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Clevelandiškė “Dirva” pla
čiai rašo apie mūsų fratema- 
linius susivienijimus, LRKSA 
ir SLA. Apie abi šias drau
dęs organizacijas' “Dirva” 
atsiliepia gerai, bet tarp ei
lučių pastebima, kad SLA 
“Dirvą” daugiau myli, negu 
LRKSA. SLA esą visuotines
nė, apimanti visus lietuvius. 
Taigi, to SLA “visuotinumo” 
pavėsyje ir perėjosi ilgą 
laiką raudonieji, kuriuos pa
galiau turėjo trukšminga jė
ga išspirti. “Dirvai” vertėtų 
tą netolima praeitį pastudi
juoti. LRKSA lietuviams yra 
pakankamai visuotinas, jame tiečių dėmesį į nelemtą Lietu- 
gali tilpti visi lietuviai, iš- vos, Latvijos ir Estijos tautų 
skyrus tuos, kurie čia ir nie-' nelaimę. Jūsų laisvę ir nepri- 
kad netilpo.

• * •
Kanadoje, nuo to laiko kai 

mūsų kairieji savotišku būdu 
monopolizavo vadovavimą 
lietuviams, kai nuo “Nepri
klausomos Lietuvos” buvo 
visai nustumti katalikai, pra
sidėjo didokas trynimasis 
lietuviu tarpe. Kairiųjų, p. J. 
Kardelio vadovaujamų, akci
ja buvo nepaprastai stipri ir, 
atrodė, buvo norima “užglu- 
šinti” katalikai, kad šie... nu
rimtų. Visada akcija iššau
kia reakciją, arba, kaip sa
ko, kontra akciją. Kanados 
lietuviai katalikai per ta lai
ką ne tik stipriai susiorgani
zavo, bet ir savo stiprų sa
vaitrašti įsisteigė. Sveikina
me ir linkime žengti tiesiu 
savuoju keliu.
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KLAIDA TURI BŪTI 
ATITAISYTA

Per daugelį mėnesių aš 
stengiausi atkreipti savo tau-

įsų kariuomenės savano-

klausomybę iš jūs paveržė 
‘negailestingi diktatoriai. Ma- 

1 no viltis buvo, kad mūsų 
kraštas piestu stos prieš to
kią būklę. Keliomis progomis 
aš pasmerkiau Teherano, 
Jaltos ir Potsdamo susitari
mus. šie susitarimai užtrau
kė kaltę ne tiktai Jungtinių 
Valstybių žmonėms, bet ir ki
toms pasaulio tautoms. Tai 
yra klaida, kuri turėtų būti 
atitaisyta.

Lawrence H. Smith 
(Wisconsin)

PASAULIS TURES 
PASTEBĖTI!

Veik nežmoniškų represi
jos priemonių akivaizdoje, 
Lietuvos žmonės tebekovoja 
už laisvę ir nepriklausomybę.

Jungtinės Valstybės nie
kad nepripažino Lietuvos in
korporavimo į Sovietų Sąjun
gą, ir Lietuvos žmonių diplo
matinis atstovas Washingto-

Rusai bombos pa- ĮSAKYMAS PASAULIO AGENTŪROMS 
slaptis gavo jau 

1943-44 metais
ir pagrindinės laisvės. Dau-!si, kad nepertoli yra diena, 
giau kaip pusė milijono Lie- kai Lietuva susilauks nepri- 
tuvos gyventojų išžudyta ar- klausomybės atstatymo, ir 
ba iškeldinta iš jų gimtojo | kai laisvi vyrai ir moterys vi- 
krašto. Prieš Lietuvos žmo- same pasaulyje galės gyventi 
nes padarytus nusikaltimus 
pasmerkė ir Jungtinės Vals
tybės, ir kiti demokratiniai 
kraštai, kurie tebepripažįsta 
nepriklausomąją Lietuvą ir 
jos teisėtus atstovus.

Ray J. Madden 
(Indiana)

NEPALAUŽIA LIETUVIŲ 
DVASIOS

Okupacijos, persekiojimai, 
trėmimai ir žudymai nepa
laužė lietuvių tautos dvasios, 

! bet dargi sustiprino jos troš
kimą ir pasiryžimą laimėti 
laisvą, nepriklausomą ir de
mokratinį gyvenimą, kaip ro
do didėjantis jos pogrindinio 
sąjūdžio stiprumas ir veiklu- . ,. ....... T o . . ..mas | Antisovietinis blokas Jung- Sąjungą pildyti pagrindinį

Su tokia dvasia ir su laisvų’tini?.,_Tautxi organizacijoje dėsnį: “Gyvenk ir gyventi 
pasaulio tautų pagelba, Lie- Pasiule sav0 taikos Pro&ra- ^įsk.” Šį dėsnį turi pildyti 
tuva, Estija, Latvija ir kitos m^-kuri yra atsakymas Ko- Sov. Sąjunga kitų kraštu at- 
pagrobtos tautos turės ne-1 
trukus atgauti sau pilną lais
vę ir nepriklausomybę, bei 
jiems priklausomą vietą tarp 
demokratinių pasaulio vals
tybių. ... •_

Kremliaus “Pravda” įdėjo 11939 m. Lenkijoje. Taigi, 
Kominformo tris rezoliucijas, Kremliaus nusikaltėlių gauja 

1 kurios užėmė ištisus du to 
laikraščio puslapius, ir kurio
mis įsakoma viso pasaulio 
Maskvos agentūroms, komu
nistų partijomis vadinamom, 
pradėti kovą prieš Jugoslavi
jos valdovą Tito. Tose “rezo
liucijose” taip pat yra ir nu- 

iviy ourodymai, kaip pasaulio ko-H. A. Wallace, kuris atomi- • . • . xmunistai turi tą tarptautinę 
pareigą” atlikti, padedant 
Jugoslavijos “ortodoksams 
komunistams” sunaikinti “Ti
to nacionalkomunistinį reži
mą.”

Rezoliucijose yra paskelb
tas ir “pasaulio taikos pla
nas,” kurį komunistai” su 
pagelba katalikų darbininkų 
ir kitų grupių” turės įvykdy
ti. Tarp kitko, rezoliucijose 
vra pabrėžta, kad iau dabar, 
komunistams pradėjus “tai
kos akciją,” karui pavojaus 
mažiau besą.

Sąryšy su tuo, beve’k vi
suose Europos kraštuose 
būkštaujama. kad ginkluotas 
sovietų puolimas i Jugoslavi
ją vra šiame Kominformo 
posėdvie nutartas. Psžistan- 
činrh Kremliaus metodus, šie tas: Potsdam, Dresden, Wei- 
re’škiniai rodo, kur kelias mar, Halle, Schwerin, Ros- 
veda tiesiu kėliu į kara. Pra? took.’ ’austoji būstinė

R.Aviacijos majoras J. 
Jordan iš Clark Landing, Md. 
po priesaika pakartojo, kad 
sovietai jau 1943-44 m. gavo 

taikoje ir laimėje. |“ us^
Ivor D.’Fenton atomines bombos paslaptĮ 
(Pennsvlvania i Tos Paslapties persiuntimui į (Pennsylvania) Rug.^ didelę roJę guvaidino

m. ’
nes medžiagas ir planus'karo 
metu paskolos pakto rėmuo
se lėktuvais persiuntė.

I Apie tai paskelbė radio ko- 
. į menįaįorįUs p Lewis per Mu-

—Japonuos parlamentas tual Broadcasting System,
pneme ir gen. McArthur pa- Atominės paslaptys buvę iš-

v ’ siųstos sovietams, nežiūrint
FL JaPonU; atitinkamų valdininkų, stovė

jusių tų reikalų priešakyje, 
protestų.

—Buvęs Wisconsin guber
natorius Heil, širdffes smūgio 
rezultate, staiga mirė. Mirė 
važiuodamas automobiliu į 
medžioklę.

tvirtino įstatymą, pagal ku-

vėl privačiai iniciatyvai pa
leidžiama.

Kominformo atgarsiai J. T. posėdžiuose

-ją, zinpmas skautų sąjungos |pe atsišaukia į J. V. ir Vaka- 
“^rų vyriausybes vardan teisin

gumo ir humaniškumo. Anks
čiau ar vėliau, laisvųjų pa
saulis turės pastebėti jų ko
vą ir suteikti jai nusipelnytą 
paramą.

Peter W. Rodino, Jr.
(New Jersey)

SOVIETŲ NUSIKALTIMAI
Šimtmečių eigoje Lietuva 

kovojo už savo nepriklauso- vyriškų žmonių laisvei ir ap- 
mybę ir savivaldą, už pilieti- sisprendimui atsteigti. Aš vi- 
nę ir religinę laisvę. Šis kovin liuosi, kad netrukus ateis die- 
gumas išliks gyvas visų išti- na, kai mūsų atitinkamų už- 
kimųjų lietuvių širdyse ir tarimų ir didžiosios įtekmės 
protuose, nepaisant kiek yra tarptautiniuose reikaluose 
galinga ta milžiniškoji tau- dėka, mes galėsime praskinti siduos komunistų priespau- 
ta—prispaudėją. Laisvės ne- kelią visų pavergtų tautų iš
galima amžinai išrauti tau
tai, kurios nariai šimtmečių 
eigoje atsisakė nusilenkti re
liginei priespaudai arba ver
gijai.

Lietuva yra tragiškoji so
vietinės agresijos auka. Jos 
gyventojams atimtos asme- bendradarbiauti kur įmano- 
ninės teisės, žmogaus teisės ma, ir aš nuoširdžiai tikiuo-

gėla “Draugo” puslapiuose 
“susirokavo” su rašytoju L. 
Dovvdėnu dėl beletristinės 
medžiagos, kurią šiandieną 
laisvajame pasaulvje esą mū
sų rašytojai turėtų-naudoti. 
L. Dovydėnas mėgino pajuok 
ti P. Jurgėlos pasiūlymus, da
rydamas aliuziją į tai, kad 
rašytojams pasiūlymus dary
ti maždaug tokiam, kuris 
Lietuvoje svarbiųjų įvykių 
metu nebuvo, nepriderėtų. P. 
Jurgėla rašytoją paklausė, ką 
jis Lietuvai yra padaręs tų 
įvykiu metu: tada, kai jis bu
vo “liaudies seimo” pačiose 
viršūnėse, tada, kai lietuvius 
kalino, trėmė ir žudė, o net 
ir dabar, kai jis jau nuo to 
seimo toli ir kai jis kalba ne 
apie sovietinius urvus Lietu
voje, kuriuos jis geriau pa
žįsta už kitus, bet apie Penn- 
sylvanijos kalnų urvus.

• * •
Jau seniai lietuviškosios vi

suomenės laukiamą kalendo
rių jau turime gatavą, žmo
nės labai domisi. Bus puiki 
Kalėdų dovana kiekvienam.
Iliustruota, graži knvga. 
Dail. K. Osmolskio pieštas 
viršelis daro knyga patrauk
lia ir išviršiniai. Reikėtų pa
skubėti dar tiems, kurie ne
užsisakę.

—Žinomas respublikonų 
vadas G. C. Gabrilson pareiš
kė. kad Trumano administra
cija Ameriką “nuves i betur
čiu prieglaudą.” Gabrilson 
kalba buvo atsakymas į Tru
mano lapkričio 2 d. kalba, 
kurioje jis išaiškino savo 12 
punktų “Fair Deal” pasekė
jams.

—Iš Vokietijos pranešama, 
kad sovietai iš savo zonos 
koncentracijos stovvkhi žmo
nes gabena į Sovietų Sąjun
gą.

—Prancūzų suiminėiimai 
Lenkijoje vykdomi toliau. 
Suimtas vienas prancūzas 
Varšuvoje ir vienas konsula
to tarnautoias Katovicuose.

—Rvtu Berlvne komunis
tai šventė metine sukaktį iu, 
su sovietu pagelba. jėga užė
mimo miesto magistrato.

diktuoja pasaulinį gaisrą.
Tos rezoliucijos, priimtos 

Kominformo slaptame posė
dyje Vengrijoje, kuris įvyko 
pereitą mėnesį.

kariuomenes

Berlyno “Socialdemokrat” 
rašo, kad sovietų zonoje for
muojama iš 360,000 vyrų vo
kiečių “liaudies armija,” ku
ri turės priversti tautą pasi
duoti komunistų valiai. Tuo 
tarpu raudonosios armijos 
leidžiamas “Taegliche Rund- 
chau” rašo, kad amerikonų 
ir britu zonose jau suformuo
ta 180,000 vyrų policijos da
liniai, o prancūzų zonoje kas 
savaitė rekrutuojama per 
7,000 policistų.

“Socialdemokrat” toliau 
nurodo, kad sovietiškoji 
“liaudies armija” yra pada- 
Ivta į šešias grupes, kurių 
kiekviena turi po 60 000 vy
ru. ir nankirstvta i šias vie-

(Maryland)
KELIA PAVERGTU TAUTŲ 

IŠLAISVINIMUI!
Mūsų pačių didžiosios vy

riausybės, gimusios iš pasiau
kojimo ir kraujo aukų laisvės 
vardan, tiesioginė prievolė 
yra imtis vadovybės šių pri
spaustų valstybių ir jų did-

jminformui ir jo “taikos pro- žvilgiu, jeigu ji nori tikros 
gramai.” Tą vakarų pasaulio taikos, pareiškė Austin. Po 
taikos programą Jungt. Tau- Višinskio kalbos Austin tie- 
tų Politinė Komisija priėmė siog įsikarščiavęs drožė so- 
53 balsais prieš 5. Sovietų vietų vardu, ir pareiškė: jūs 
Sąjungos pasiūlytoji rezoliu- pildykite pirma jūsų pašira- 
cij&^publanti &SA,. ir^Didž.-šytaą Jautartis, _ tada. --------- — _ -  ----- _ ,. _____,,
Britaniją, tiekų pat balsų at- bus galima pasitikėt naujo- sunrantama, jis ten nesi- ginklais, vadovauja rusų po- 
mesta. Imis sutartimis. Gyvenkite baigs, kaip nesibaigė karas litrukai.

Sąryšy su šiuo Warren R. jūs ir duokite gyventi pašau- --------------------------------—-___________________________
Austin pareikalavo Sovietų liui! '

-Ufa,

Cekoslovakijos vyskupai griežtai perspėjo
vyriausybę dėl krašto stūmimo į

Čekoslovakijos vyskupai 
vėl parašė raštą komunisti
nei vyriausybei, kur pabrėžė, 
kad katalikai niekada nepa-

ŠIĄ SAVAITĘ

laisvinimui ir laisvės bei de- 
mokratybės atsteigimui.

Philip J. Philbin
(Massachusetts)

NEPERTOLI TA DIENA!
Man visuomet yra malonu

siras pakankamai žmonių, 
kurie dėl savojo tikėjimo au
kosis.”

Nepaprastai taikliai vys
kupai savo rašte pataikė su
duoti komunistams jų pačių 
lazda: jie pabrėžė, kad vy
riausybė turi laikytis konsti
tucijos 17 parapgrafo, kur 
pasakyta, kad kiekvienas tu
ri tikėjimo ir sąžinės laisvę. 
Kalba apie nauja, komunisti
nę konstituciją. Kaip žinome, 
visos komunistų konstituci
jos turi tokį paragrafą, bet

J. E. VYSKUPO FLANNELLY KALBA

dai, kurią jie deda savuoju 
įstatymu, kuris nuo lapkričio 
1 d. įsigaliojo krašte ir ku
riuo Katalikų Bažnyčia Če
koslovakijoje pajungiama 
komunistų kontrolei.

Tai stipriausias Čekoslova
kijos vyskupų raštas komu
nistams iš visu, kurie iki šiol 
buvo rašyti. Jame yra išsi
reikšta, kad iei komunistai jo neleidžia vvkdvti. 
bandys praktiškai katalikų 
gyvenimą kontroliuoti ir per- jos e-vventojų, yra 9,000,000 
sekioti ir toliau, tai “tada at- katalikų.

Iš 13,000.000 Čekosloyaki-

• Italijos komunistai buvo paskelbę 24 valandų gene
ralinį streiką Italijoje, bet didelė persvara darbinin
kų ignoravo jų atsšaukimą ir darbą tęsė normaliai, išskyrus 
šiaurės Italijos sunkiosios pramonės atskiras vietas, kur 
komunistams pasisekė šiek tiek savo planą įvykdyti.

• Sarajeve, Jugoslavijoje, pradėtas procesas prieš 12 
rusu, kurie kaltinami špionažu ir organizavimu Jugoslavi
jos vyirausybę nuversti, šis procesas — tai atsakymas Mas
kvai dėl Budapešto proceso.

• Praeitos savaitės vidury baigėsi Amerikos anglia
kasių streikas. Pradedama dirbti 3 dienas per savaitę.

• Iš Paryžiaus pranešama, kad sąryšy su Atlanto pak
to kraštų susitarimu bendrosios ginybos reikalu, artimiau
siomis savaitėmis jau bus pradėta vežti į Europą patran
kos, tankai ir kiti ginklai iš Amerikos.

• Ph. G. Jessup, prezidento Trumano specialus pasiun
tinys, gruodžio 20 d. išvyksta į Tolimuosius Rytus, kur, pir
moje vietoje, tirs sąlygas taikos sutarčiai su Japonija. Ma
noma, kad jis turi misiją ir Kinijos reikalu.

• Anglijos atstovas J. T. organizacijos pilnaties posė
dy, sąryšy su kominformo paskelbta kova prieš Jugoslavi
jos vyriausybę, pareiškė: matote, kaip toli sovietų darbai

Pamokslas lietuviams New Yorko Katedroje

Jums, pripuolamai Kated- 
ron atsilankiusiems šį popie
tį, aš jaučiuosi turįs paaiš
kinti šios didžiosios kongre
gacijos priežastį.

Kaipo šių Jungtinių Ame
rikos Valstybių piliečiai, ar
ba kaip mūsų krašto lanky
tojai, jūs laisvai keliavote 
šios Metropolijos gatvėmis, 
ir laisvai įžengėte į šį pasta
tą. Kita vertus, ši Bažnyčia, 
pastatyta Dievo garbei, mie
lai kasdien atidaro savo du
ris, kad visi norintieji galė
tų jon ateiti. Prie šio alto
riaus, Dievo kunigas laisvai 
atnašauja šventąją, mišių au
ką, tai yra, šventais liturgiš
kais simboliais prisimena 
Dievo Sūnaus gyvenimą. Iš 
šios sakyklos pamokslinin
kas laisvai skelbia mūsų 
šventojo tikėjimo dogmas ir 
dėsto amžinąjį Dievo Įstaty
mą.

Ši kongregacija čia susi
rinko ši popietį maldauti Die
vo gailestingumo tautai, ku-

riai, jos pačios tėvynėje, šios 
laisvės yra išplėštos. Šią kon
gregaciją didžiumoje sudaro 
lietuviai ir lietuvių palikuo
nys. Jie Čia atėjo laisvai pa
simelsti; už savo brolius lie
tuvius, kurie anapus geleži
nės uždangos yra bedieviškos 
ir laisvės nekenčiančios so
vietinės Rusijos tironiškos 
jėgos pavergti.

žodžio “pavergti,” mano 
mieli draugai? aš nesakau ne
atsargiai arba perdėdamas.

1939 nt.‘ rudenį, antrojo pa
saulinio“ karo pradžioje, Lie
tuva buvo laisva šalis.

Nepaisydami visų žmogaus 
teisių, 1940 m. birželio mėne
sį Rusija nutarė okpuoti Lie
tuvą, sudaryti lėlinę vyriau
sybę i? sunaikinti jos laisvę.

Visi laisvi žmonės sutiks, 
kad Lietuva turėjo ir tebetu
ri pilną teisę būti laisva val
stybe. Kokiai tautai Dievo 
valdžioje trūksta tos teisės?

(Pabaiga 2 pusi.)

New Yorko valstybės gubernatorius — mūsų Kongreso 
garbės atstovąs. Iš’kairės į dešinę: gub. Thomas E. Dewey, 
Lydija Dirkienė (sega atstovo ženklą) ir Kongreso skirtos 
delegacijos pirmininkas adv. Kostas R. Jurgėla.

eina nuo jų kalbų šiuose posėdžiuose: šis kominformo ak
tas juk yra karo manifestds, ne taikos.

• Abiejų didžiųjų Amerikos profesinių sąjungų (uni
jų) CIO ir AFL atstovai Londono konferencijoje pareiškė: 
turi būti įkurta “Laisvoji pasaulio darbininkų organizaci
ja,” kurios tikslas bus kovoti prieš komunizmą.

• Čekoslovakijoje išleistas įstatymas, kuriuo draudžia
ma keisti darbo vietas anglių kasyklų, mašinų statybos, 
automobilių, lėktuvų darbininkams. Vadinasi, nustatyta, 
kaip karo metu.

• Jugoslavijos karinė misija prancūzų zonoje, Vokieti
joje, gavo leidimą verbuoti vokiečius inžinierius darbams į 
Jugoslaviją. Manoma, kad tie inžinieriai verbuojami dau
giausia karinio pobūdžio darbams.

• Iš Berlyno pranešma, kad į vakarų Berlyną iš rytų 
zonos per 8 mėnesius atbėgo 30,000 vokiečių. Apie 400 kas
dieną atbėga paskutinėmis dienomis.

• Iki šiol Prancūzijoje beveik visi maisto produktai 
perkami be kortelių. Tik kava dar yra normuojama,

• Vakarų Vokietijos vyriausybės atstovai veda dery
bas Paryžiuje, kur norima Vokietiją įvesti į vakarų Euro
pos laisvosios prekybos ratą.

• Bulgarijoje prasideda procesas prieš buvusius komu
nistų vadus — buvusį komunistų vicepremjerą Taicho Kos- 
toff ir kitus dešimt. Procesas rengiamas kaip Budapešte 
prieš Rajk.

• Chungkingas, ikšiolinė kinų centrelines vyriausybės 
sostinė, komunistų buvo paimta be pasipriešinimo.

• Vakarų Vokietijos prezidentas Heuss pareiškė, kad 
jis manąs, jog Vokietijoje galima vėl žydų gyvenimą atsta
tyti, Jis sveikintų visus Vokietijos žydus, kurie norėtų grįž
ti atgal į Vokietiją.
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TRIGUBA SUKAKTIS

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

KULTŪROS KONGRESAS
Amerikos lietuviai gyvena dar Visuotinojo Kongreso 

įvykusio prieš mėnesį New Yorke, įspūdyje. Įspūdis būvi 
tikrai milžiniškas. Pradedant JAV prezidentu, einant pe 
senatorius, kongresmanus, žymiuosius valstijų gpbematc 
rius, mūsų tautos rezistencinės ir viešosios kovos atstovus 
iki visų lietuviškųjų kolonijų atstovų, visi pasisakė šio Kon 
greso metu tą patį: laisvę lietuvių tautai, genocidą ir terc 
rą iš Lietuvos!

Bet tai buvo tik politinė mūsų demonstracija. Taip, j 
mums svarbi, ji šiandieną yra gyvybinis mūsų tautos rei 
kalas. Bet ji vistiek neapima visos mūsų tautos gyvybės 
Kultūrinė sfera šiame Kongrese nebuvo paliesta. Nebuvo, 
nes ne tam tikslui Kongresas buvo šauktas.

Ateinančiais metais Amerikos Lietuvių Kultūros Kon
gresas — turėtų būti mūsų visų šūkis jau nuo šiandieną. 
Kas juo turi rūpintis, žodį turėtų tarti Amerikos Lietuvių 
Taryba. Kitos instancijos šiam reikalui mes neturime. Bū
tų gera, kad tuo klausimu pasisakytų plačiau mūsų spau
da. Amerikos lietuvių Kultūros Kongreso sušaukimas įro
dytų pasauliui, kad lietuvių tauta nėra lengva užgniaužti 
dvasiniai, ko siekia ir tikisi šiandieną Maskvos valdovai.

Kongresas turėtų pabrėžti lietuvių tautos indėlį pa
saulio tautų kultūros lobyne, nurodyti kultūringajam pa
sauliui į mūsų kultūros naikinimą, kurį veda Maskvos so
vietinė vyriausybė, ir sujudinti viso pasaulio lietuvių kū
rybines jėgas mūsų tėvų kultūros procesui pratęsti užsie
nyje tol, kol susidarys vėl sąlygos savajai kultūrai savojoje 
žemėje. Kultūros Kongrese turėti] būti išnagrinėtos sąlygos 
ir priemonės lietuviškajai kultūrai kurti šiame krašte.

Skaidriausias mūsų Jautos kultūrinės kūrybos poten
cijos pavyzdys yra Nepriklausomybės laikotarpis. Lietuvo
je buvo pasaulėžiūros, nusistatymai, priešingumai, bet jie 
netrukdė milžiniškam lietuviškosios kultūros plėtojimuisi. 
Šalia Maironio buvo Kudirka, šalia Žemaitės — Šatrijos 
Ragana, šalia Valančiaus — Basanavičius, visi jie siekė 
vieno ir to paties: praplėsti ir praturtinti lietuvių tautos 
dvasią, nors ir skiętiųg^pii,s priemonėmis. Jų dvasią, teį
kvepia mums šiandieną jėgų savosios kultūros dirvoje;

Politinės mūsų jėgos išseks, jeigu nebus pakankamai 
kurstoma kultūrinė ugnis. Mes kovojame juk ne tik dėl sa
vo žemės, dėl savų žmonių, bet, pirmoje vietoje, dėl savo
sios kultūros, taigi dėl pačios mūsų tautos esmės. Susirū
pinkime tad šiaja esme.

žmonės susirinko šioje katą- 
likiškoje katedroje? Todėl) 

- kad daugiau kai 85% visos 
I lietuvių tautos yra katalikai.

Ilgiau kaip per penkis šimtus 
I metų šitie lietuviai gyveno 
j grynai katalikiška dvasia. 
| 1386 metais jie pametė pago- 

! nybę — iš tiesų, gana vėlai, 
j dėl europėjinės tautos — ir 
į priėmė katalikybę. Priimda

mi ją vėlai, jie juo labiau ją 
k brangino, ir jie didvyriškai 
Į ją išlaikė, nepaisydami spau- 
I dimo iš veik visų savo kaimy- 
I Įnų. Penkioliktojo šimtmečio 
Į i pradžioje lietuviai sustabdė 
E i totorių puolimą ir neleido 
i jiems sunaikinti krikščioniš- 
I. j kąją civilizacija. Taip vadina- 
I tmosios protestantinės refor- 
I maciios metais, lietuvių tau-
I ta kietai laikėsi tikrojo T’kė-
į jjimo. nors dabs Jos valdovų 
į i pasidavė naujai doktrinai.
| 19-jo amžiaus rusiškos o-
I kupacijos laikais, caristinė
I i valdžia dėjo visas pastangas, 
I i kad privertus lietuvius pri- 
I imti rusiškaii stačiatikių ti-
I kėjima, bet jai nepavvko. Jo-
I kia kita tauta Europoje pas- 
I tarųjų penkių šimtu metu ei- 
I goję, nebrangino savo tikėji- 
I mo aukščiau, kai n kad lietu- 
I viai; Jokia kita, tauta negvve- 
I no katalikiškumu nuošir- 
I džiau, Jokia kita tauta neko

voto didesniu pasirvžimu, 
kain lietuviai. Ir šiandien jie 
tebekovota už ją.

Kai tikrai rusai okupavo

TIKROJI TOLERANCIJA
ŽODIS “NAUJIENOMS”

Chicagos “Naujienų” lapk- primena tą 
ričio 26 d. numery įdėta net 
du straipsniai, kuriais “aud
ringai” puolami Kanados lie
tuvių katalikų vadai ir jų 
pastangos katalikus organi
zuoti. Abu straipsniai para
šyti “iš Kanados” ir kalba
ma “tik apie Kanados lietu- jieroms 
vius.” Straipsnyje — “Ylos į šv. Jono ba 
maiše nepaslėpsi” puolama! tuos, kuriuos

Įsitikimą, 'kai į 
Vilniaus bažnyčią anais lai
kais ateidavo bedieviai, ir 
daro aliuzijų, kad tai buvo 
a. a. kun. Lipniūno nuopel
nas. Nežemini],imi mūs tautos 
kankinio kun. Lipniūno gar
bės. mes primename “Nau- 

ir A. Trumpai, kad 
ivčią Vilniuje 
ūs turite gal- 

Kanados lietuviai katalikai! voje. atvesdavo ne kun. Lip- 
už tai, kad jie organizuojasi, | niūn as, bet ju pačių tragiška 
gi straipsnyje “Amerikoje padėtis: lenkiškų ir rusiškų 
kalba vienaip, o Kanadoje ki-j okupantų jūroje savoje sosti- 
taip” puolamas prel. J. Bal-įnėie jie nerasdavo niekur ki- 
kūnas, kam jis, tas, kurs Vi- tur lietuviško nusiraminimo, 
suotiname Kongrese kvietė į j kaip t'k šv. Jono bažnyčioje, 
New Yorko katedrą ir neką-1kur jie trenkdavo atėję kar- 
talikus, savo kalboje M»nt- tu su tikinčia Vais lietuvišką 
realyje šaukė katalikus į ko- giesmę. Katalikai iš to jokių 
vą prieš bedievybę. Po pir-Į iliuzijų sau nedarė ir nedaro, 
muoju pasirašęs Dalvvis, o Kata!
po antruoju — Ant. Trumpa, j tik užbėgimo arba, pr’siglau- 

“Naujienose” Ant. Trum- dimo vieta, bet 
pa rašo, kad jis “susijaudi-pki

nėra vien

Kun. Vytautas Pikturna

* D

Kunigas Juozas A. Karalius, Shenandoah/ Pa. lietuvių 
parapijos klebonas švenčia trigubą jubiliejų: 60 m. amžiaus, 
30 m. kunigystės ir 20 m. klebonystės. Tai gražūs skaičiai. 
Dar gražesni tų skaičių bėgyje atlikti garbingo jubiliejato i L’etuvą 19-tO metais, jie pra

dėio dideli ir griežtą valu 
prieš bet koki tikėjimą. Ka
dangi didelė tautos didžiuma 
buvo katalikai, tai sunkiau
sieji smūgiai savaime buvo 
nukreipti prieš juos.

Pirmiausia nrasidėio šmeiš 
tu valus prieš dvas’škiia ir 
Bažnimia. Po to smarkiai 
pradėta, šalinti tikėjimą iš vi
su , viešu ištaigu, mnkvklu, 
teismu, ligoninių, kalėjimų ir 
labdaros ištaigu.

_________ 7_ __ _ ________ ______ .»,Po to buvo likviduotos vi- 
Šioje lietuvių parapijoje kuri. J. A. Karalius įdėjo visą sos religinės organizacijos ir 

savo išmintį, visą energiją, visą sielą. Čia jis įsteigė para- J” turtas buvo konfiskuotas, 
pijoš mokyklą, vaikų darželį, kurie iki šiol yra šios lietupvių Tikvbinė spauda buvo už- 
kolonijos pasididžiavimas;

Bet čia vėl nelaimė: 1938 m. gaisras sunaikino para- buvo 
pijos bažnyčią. Kun. J. A. Karalius vėl įtempė visas jėgas. į kiekviename

darbai Bažnyčiai, Tėvynei ir artimui. ’M. si
Kun. J. A. Karalius gimė 1889 m. vasario 4 d. Pesenau- 

kos kaime, Lietuvoje. Būdamas 15 metų, jis‘paliko savąjį 
kraštą ir atvyko pas savo brolį Matą į Cumbola, Pa. Netru
kus įstojo čia į St. Mary’s College, Orchard Lake, Mich., o 
iš čia — į St. Charles Seminary, Overbrook; Pa. Paskui Wa- 
shingtono katalikų universitete baigė kanonų teisę ir gavo 
bakalauriatą. *-■ ’

Kunigo darbą pradėjo Šv. Kazimiero parapijoje Phila
delphia, Pa. Paskui dirbo Coaldale, Pa., iŠ kur buvo nukel
tas vikaru į Shenandoah, Pa. pas garsų lietuvių veikėją 
kleboną kun. S. Pautienių. Iš čia jis buvo pęfKę^tas į Miners- 
vill^Pa., iš kur vėl, 1929 m. spalių 30 d/.g^žo į Shenan- 
(fSah.'^a., bet jau klebonu; kuriuo ir šiandieną ten yra.

X. • • 1 • A. • * • * I* ■ ‘ • T ’ A TT * ’ • J — •

Kristaus 
urta tikėjimo, sakramentų 

no” dėl prel. J. Balkūno, ku-jir D:cvo palaimos institucija, 
ris “lankėsi Montrealy ir ten'i kari--* kątn!;’”is būna jveda- 
sakė pamokslą, ar, gerai ne-imas um- krikštą ir gyvena 
supratau, kažkokioje salėie'joie v>su nrotu, v’«a siela, 
prakalbą ir pasirodęs baisiu vmnr-gq jėgomis. Taigi, 
netolerantu” (Mūsų pabrauk
ta. — Red.). Kaip matome, 
“Naujienų” redakcija ir ju 
A. Trumpa net nesuprato, ar 
tai buvo pamokslas ar kaž
kokioje salėie prakalba, bet iriai yra pakankamai tolerąn- 
jie suprato, kad prelatas pa-i tai. Nei iš šv. Jono bažnyčios 
sirodęs^ “baisiu netolerantu.” j Vilniuje, nei iš šv. Patriko

Jau iš pačių šių eilučių ky-1 katedros New Yorke jūs nie- 
.................................................. 11------------ ’ ’ ------- Bet 

tolerancijos, kaip 
” A. Trumpos ir 
trumpininkų, tai

nrotu, 
jenomis. Taigi, ne 
ar nvrąp-11 pr’vilio- 

ian'-'c. ‘<nin “Naujienos” ir 
A. Trim na mano.

Dėl vadinamosios toleran
cijos, tai Bažnyčia ir jos na-

šo bolševikinis metodas, bet, įkas nevarė ir nevarys, 
kai prelatas “esą, pasakęs, i dėl tokio: 
kad dėl jų tiktai Kanadoje “Nauj’em 
išsiplėtęs bolševizmas,” jie Kanados 
labai pyksta. Kad bolševiz- Bažnyčia yra griežta. Taigi, 
mas išsivystė iš kovotojų ii' P’’el- J Balkūnas čia pasi- 
prieš Bažnyčią ir tikėjimą, 
tai yra istorinis faktas, ku
rio nei “Naujienos” nei jų A. 
Trumpa neištrins. Ko čia tad 
karščiuotis, jeigu prelatas ir 
priminė šį istorini fakta ? Ge-

rodė gręžtas.

Amerikos Lietuvių Visuo- labai sėkmingai. Tačiau šis 
tino Kongreso metu New mokytojas kartą pranyko iš 
Yorko vyskupas per pamal- Konstantinopolio ir pasitrau- 
, v , k- | tyrus, kur gyveno atsi

skyrėlio gyvenimą. Tik iš jo 
raštų sužinome dėlko jis bėg
te pabėgo iš-karaliaus dvaro. 
“Romoje ir imperatoriaus 
dvare Konstantinopolyje aš 
turėjau tris priešus: regėji
mą, girdėjimą ir kalbėjimą...” 

Daugelis didžiųjų šventųjų 
gerai suprato ramybės svar
bumą, dėlto mėgo tylą, mėgo 
vienumą, kur buvo atsidėję 
apmąstymams ir maldai.

Šventasis Ignacas vienumo- . .
je parašė knygą apie rekolek- ■ ta ir prieš 1940 metus. Nuo 
cijas, tą aukso minčių kny- i 1795 ligi 1914 metų ji buvo 
gą, kuri daugiau šventųjų pajungta ir persekiojama ca- 
pagimdė, negu joje yra žo- rištinės Rusijos. Tarp 1914 ir 
džių. Toje knygoje kaip tik'1918 m. ją buvo okupavusi ir 

išnaudojusi Vokietija. Betgi 
šie neteisingumai jokiu būdu 
nepateisina 1940 m. sovietų 
Rusijos padaryto pavergimo. 
Nėra jokio teisėto preceden
to tautai išplėšti jos žmogiš
kąsias teises. Valstybė gali 
prakišti karą, betgi tauta 
niekad nepralošia savo gyvy
bės, laisvės ir laimės ieškoji
mo teisės.

das už kenčiančią Lietuvą 
savame pamoksle pasakė, 
kad pasaulyje niekas nėra 
taip aktualiai ir didvyriškai 
kovojęs už tikėjimą, kaip lie
tuvių tauta. Tie vyskupo žo
džiai mums garbės suteikia, 
tačiau tai dar nereiškia, kad 
visi lietuviai būtų pakanka
mai savo pareigas atlikę: 
daug yra mūsų tarpe nuo ti
kėjimo atšalusių, daug yra 
nesąmoningų ir savo pareigo
se apsileidusių tikinčiųjų.

Mūsų katalikiškumą turi 
liudyti ne vien tik velykinės 
komunijos priėmimas ir sek
madieniais šventų mišių iš
klausymas, bet visas mūsų 
kasdieninis gyvenimas. Tie- kalbama apie susikaupimo 
sa, didvyriška yra už tikėji
mą numirti, bet nemažiau 
sunku yra per visą savo gy
venimą ko sąžiningiausiai ti
kėjimą išpažinti. O vienok 
tai yra būtina. Ir dirbtuvėje, 
ir gatvėje, ir svečiuose, ir na
muose visas mūsų gyvenimas 
turi būti Kristaus liudijimas. 
Tam mes esame pašaukti, 
tam esame įpareigoti. Tai yra 
pats svarbiausias mūsų už
davinys. Ir tai visų, o ne vien 
tik vienuolių ar kunigų!

Deja, tą savo būtiną parei
ga mes labai dažnai aplei
džiame ir už tai jokios atsa- 
komvbės nejaučiame.

Taip atsitinka dėl to, kad 
mes perdaug užsiėmę žemiš
kais reikalais ir retai teprisi
mename pagrindini mūsų že
miškojo gvvenimo tikslą.

Imperatorius Teodozijus 
savo sūnui Arkadijui moky
toju paskyrė Arsenijų, mo- 
kvtą ir garbinga vvrą, kuris 
princą mokė atsidėjęs ir la

reikalą, kad žmogus galėtų 
savo regėjimą, girdėjimą ir 
kalbėjimą nukreipti į Dievą.

Tiesa, nėra reikalo iš pa
saulio bėgti, nes ir jame bū
dami galime rasti daug pro
gų ir būdu susikaupti. O su
sikaupti būtina, nes tas tre
jopas Arsenijaus priešas — 
regėjimas, girdėjimas ir kal
bėjimas — mus visus puola 
ir kliudo pagrindinį mūsų 
tikslą pasiekti. Advento var
pai kaip tik ir ragina mus 
susikaupti, savo gvvenimo 
programą persvarstyti, rei
kiamai apsispręsti ir į klau
simą “kas esi” atsakymą 
duoti ne žodžiu, bet visu gy
venimu.

—Į pasitraukusio Lilien- 
thalio, Atominės Energijos 
Komisijos pirmininko vieta, 
miniriii R. Onnenheimer ir P. 
Hoffman. Vadinasi, Hoffman 
iš Marshallio plano direkto
riaus pareigų pasitrauktų.

Buvo suorganizuota $20,000 ir bažnyčia atstatyta. Į šią 
bažnyčią klebonas sudėjo visa, iki ji liko išpuošta, sutvar
kyta taip, kaip ji šiandieną yra.

Kun. J. A. Karalius yra didelis lietuvis patriotas, seno
sios lietuviškos kultūros gynėjas, organizatorius ir kūrė
jas. Jis vienas iš pirmųjų Lietuvių Kultūros Instituto kūrė
jų ir ilgalaikis jo iždininkas. Jis yra visų Amerikos lietu
vių katalikiškų - patriotinių organizacijų veikėjas, globė
jas, organizatorius. Jis yra didis tremtinių gelbėtojas ir or
ganizatorius sąlygų jiems .į šį kraštą atvykti. Pagaliau, jis 
yra didis plunksnos darbininkas, jau visa eilė metų rašąs 
lietuviškiems laikraščiams.

Garbingam sukaktuvininkui, didžiam lietuviui patrio
tui kun. J. A. Karaliui šia proga linkime dar daug metų tęs
ti savo kilnų darbą Dievui ir Lietuvai.

Minėjimo iškilmės bus ateinantį sekmadienį.

J. E. VYSK. FLANNELLY KALBA
(Atkelta iš 1 pusi.) 

Tiesa, jai buvo laisvė išplėš-

SOVIETŲ NUSIKALTIMAS
Mums, amerikiečiams, šis 

sovietų Rusijos nusikaltimas 
prieš Lietuvą (ir kitus kraš
tus anapus geležinės uždan
gos) yra, švelniausiai sa
kant, šlykštus. Mums, ame
rikiečiams, kaipo tautai, ku
ri yra prisirišusi prie idėjos, 
kad žmogus yra Dievo apdo
vanotas neatimtomis žmogiš
komis teisėmis kaipo''tautai, 
kuri taip gausiai aukavosi, 
kad Jungtinės Tautos taptų 
tikrove 
sijos žiaurumas atrodo stebi 
nąs ir papiktinąs.

šis sovietinės Ru1

Yra pagrindo manyti, kad 
So v. Rusijos, padaryto prieš 
Lietuvą nusikaltimo daugelis 
bruožų nėra, lipomi likusiai 
pasaulio daliai. Betgi mes ži
nome, kad nišų Žrmija užėmė 
kraštą, lėlinė1 ‘Vyriausybė bu
vo tautai prinešta, iš jos bu
vo atimtos laisvės, as
menų ir organizacijų turtai 
buvo konfiŠKUoti ir ypatingai 
ūkininkai btfvo: Išvyti iš jų 
žemių, švietftrias ir laisva 
spauda buvo^rišlėgti, ir tie, 
kas priešinošršaVo krašto ir 
namų invazijai,’’buvo arba nu
žudyti arba fštf'&nti.

Praeitą trętfiSdienį, lapkri
čio antrąją, lįfetūvos egzili- 
nės vyriausybes atstovas 
pranešė Jungtinėms Tautoms 
Lake Success, kad pastarųjų 
aštuonių mėtį, eigoje Sov. 
Rusija išžudė dešimtis tūks
tančių lietuvių if ištrėmė į 
Sibirą 520.000.

Mano mieli klausvtojai, ku
rie neturite lietuviškojo krau
jo, štai, trumpai pasakius, 
kodėl ši lietuvių kongregaci
ja čia šiandien mūsų Dievo 
maldauja pasigailėti.

LTFTTTVTAi APGWfi 
KRIKŠČ. CIVILIZACIJĄ 
Jūs, mano smaeli draugai, 

galite klausti — kodėl šie

j smaugta. religinės šventės 
1---- » uždraustos ir. kaip

‘ perse^iniime, 
prasidėjo kunigų medžioklės.

KAIP ILGAI SOVIETAI 
PIKTINS

Per pastaruosius aštuonis 
metus lietuvių tauta kentėjo 
šią priespaudą ir, už josios 
pasipriešinimą, beveik mili
jonas kunigų ir pasauliečių 
nukentėjo arba ištrėmimu, 
arba mirtimi.

Šios dievobaimingos tautos 
bedieviškiems kankintojams 
mes sakome, “Kaip ilgai, o 
Sovietų Rusija, tu piktinsi 
mūsų laisvę branginančios, 
krikščioniškos, civilizuotos 
visuomenės kantrumą?”

Jums, mūsų lietuviškieji 
broliai, Jo Eminencijos Kar
dinolo Spellman vardu ir vi
sų šios Katedros kunigų var
du, aš užtikrinu, kad mes 
sielvartaujame su jumis, kai 
jūs dvasiškai kenčiate dėl

“Naujienose” skaitome: 
“Jie (katalikai) paskubomis 
kuria savo organizacijas, 
sudarė savo smogiamąjį 
trą, kuris viskam diriguos; 

riau būtu, jeigu “Naujienos” jie pagaliau pradeda Toronte 
savo skaitytojams paaiškin- įleisti savo laikrašti, kurį re
tų, kokie dalvkai lietuvius jdaguoti pakviestas ir sutikęs 
katalikus priverčia ta istori-'juo būti Dr. A. Šapoka.” Mū- 
nį faktą Kanados lietuviu įsų pabraukta. — Red.). Tai- 
tarpe priminti. Geriausiai tai I gi- kai p. J Kardelis sudarė 
paaiškinti galėtu A. Trumpa,'savo “smogiamąjį centrą,” 
jeigu jis savo išvedžiojimus tai tas gerai, tolerantiška, bet 
remtų tuo, ką jis, ten būda- kai tokį contra sudarė kata
mas, mato ir daro, o ne tuo, .likai — tai skandalas, neto- 
ką jam laiške rašo niekur ne
sąs ir nereikalingas “n. J. P.” 

“Naujienose” A. Trumpa

Jie 
,en-

jie plaka jį ir skaudina jį, te
gul jie kryžiuoja jį ir nulei
džia iš jo paskutinį kraujo 
lašą, bet — kaip tasai Kūnas, 
kurį Jis prisiėmė iš Nekalto
sios Mergelės, Jis vėl Jame 
prisikels. Tegul rusai nepa
tirs Judos likimo, bet, ver
čiau, te Marija padaro su 
jais ką ji padarė su Jonu. Te- 
atveda ji juos prie Kryžiaus 
papėdės ir ten teišmoks jie, 
kad meilė, o ne neapykanta, 
valdo šį pasaulį.

Praeities laikais jūsiškiai 
misijonieriai nešė tikrąjį Ti
kėjimą į Rusiją. Tėvas Kris-

lerancija! štai kodėl prel. J. 
Balkūnas Kanadoje buvo 
griežtas. Net pats A. Trum
pa savo straipsnv parašė vie
ną teisima sakinį: “Aš su
prantu, kad nrel. Balkūnas, 
mivvkęs į Montrealį, gavo 
tinkamu informacijų.” Žino
ma! Taip ir reikia.

‘Tolerantingosios’ “Naujie
nos” kartais nueina iki juo
kingų ribų, štai vienas saki
nys: “Dabar Kanados Lietu
vių Sąjungos sluoksniuose 
Toronte kalbama, kad laik
raščio redaguoti pakviestas 
Ateitininku vadas ir visos 
krikščionių demokratų parti
jos Kanadoje vadas.” Kalba 
apie Dr. A. Šapoką. Daleiski- 
me, kad Dr. A. Šapoka ir bū
tu Ateitininku ir “visos krik
ščionių demokratų partijos 
vadas,” tai ar tas turėtų būti 
nuodėmė jam redaguoti ka
taliku laikraštį? Kodėl gi 
i tad Kanados lietuviu kairių
jų vadui p. T. Kardeliui “Nau
jienos” nedraudžia būti re
daktorium. arba, pagaliau, ir 
JAV lietuviu kairiųjų vadui 
Dr. P. Grigaičiui? Ach, tiesa, 
tai čia, mat, tolerancijos da- 
Ivkas. Bet kai Dr. A. Šano- 
ka rengiasi redaguoti laik
rašti. tai jau ne tik jis, bet 
visi Kanados lietuviai kata- 
likai. net su in svečiu prel. J. 
Balkūnu, “baisūs” netoleran- 
tai.

Matote, argi tai ne gimi
ninga bolševizmui filosofija?

E. Urbonas

i jūsų tėvynės žmonių. Mes tupas, ištremtas į Rusiją, nu-■ 
sinelnė Apaštalo vardo toje 
kalėjimų šaly. Mes meldžia
mės, kad, paties Dievo ke
liais, jūsų kankiniu drąsumas' 
jūsų tėvynėje ir jūsų tautos1 
ištikimumas tremtyje būtu 
šviesa, kuri ves rusus sugrįž
ti dar karta i savo tikra vie
ta krikščioniškoje visuome
nėje.

LIETUVA TURI 
PRISIKELTI!

Jūsų tautos agonija tėvy
nėje yra skaudi. Jūsų kryžius 
yra labai sunkus. Betgi mū
sų Dieviškasis pavyzdys ken
tėjo dar skaudesnę agonija ir 
nešė dar sunkesnį kryžių. 
Bet Velvku džiaugsme ta 
agonija ir krvžius buvo už
miršti. Jūs ir jūsų tautiečiai, 
dėka jūsų ištikimvbės jūsų 
Nukryžiuotajam IšganvtoJui, 
tikrai susilauksite Velvku, 
kada užmiršite šios dienos i 
kentėjimus. Lietuva turi vėl : 
prisikelti! Te atleidžia Gai-|lijonu dolerių nauiu ligoninių 

ru----- kad tos, statybai ir 3 bilijonus jų
‘įrengimui.

džiaugiamės šia proga prisi
dėti prie jūsų šios dienos 
maldos, prašant pasigailėji
mo jūsų persekiojamiems gi
minėms ir broliams.

Kaip tasai pasigailėjimas 
galės pasireikšti? Mes tą pa
liekame gailestingajam Die
vui. Su Kristumi Getsemane, 
mes maldaujame Tėvo, jei ga
lima, atitraukti šią taurę nuo 
jūsų ištikimųjų tautiečiu. Bet 
jeigu D’evo valia kitokia, 
mes maldaujame, kad jiems 
būtų suteikta stiprybė išger
ti taurę ligi dugno.

KALĖJIMŲ ŠALIS
Jūsų rusiškiems prispaudė

jams, mes, drauge su jumis, 
nemaldaujame prakeikimo iš 
dangaus, bet, kaip kad mūsų 
Dieviškasis Atpirkėjas ant 
Kryžiaus, mes meldžiamės: 
“Tėve, atleisk jiems, nes jie 
nežino ką daro.” O. kaip tie
sa yra, kad jie nežino mėgi
ną padaryti negalima: jie mė
gina sunaikinti mistiškąjį lemtingasis Dievas, 
amžinojo Dievo kūną. Tegul • Velykos ateitų greit.

—Norint, kad visiems J. 
Valst. gyventojams būtų pri
einama medicinos pagelba, 
reikalinga išleisti dar 12 bi-
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Tėvai yra patys svarbiau- esame pergyvenę; 2. vaikų 
šieji vaiko auklėtojai. Auk- atydus stebėjimas; 3. specia- 
lėjimas yra sunkus ir atsa- Ii knyga apie auklėjimą; 4. 
kingas darbas. Ir kaip keis- bendroji jaunimo literatūra, 
ta gyvenime: siuvėjas, bat
siuvys, stalius, elektrotech
nikas ir visi kiti amatininkai 
pirma išeina savo amato mo
kslą, atlieka ilgą praktiką, 
tada tik imasi savo amato. 
Dėl to jam amatas ir sekasi. 
Tuo tarpu auklėtojas, toks 
auklėtojas, kaip tėvas - moti
na, dažniausia be jokio auk
lėjimo mokslo, be jokios pra
ktikos, turi imtis šio atsa
kingo darbo. Dėl to ir nenuo
stabu, kad paprastam amati
ninkui dažnai geriau sekasi 
jo darbe, negu tėvui ar moti
nai didžiame auklėjimo dar
be.

Nuo ko pradėti auklėti vai
ką? Pirmiausia, reikia vaiką 
gerai pažinti. Taip, kaip ir 
kiekviename darbe, pirmiau
sia reik gerai pažinti darbo 
objektą. Tiesa, auklėjimo ob
jektas — vaikas — nėra taip 
lengva pažinti, kaip papras
to amatininko darbo objek
tas — drabužis, batas, sta
las, indas. Vaikas, mat, yra 
sudėtingas dalykas, jis yra 
ne daiktas, bet individualy
bė, sudaryta iš kūno ir dva
sios. Jis yra gvvas, besidžiau
giąs ir beliūdįs, bekenčiąs ir 
besiaukojas. besikaupiąs pvk 
čiu ir beieškąs savyje atlai
dumo. Jame krvžiuoiasi jo 
abiejų tėvų ir tėvų tėvu pa
veldėti dvasiniai daviniai. 
Štai toki sudėtinga auklėji
mo objektą turi tėvai pažin
ti.

Pirmiausia tėvams reikia 
pažinti vaiką apskritai: ne 
Foną, Petrą, Jurgį, bet iš vi
so, j^iiką. Tokiam pažinimui 
ftlvams reikia šių dalyku; 1. 

giliai suprasti, kad auklėji
mas negalimas be vaiko pa
žinimo; 2. nuoširdžiai norėti 
vaiką pažinti; 3 ieškoti būdij 
vaikui pažinti.

Vaikui pažinti pagrindi
niai būdai yra šie: 1. savoji .ko arba ir visai nepasitaiko, 
vaikystė, kurią kiekvienas' , Dr. A. šerkšnas

Tai dalykai, iš kurių tėvai 
gali ir turi pažinti vaiką.

Bendrųjų pažinčių apie vai
ką apimtyje, tėvai turi steng
tis pažinti savo vaiką. Sun
kiausia, paprastai, būna su 
pirmuoju vaiku. Sekantiej5 
vaikai .šeimoje šiuo atveju 
jau laimingesni ir tėvai su j 
jais laimingesni, nes “jau iš- j 
sipraktikuota” su pirmu. Sa
vojo vaiko pažinimas turi 
•vystytis atsižvelgiant šių da
lykų: amžiaus, lyties, fizinės 
sudėties, temperamento, so
cialinės aplinkos ir iš viso 
aplinkos.

Savąjį vaiką neužtenka pa
žinti kaip individą, atskirai 
naimtą: jį reikia pažinti dar 
ir kaip bendruomenės narį, 
pirmiausia, vaikų bendruo
menėje, o paskui — apskri
tai aplinkos bendruomenėje. 
Mat, dažniausia vaikas bend
ruomenėje yra visai kitoks, 
negu jis yra vienas namie. 
Neretai būna ir taip, kad mo
tina bendruomenėje savo vai
ko tiesiog pažinti negali pa
gal jo elgesį: ji niekad nebū
tų tikėjusi, kad jos vaikelis 
galėtų taip pasielgti, kaip iš- 
tikrųjų jis pasielgė bendruo
menėje. Tai jau yra ne vaiko, 
kaip individo, dalykas, bet 
bendruomenės, kaip masės, 
kuri “pareikalavo” vaiką 
taip, o ne kitaip daryti. Štai 
dėlko, pažįstą auklėjimą tė
vai labai paiso, kokioje ben
druomenėje jų vaikas.

Sugedusi bendruomenė yra 
baisūs nuodai, kurie užnuodi
ja vaiką ir neigiamai nule
mia jo charakterį. Sugedę 
draugai geriąūsi vaika nuve
da tokiais keliais, kad tėvai 
paskui patys stebisi, kas su 
in vaiku atsitiko. Gerai pa- 
žįstantiems vaiką apskritai 
ir savaii vaiką tėvams tokiu 
netikėtinumu mažiau pasitai-

GYVENIMO SUKRĖTIMAI būtų galėjęs atlikti. Paskuti- 
DAŽNAI ŽMOGŲ GRAŽINA nėję pastangoje pasiekti tos 

PRIE DIEVO ! salos krantą, aš lenkiau alų- 
Didžiausia žmogaus trage-! “in,M «?į8 J>rieS ba"«as: 

dija yra, kad žmogus norma- .Tai ne Wilttaker juos lenke, 
liame gyvenime pameta tikė- ■ (M..ne.buclau. ®.a!8^^ .i“82?8 
jimą j Dievą, kurio dėsniai 8Pllk“te8 As neju-
valdo pasaulį ir jo paskyri
mą. Tame laike išsivysto 
žmoguje skeptiška pažvalga' 
į dieviškus dalykus ir žmo
gus pradeda manyti, kad jis* 
yra kompetentingas tvarkyti , . ... , , - „
visus savo gyvenimo reika- lk»n tuos irklus lenke.' Ikmrrin nnfnrillO nnir/x n nv 
lūs. Tiktai koks didelis su
krėtimas gali išjudinti jį iš 
savimi pasitikėjimo. Tokie 
sukrėtimai gali būti karas, 
revoliucija, koks gamtos su-

tau, kad būčiau daręs bent 
kokias pastangas. Atrodė, 

ikad irklai patys automatiš
kai veikė, o aš tik automa- 

Įtiškai sekiau jų judesį. Tai
buvo kita ranka, negu mano,

■ - jr
j baigia autorius savo aprašy
mą: “Tai buvo didžiausias 
nuotikis, kokį tik žmogus ga
li turėti.” .

Mes pilnai. nesuprantame, .
judimas. Kai žemė pradeda dėl ko taip dažnai taika ir atiduodame kišenėje palaidai 
drebėti po jo kojomis ir blo- gerbūvis suardo žmogaus

Kiekvienas iš mūsų įvai- skaitytojų paramos. Už kelis 
riems reikalams kasdien iš
leidžiame tam tikrą savo už
darbio dalį. Kai kur palieka
me tik centus, kitur ir dole
rio neužtenka. Be būtiniau
sių, pragyvenimui reikalingų mų tenka išgirsti! Reikia 

stebėtis, kad labai didelė mū
sų dalis, tiek iš senųjų, tiek 
iš naujai atvykusių, tarpo, 
neprenumeruoja jokio lietu
viško laikraščio.

Knygos šaukte 
pagelbos. Kai kurie 
atiduoda visą savo 
visą gyvenimą, kad tik būtų 
galima sudaryti sąlygas kny
goms užgimti. O kur visuo
menės parama? Jos nesigir
di.

Jeigu kiekvienas nors dalį

dolerius spausdintas lietuviš
kas žodis lanko mus, guo
džia. Tačiau kaip sunkiai tie 
keli doleriai sumokama! 
Kiek skausmingų atsidūsėji-

k ra:

ir visur

is J.
1 nri-
elba,
2 bi- 
linių
3 jy

—Argentinos Liet. Tauti
nis Ansamblis dirba, Aleks. 
Petravičiaus vadovaujamas. 
Rosario mieste statė G. Velič
kos “Šienapiūtė,” sukeldamas 
didelį entuziazmą lietuvių ir 
argentiniečių tarpe. Argenti
nos Lietuvių Tautinis An
samblis, kurį sudaro šokėjų 
grupe ir choras, viso — 40 
asmenų, išaugo į rimtą kul
tūrinį vienetą.

—Išskrido į Kanadą žymus 
Argentinos kolonijos kultūri
ninkas Augustinas Ališaus
kas.

—Gen. T. Daukantas iš 
tremties nuvykęs įsikūrė Ar
gentinoje. Avellanedoje mo
kų lietuvius ispanų kalbos.

—Chicagoje įvyko ten gy
venančių visų rūšių mokyk
lų lietuvių mokytojų susirin
kimas, tikslu suorganizuoti 
prie tremtinių draugijos mo
kytojų sekciją, išspręsti švie- 

. timo klausimus ir įsteigti 
šeštadienio mokyklas, kur lie
tuvių vaikams būtų dėstoma 
lietuvių kalba ir kiti lietuviš
ki dalykai.

—Brazilijos Rašytojų Są
jungos narys Aid. Pavoos iš
leido knygą “Iveizando,” ku
rioje duoda platų ir dokumen
tuotą 32 pusi, skyrių apie 
Lietuvą ir lietuvius. Tam sky
riui daug medžiagos suteikė 
Lietuvos konsulas A. Pali- 
Šaitis.

—London, Ont. vietos lie
tuviai susiorganizavo į Pa
saulio Įaetuvių Bendruome
nę, išrinko sau valdybą ir ki
tas komisijas.

—-JAV aukštosiose mokyk-

išlaidų, didelė suma atiduo
dama pramogoms, pasilinks
minimams. Kartais kelis cen
tus išmetame ir kultūriniams 
reikalams.1

Tačiau į akis krinta nepro
tingas šių išlaidų paskirsty
mas. Kada reikia paaukoti 
šalpos, kultūriniams ar vi
suomeniniams mūsų intere
sams apginti, labai susirau
kiame ir su atžagaria ranka

besimėtančius centus. Tuo

Ki is-

šaukiasi 
asmenys 
uždarbį,

lintoją šventąjį Mikalojų, iš 
kurio netikintieji padarė Ka
lėdų senelį.

Šv. Mykalojus. o ne kažko- 
kis senis, nešioja Kalėdų do
vanas Lenkijoje, Vokietijo
je, Austrijoje, Šveicarijoje. 
Belgijoje, Olandijoje ir ki
tuose krikščioniškuose 
tuose.

Šventasis Mikalojus 
no apie 350 metus po
taus gimimo ir buvo Myros 
vyskupas. Jis labai mylėjo 
vaikučius, todėl Kalėdų metu 
juos lankydavo ir apdovano
davo. Garsas apie gerąjį vys
kupą Mikalojų, pasklido po 
visą pasaulį. Nuo to laiko vi
same krikščioniškame pasau
lyje vaikai laukia šv. Mika
lojaus ir jo iš Kūdikėlio Jė
zaus nešamų dovanų.

Nukrikščionintuose kraš
tuose nutylimas to didžiojo 
vyskupo vardas ir šventu
mas, o jo vieton pateikiamasgybių jėgos išsilieja plačiai dvasinį gyvenimą, ir dėl ko tarpu besišypsodami ieškome savo pramogoms ir alui išlei- 

pasaulyje, tada žmogus pa- 'priešingybės ir kentėjimai vietos, kur už valandėlę abe- džiamų pinigų paskirtų lie- vaikams dovanas nešiojantis 
junta savo bejėgiškumą ko- atgaivina jį. Kaip tai ne keis- j°tinos naudos pasilinksmini- tuviškai spaudai, nereikėtų Kalėdų senelis. Tiesa, savo
pasaulyje, tada žmogus pa- priešingybės ir

tai atrodytų, bet taip yra. galėtume sumokėti dole- šioje vietoje dejuoti. Tada su 
Yra tai visuotinas patyrimas, ri- penkis, dešimt. j pasididžiavimu galėtume pa-
■ ----- - Į Lietuviškų laikraščių re- sakyti, kad mūsų visuomenė

dakcijos maldaute maldauja moka savo išlaidas tvarkyti.

išvaizda jis dar bent kiek pa
našus į senelį vyskupą—dėvi 
raudonus rūbus, eina su ilga 
lazda, o jo kepurė visai pa
naši į vyskupo mitrą. Vadi
nasi, Kalėdų seniui atiduoti 
vyskupo Mikalojaus lūbai ir 
jo gera širdis, vyskupas ban
domas visai iš gyvenimo iš
stumti.

Lietuvių tarpan Kalėdų se
nelis pateko tuo metu, kada 
mūsų spauda buvo draudžia
ma, visai silpnutė ir neįsten
gė prieš tą krikščioniškos 
minties iškraipymą reikia
mai pasisakyti. Tad bent da
bar turėtume tą klaidą su
prasti ir Kalėdų senelio vie
ton gyveniman grąžinti tik
rąjį Kūdikėlio Jėzaus dova
nų dalintoją — šventąjį Mi
kalojų, kuris savo pareigas 
geriau ir su didesne meile at
liks, negu pagoniškas Kalė
dų senis.

voti su tais gaivalais. Jis pa
junta reikalą didesnės jėgos 
pagelbos, negu jis pats. Jis 
pajunta Dievo reikalingumą.

Aiškiausiai tai galima pa
stebėti karo laukuose. Karo 
kapelionai pažymi, kad kai 
kareiviai artinasi prie fron
to linijos, tai religinė dvasia 
atgimsta ir daugiau jos atsi
randa, negu ramiame namų 
gyvenime. Ir nesunku su
prasti, kodėl taip yra. Mat, 
kai žmogus palieka savo na
mų ramumą bei saugumą ir 
kai atsiduria akys su akimis 
su mirtimi ir netikrumu, ir 
kai netenka bent kokios žmo
giškos pagelbos, instinkty
viai jis kreipiasi į savo mie
gančias dvasines jėgas ir ta
da jis praktiškai atranda 
Dievą, gyvenimo Šaltinį ir 
vienintelę Viltį.

Vaizdžiausiai ir gražiausiai 
sielos grįžimo procesą prie 
Dievo aprašo leitenantas 
Whittaker, n pasauliniė "ka
ro dalyvis. Jis rašo savo įs
pūdžiuose: “Man, mano 21 
baisios dienos Pacifiko van
dens bangose, buvo didžiau
sias nuotikis mano gyveni
me, kokį tik žmogus gali tu
rėti: Dievo atradimas. Prieš 
tą nuotikį aš buvau agnosti
kas, ateistas, jei norite. Bet 
guminiame sielyje žmogus 
negali būti ateistas, kaip ne
gali būti Batano apkasuose. 
Kada mūsų orlaivis pristigo 
benzino ir kai atsidūrėme 
akyvaizdoje nusileidimo van
denyne, vairuotojas tarė: Ar 
nieko neturite priešingo, kad 
aš meldžiuosi? Aš pajutau 
dėl to susierzinimą. Kaip man 
buvo sarmata atsiminti tą 
dalyką vėlesnėse dienose!”

Toliau autorius aprašo, 
kaip skepticizmo dvasia laip
sniškai pradėjo užleisti vie
tą tikėjimui į Dievo Apveiz- 
dą: “Tryliktoje dienoje sau
lė kepino karštai. Priešpie
čiuose pasirodė lietaus debe
sys, bet praėjo ketvirtdalį 
mylios nepasiekęs mus. Pir
mą kartą pasijutau besimel- 
džiąs: “Dieve” — sakau — 
“Tu žinai, ką mums reiškia 
vanduo. Vėjas jį nupūtė į ša
lį. Tu tiktai vienas gali mums 
atsiųsti jį atgal... mums, ku
rie numirsime be jo!” “Yra 
kai kurie dalykai” — tęsia 
toliau autorius — “kurie ne
gali būti išaiškinami natūra
liu būdu. Vėjas nepasikeitė, 
bet beeinąs nuo mūsų lietaus 
uždangalas, pradėjo artintis 
mūsų linkon, prieš vėją, kaip

kad išorinis pasaulis yra di- 
džiausis vidujinio žmogaus 
gyvenimo priešas ir kuo dau
giau mes esame mirę tam iš
oriniam pasauliui, tuo mūsų 
vidujinis pasaulis gerėja: 
žmogus tobulėja ir jaučiasi 
laimingesnis, ir priešingai 
kuo mes daugiau tam išori
niu! pasauliui esame atsida-

Kun. Vytautas Pikturna

ŠALIN KALĖDŲ SENŲ

Dievas taip numylėjo žmo-'kiautas be vidurio, kuris ir 
gų, kad jo išgelbėjimui pats pačias Kalėdas paverčia tu- I ._ rr* -j* j* •• • • • j. v v .vę, tuo mūsų vidujinis pašau-, žmogumi tapo. Tą didįjį mei- 

lis menkėja, žmogus dvasi- liudijimą krikščionys mi
niai puola ir jaučiasi mažiau |ni per Kalėdas ir, prisiminda-

rinio neturinčia švente.
Mums krikščionims, kurie 

už vis labiausiai branginame 
tiesą, tinka šv. Petro žodžiai: 
“Mes, skelbdami jums mūsų 
Viešpaties Jėzaus Kristaus 
atėjimą ir Jo galybę, nesekė-

mi Dievo dovaną žmonėms, 
viens kitam duoda įvairių do
vanų. Gaila tik, kad netikin
tieji, kovodami su religiniais 
papročiais, ir šiam gražiam' me išgalvotas pasakas, bet 
krikščioniškam papročiui no- i buvome akivaizdūs Jo didy- 

atranda Dievą ir visą religi- tikrąją mintį išplėšti. Ko-Į bes liudininkai.” (2 Petr. 1, 
ją vodami prieš tą mintį, kad ---- ’ ------- :’-~

per Kalėdas žmonės viens ki-
Kai Dievas nori žmogų nu- įam dovanas duoda prisimin- 

bausti, tai Dievui nereikia darni mūsų Sutvėrėjo žmoni- 
siųsti is dangaus ugnį ar ko-1 jai suteiktą dovaną, jie į gy- 
kią kitą rykštę paimti, uz-[venjmą įveda Kalėdų Senelį, 
tenka Dievui, pąincti ^žmogų įuris įr vaikams ir suaugu

siems dovanas nešioja. Tai 
nereali, niekada nebuvusi, 
nieko nereiškianti ir į nieką 
neįpareigojanti fikcija. Tik 
dėl to jis ir sugalvotas, kad

ir mažiau laimingas. Todėl, 
priešginybėse ir kentėjimuo
se, kai žmogus neranda to iš
orinio pasaulio paguodos ir 
patraukimo, tai nenoromis 
kreipiasi į savo vidų ir tenai

vodami prieš tą mintį, kad 
per Kalėdas žmonės viens ki-

patį sau, tai pats žmogus 
taip save išsiplaks, kad ge
riau nereikia. . Kai Vakarų 
Europa XVI šimtmetyje pra
dėjo krypti nuo vidujinio sa
vo gyvenimo ir linkti prie iš
orinio, tai prasidėjo Europos 
dvasinis smukimas žemyn, 
nors materialiai ji nenustojo 
kilus aukštyn. Mes matėme, 
kaip ta materialinė kultūra, 
be dvasinės kultūros, prive
dė žmogų prie dabartinės bai
sios padėties. Ar bereikia di
desnės Dievo bausmės, ką 
mes per paskutinius pora 
dešimtmečius pergyvenome? 
Mes šiandien kenčiame ir de
juojam dėl praėjusio karo pa
sekmių, dėl komunizmo įsiga
lėjimo ir dėl kitų pasaulio 
konvulsijų. Bet ar tai nėra 
Dievo pirštas, kuris mus ne
jučiomis verčia kreiptis į vi
dų ir ar čia mes vėl nesura
sime Dievą, kurio nūdien mes 
taip esame reikalingi? -Kai 
rodos viskas esti pamesta, 
tai dažnai atsiranda Dievas.

Taip du Kristaus mokiniai 
išvargę ir nusivylę grįžta iš 
Jeruzalės į Emmaus, savo na
mus. Per tris išilgus metus 
juodu sekė Išganytoją su vii-, 
timi, kad su Juo ir per Jį 
aušta naujas (ir geresnis pa
saulis. Bet vos Kristus pa
skelbė savo misiją ir pradėjo 
ją vykdyti, tuojau kyla ar
šiausia opozicija. Pasaulis 
nieko bendro nenori su Juo 
turėti ir Jį pasiunčia ant rky- 
žiaus. Visa viltis mirė su Jo 

kokios tai galingos rankos | mirtum. Dabar tuodu moki- 
stumiamas... Tas. Dievo at-,niai nusivylę ir_nuliūdę grįž- 
siųstas lietus padėjo ištverti, namo. Nuliūdimo dvasia 
tas baisias ateinančias die- i apgaubė juodu. Bet jie klvdo. 
nas » |Tai nebuvo tik du, bet buvo

Antras patyrimas padidino trys ant kelio. Dievas- jų ne- 
ir patvirtino leitenanto Whit- apleido. Juodu buvo ne pa- 
takerio tikėjimą į Dievo Ap- 
veizdą. Kai jis karštai meldė
si, kad būtų išgelbėtas, neti
kėtai tolumoj jis pamatė sa- 

ypatingai persekioti stovvk- lą, kurią dabar stengėsi pa
lose .Vokietijoje tuos lietu- siekti. Toliau jis rašo: , _
vins, kurie huvo 1941 m., gel- tris savaites visai išsisėmęs Tiktai per Dievą ateina žmo- 
bėdamiesi iš bolševiku nagų, nuo troškulio, alkio ir saulės gaus atgimimas.
renntriavę su vokiečiais į Vo- kepinimo, aš atlikau žvgdar- Į 
kietiją. bį, kurį tik stiprus žmogus *

16). Vadinasi, mums krikš
čionims Kalėdos yra metinis 
tikro istorinio fakto — rea
laus Kristaus užgimimo — 
paminėjimas, todėl turime iš 
gyvenimo mesti visa tai, kas 
tą Kristaus užgimimo fakto 
realumą temdytų ar bent to 
siektų.

Šalin tad Kalėdų senį, o gv- 
veniman vėl grąžinkime tik
rąjį kalėdinių dovanų — Kū

mus niekam neįpareigoja. Tai|dikėlio Jėzaus dovanų — da

Nauji šventieji

KIEKVIENAS LIETUVIS SKAITO
Vienintelį Pasaulio Lietuvių Kultūros Žurnalą

AIDAI
lose profesoriauja jau nema
žas skaičius lietuvių atvyku
sių iš tremties. Wilkes-Barre, 
Pa., amerikoniškasis dienraš
tis parašė nepaprastai gražų 
atsiliepimą apie prof. Dr. V. 
Bieliauską, kuris profesoriau
ja Kings College, Wilkes- 
Barre.

—Pačiame JAV centre, 
Nebraskoje, daugėja lietuvių. 
Daugiausia jie spiečiasi Omą- 
hoje, kur juos globoja lietu
vių parapijos klebonas kun. 
J. Jusevičius. Ponia Jonaitie
nė profesoriauja Lincoln uni
versitete, o p. Jonaitis—Has
tings College.

—New Yorko rajone šiuo 
metu susispietę pačios stam
biosios mūsų dainos pajėgos: 
V. Jonuškaitė, A. Kaskas, B. 
Darlys, P. Stoškiūtė, I. Nau- 
ragis, V. Ivanauskas, Kut- 
kus, Griškaitė, prof. V. K. 
Banaitis ir J. Žilevičius.

—Dienraštis “Draugas” 
(Chicagoje) savo atkarpoje 
spausdina “Slanti sąjūdžiai 
Rusijoje.” Parašė G. Palmer, 
verčia O. Labanauskaitė. Ne
paprastai j romus veikalas.

—Beveik visi Lietuvos jū
rininkai snecailistai, plaukio
ję Nepriklausomos Lietuvos 
laivais, vra tremtvje. Dau
gumas iš ju JAV. Kan. Z. Do
meika ir sturm. Babilius dir
ba čia savo profesijoje.

—TRQ. vadovvbė prade io

tys vieni.
Kada žmogus atras Dievą 

ir kada žmogus pradės gy
vent dievišku gyvenimu, tada 
žmogus nustos buvęs nusivy- 

“Per lęs, tada žmogus vėl atgims.

(Pabaiga)

AIDAI

AIDAI

AIDAI

AIDUS

AIDŲ

AIDŲ

AIDŲ

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:

AIDAI
Kennebunk Port, Maine. Tel. 5
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Mes dar labai gerai atsi
mename, kai Ispanijoje ko
munistai sukėlė karą prieš 
katalikus ir, Maskvos remia
mi, norėjo tą šalį pagrobti 
i savo rankas, išnaikinti ir iš
žudyti tos šalies katalikus 
gyventojus. Iš viso pasaulio 
kraštų plaukė ten komunistai 
ir jiems pataikaujantieji su 
ispanais kariauti. Jų visų 
tikslas buvo nugalėti ispanus 
ir padaryti juos Maskvos ko
munistų vergais. Komunistų 
suklaidintų, nemažas būrys 
ir iš šios šalies, kurių tarpe 
buvo ir keli lietuviai-, slapta 
nuvyko į Europą ir prieš is
panus kariavo. Kas jiems tą 
kelionę apmokėjo, jie ir pa
tys nežino. Jie buvo ten -su
burti į respublikono buvusio 
Amerikos prezidento Lincol- 
no vardo batalijoną, kurio li
kučiai dar kai kada čia New- 
Yorke viešai pasirodę raudo
nųjų viešuose gatvėmis pasi
vaikščiojimuose.

Bekariaudami su ispanais, 
raudonieji ten žiauriausiais 
būdais kankino ir žudė ne
kaltus Ispanijos žmones ka
talikus, panašiai, kaip kad 
dabar komunistai daro Lietu
voje ir kituose jų valdomuo
se kraštuose. Jie tiek ten bu
vo sužvėrėję, kad žmones ap- 
liedavo benzinu ir gyvus su
degindavo miesto aikštėse.

1936 metų liepos 30 dieną 
Ispanijoje Gelafell’o laivyno 
sanatorijoje komunistai nu
žudė kun. Braulio Maria Co- 
•er ir 21 jo draugą, Šv. Jono 
Nuo Dievo Ordeno narius, ku
kiuos dabar ten vietinio vys
kupo pastangomis norima pa
skelbti šventaisiais, nes jie 
vra žuvę už Šv. Katalikų Ti
kėjimą ir už jį praliejo savo 
kraują. Reikia tikėti, kad ne
užilgo susilauksime dar 22 
naujus šventuosius.

St. Lukas

—VLIKo įteiktą Jungtinių 
Tautų organizacijos generali
niam sekretoriui memorandu
mą del lietuvių tautos žudy

t
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K TREMTIES ATVYKUSIŲ ŽINIOS
LIETUVIŲ TAUTOS POTENCIALO 

IŠLAIKYMAS
Amerikos Lietuvių Tarybos nariai ir 

vykdomieji organai
DAILĖS PARODA I ATSKI

RAS KOLONIJAS

KALĖDOS IR 
TREMTINIAI

NAUJI GYDYTOJAI ' (Prof. K. Pakšto paskaita Amerikos Lietuvių Kongrese)

Jau neužilgo susilauksime 
Šv. Kalėdų ir Naujų Metų. 
Taikos ir ramybės ištroškęs 
pasaulis švęs Kristaus Gimi
mo šventę su naujomis vilti
mis. Lietuviai, išsisklaidę po 
pasaulį prisimins Kūčių Va
karą tuos savo šeimos na
rius, bičiulius ir artimuosius, 
kurie dėl padarytos baisios 
Lietuvai skriaudos iš komu
nistų pusės, negali ramiai 
švęsti tos šventės savo pasto
gėje ir savo šeimos židiny.

Brangūs tautiečiai, Ameri
kos lietuviai, seniau čia įsi
kūrę ir naujai atvykusieji, I 
prisiminkime savo brolius ir 
seses tremtinius, kurie ne dėl 
jų kaltės liko ir toliau vargti 
skurdžiose Europos stovyk
lose. Jų tarpe apie 6,000 mo
terų našlių su mažais vaiku
čiais, nes jų nekviečia nei į 
Ameriką, nei jų ima į kitus 
kraštus, todėl tie vargšeliai 
palieka skursti sunaikintoje 
Vokietijoje. Ištięskite jiems 
jūsų dosniąją ranką Kalėdų 
švenčių proga. Kiekviena jū
sų auka, ar tai pinigais, ar 
daiktais, nudžiugins tremti
nių ir jų vaikučių prislėgtą 
nuotaiką ir atgaivins viltį. 
Tad paaukokite tremtiniams. 
Parinkite jiems aukų ir pri- 
siuskite BALFui, kuris per
sius tremtiniams į Europą. 
Už jūsų gailestingumo dar
bus ir aukas Dievas laimins 
gausiomis malonėmis.

Kun. Dr. J. Končius, 
BALF Pirmininkas

Šį rudenį Freiburgo uni
versitete medicinos fakultetą 
baigė ir, išlaikęs valstybi
nius egzaminus, medicinos 
gydytojo diplomą gavo Bro
nius Svogūnėlis, studijavęs 
Kauno, Vilniaus ir Tuebinge- 
no universitetuose. B. Svogū
nėlis ilgą laiką buvo aktyvus 
“Čiurlionies” ansamblo daly
vis.

Muenchene Ludwig Max 
universitete medicinos moks
lus baigė ir gydytojo diplo
mą įsigijo Vaičius.

Abu naujieji gydytojai at
vyksta į JAV.

rybingi. Kadangi mūsų labai 
maža, tai mūsų kultūrinis po
tencialas turi būti labai aukš
tas. Sava kalba, jos grynu
mas ir originalumas buvo ir 
turi toliau'pasilikti gyviau-

LIETUVIAI ROMOJE

VEIKALAS APIE DR.
KUDIRKĄ

Žurnalistas Aleksandras 
Merkelis apie Dr. Vinco Ku
dirkos gyvenimą ir darbus 
parašė studijėlę, kuri pava
dinta “Didysis Varpininkas.”

Prašo garantijų

Lietuvių sudarytas šven
tųjų Metų komitetas Romoje. 
Pirmin. — J. E. vysk. Vin
centas Padolskis, vicepirmin. 
— kan. Dr. Zenonas Ignata
vičius, šv. Kazimiero Kolegi
jos Romoje vice rektorius; j2*" 8' 1939- 
sekretorius — kun. Vytautas 
Balčiūnas, šv. Kazimiero Ko
legijos Romoje Dvasios Tė
vas.

Nariai: T. Kazimieras Rėk
laitis, MIC, Generalinis TT. 
Marijonų Ekonomas Romoje; 
Kun. Dr. Viktoras Pavalkis, 
Lietuvių Komiteto Italijoje 
pirmininkas ir BALF įgalio
tinis ; P. Stanislovas Lozorai
tis, jr., Lietuvos Pasiuntiny
bės prie Šv. Sosto Charge d’ 
Affaires.

Komiteto būstinė: Via Ca- 
salmonfessato 20, Roma Ita
lia. Tel. 760971.

Vatikano radijas ne tik lei
džia, bet ir nuolat didina 
transliacijas lietuvių kalba. 
Prieš porą metų lietuviškos 
radio transliacijos per Vati
kano rJdiją buvo tik kartą 
savaitėje. Po kan. F. Kapo
čiaus lankymosi Vatikane 
lietuviškos transliacijos buvo 
duodamos du kartu savaitėje. 
Dabar Vatikano radijas lie
tuviškas transliacijas per sa
vaitę duoda jau keturis kar
tus.

Seniai reikėtų Vatikano ra
dijo pavyzdžiu pasekti 
“Voice of America.”

ir

TURI VARGO SU 
EMIGRACIJA

sto-Atvykę per Bremeno 
vykią lietuviai tremtiniai į 
Ameriką, pasakoja, kad toje 
stovykloje palieka nežino
mam likimui tuos tremtinius, 
kurie eina tiesiai per DP Ko
misiją, ne per organizacijas. 
Mat, kai garantai atsisako 
pasirūpinti atvykusiais į 
JAV tais, kurie eina per or
ganizacijas, jais pasirūpina 
organizacijos. O tais, kurie 
eina per DP Komisiją, nieks 
nesirūpina.

Bremene dėl to užtrukę, 
jau kai kurie pajudėjo. Kiti 
dar laukia,

DP Camp, Diepholtz, Germany 
British zone

Pleškys Antanas, gimęs 6. 12. 1900,
— ūkininkas - dailydė; Eleonora —8. 
3. 1906, Remigijus — 8. 1. 1937, Biru
tė — 23. 1. 1939.

Skripstūnas Antanas — 12. 1. 1899,
— ūkininkas; Olga — 23. 4. 1900, Ire
na — 15. 5. 1924, Algimantas — 3. 3. 
1935.

Rėvas Marija — 8. 11. 1905 — ūki
ninkė; Jonas — 15. 5. 1931, Elena— 
17. 6. 1937, Ona — 26. 7. 1939.

Paulauskas Juzė — 17. 5. 1912 — 
ūkininkė; Brigyta — 8. 5. 1938, Pet
ronėlė — 10. 4. 1941.

Palejienė Marija — 10. 5. 1886.
Drazdys Jurgis — 13. 2. 1883—ūki

ninkas; Uršulė — 15. 9. 1889, Anta
nas — 5. 9. 1915, Eugenija — 2. 4. 
1915, Valentinas — 26. 10. 1940, Eu
geniją — 20. 12. 1942, Aldona — L—
12. 1948, Irena — 12. 4. 1937.

Snarskis Otilija — 19. 11. 1906, — 
ūkininkė; Marija — 4. 4. 1936, Anta
nas — 24. 5. 1937.

Laukaitis Angelė — 12. 2, 1907, Al
gimantas — 17. 5. 1936, Johanna —

i Visockis Antanas — 1. 5. 1909 —• 
ūkininkas; Joanna — 9. 3. 1925, An
tanas — 27. 9. 1946.

Savickas Adolfas — 26. 3. 1894 — 
elektrotechnikas — siuvėjas; Juzė — 
28. 1. 1904, Kazys — 28. 3. 1935, Juo
zas — 18. 6. 1936.

Židanavjčius Kazys — 4. 3. 1907 — 
ūkininkas; Stasė — 13. 9. 1917, Nijo
lė — 9. 5. 1936, Evaldas — 30. 8. 
1937, Rimvydas — 10. 5. 1939.

Lietuvninkas Jonas — 6. 9. 1914— 
ūkininkas, malūnininkas; Ona — 16. 
2. 1921, Juozas — 21. 4. 1939, Gedimi
nas — 16. 4. 1940, Albinas — 12. 3. 
1945, Joanna — 10. 10. 1943, Irena—
13. 10. 1946.

Kutka Jonas — 2. 1. 1925 — ūki
ninkas; Albina — 10. 3. 1926, Romu
aldas — 27. 2. 1948, Dalia — 
1949.

Lakačauskas Antanas — 21. 7.
— darbininkas; Marija — 10. 3. 
Regina — 12. 12. 1934.

Broniška Stasys — 19. 3. 1906 — 
ūkininkas; Ona — 24. 11. 1907, Danu
tė — 6. 2. 1933, Aldona — 30. 3. 1941.

Galinaitis Augustinas — 8. 9. 1918,
— ūkininkas; Adelė — 24. 12. 1921, 
Kliaudija — 13. 7. 1941, Zita — 7. 9. 
1947, Birutė — 10. 3. 1949.

Grabavojus Marija — 13. 9. 1911, 
Jonas — 26. 6. 1940.

Laukaitis Ona — 7. \1. 1890, Jonas
— 30. 10. 1931.

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

Toliušis Juozas — 13. 9. 1897, — 
ūkininkas, Emilija — 1. 1. 1907, Elena
— 20. 10. 1931, Aldona — 4. 1. 1936, 
Elma — 25. 9. 1937, Henrika — 30. 
6. 1941, Irena — 27. 6. 1943, Birutė — 
19. 10. 1944, Bronius — 9, 8. 1933, 
Algirdas — 22. 9. 1937, Vytautas — 
15. 8. 1946.

Šneideraitis Jurgis — 10. 6. 1960,— 
ūkininkas; Viktorija — 14. 1. 1909, 
Elena — 15. 5. 1928, Regina — 13. •. 
1930, Brigita — 6. 5. 1946.

Petrulis Marija — 15. 2. 1881, — 
šeimininkė.

Kaufmanas Gustavas — 3. 2. 1899
— šaltkalvis; Onai — 14. 10. 1909, Re
nata — 28. 4. 1943.

Wolczak Michael — 29. 3. 1925 — 
ūkininkas; Vanda — 9. 12. 1928, Pra
nas — 5. 8. 1948.
DP Camp, Gibraltar Kasėme, Verden- 

Aller, Germany, British zone 
šukevičius Alfonsas — 9. 11. 1916,

— elektro - inžinierius; Angela — 14. 
12. 1911, Eugenijus — 25. 7. 1916.

Raguckas Alfredas — 14. 12. 1931, 
Vytautas — 13. 11. 1932, Algimantas
— 6. 9. 1939.

Endrijonas Viktoras — 9. 9. 1909,

(Tęsinys)
KALBOS IŠLAIKYMAS — 
SVARBIAUSIAS UŽDA-

1 VINYS
Amerikoje kai kuomet ten

ka lietuvių tarpe išgirsti min- siu akstinu 'savai literatūrai 
tį, kad čia mūsų tautybei kal
ba nesvarbi, svarbiau būti ge
ru lietuviu, nors savo kalbos 
ir nemoki. Mūsų tautos isto
rijos nežinantiems lengva 
vaikiškai nušnekėti. Ogi žy
dų ir airių pavyzdžiai mums 
visai netinka. Pirmiausia, 
kiekviena tų tautų Ameriko
je turi daugiau kaip po pen
ketą milijonų jau tvirtai pra
sigyvenusių piliečių. Bet yra 
dar svarbesnių dalykų už 
skaičius, žydai turi visiškai 
savistovią nuosavą religiją, 
kurios su niekuom nesidalina. 
Kalbos jie nesugeba apginti, 
bet religija nuostabiai pade
da jiems išsaugoti esmingiau
sius žydiškumus. Jie 1 abai 
galingi ekonominiame, politi
niame ir net. moksliniame gy
venime, bet kultūros origina
lumas visiškai sunyko, kai 
po pirmojo pasaulinio karo 
sustojo žydų kultūrininkų 
emigracija iš Lietuvos, Len
kijos ir Ukrainos. Numirė 
žvdų teatras ir jų literatūra 
čia labai susmuko, bet žydai 
vis vien laikysis per didelę iš
tikimybę savo originaliai re
ligijai.

Airių didžiausia galybė tai 
bažnytinės hierarchijos be
veik pilnas monopolis. Jei lie
tuviai būtų apsigyvenę tokioj 
šalv, kurioj jie būt sudarę 
ryškią dauguma kataliku tar
pe ir būt pasiėmę aukštąją 

j hierarchi ją į savo ranką, tai 
|net be kalbos būt labai ilgai 

28. išlikę gyvi, nors mažiau kū-

1927—

1921—

1927—

4. 6.

1904,
1911,

— stalius; Salomėja — 18. 7. 1918, 
Audris — 17. 8. 1941.

Dumčius Antanas — 12. 7. 1918 — 
automechanikas.

DP Camp, Pinneberg, Germany, 
British zone

Narbutas Vytautas — 11. 8. 
spaustuvininkas.

Petkauskas Antanas — 1. 4. 
mechanikas.

Maskaliūnas Leonas — 2. 4. 
technikas.

Maskaliūnas Antanas — 15. 7. 1900
— dailyiįė; Paulina — 15. 8. 1900.

Dailidka Zigmuntas — 16. 7. 1920, 
siuvėjas.

Seikaitė Irena — 22. 7. 1927 — 
braižytoja.

Jurkus Pranas — 15. 4. 1927 — 
darbininkas.

Briedis Juozas — 22. 11. 1926 — au
tomechanikas.

DP Camp, Bofenteich-Hanover, 
Germany, British zone .

Labrancas Jonas — 24. 6. 1889 — 
ūkininkas.

Ašmuntaitis Magdalena — 9. 9. 
1889 — šeimininkė.

Pinkevičius Michaela — 30. 5. 1892
— šeimininkė.

Barauskas Anastazija — 2. 2. 18^5,
— šeimininkė.

Andžiulis Algirdas — 16. 1. 1919 — 
automechanikas; Emilija — 14. 7. 
1916.

Bachgasse 10, Wachenbuchen, Kreis 
Hanau a-M, Germany, US zone

Jakubėnas Vladas — 10. 9. 1919 — 
darbininkas.
DP Camp “C”, Ingolstadt, Germany, 

U. S. zone
Keiseris Jurgis — 30 metų, siuvėjas.
Keparutis Marija — 40 metų, šeimi

ninkė; Gene — 17 metų, Algirdas —
l m., Bronius — 12 m., Leonas — 
. m.,* Zigmas — 8 m., Irena — 6 m.

»

DP Camp, Hanover-Bothfeld, 
Germany, British zone

Snarskis Steponas — 2. 9. 1887 — 
siuvėjas; Veronika — 28. 8. 1901, Vac
lovas — 5. 1. 1920.

Szmidtas Stasys — 30. 6. 1882, — 
buhalteris; Janina — 31. 1. 1899.

DP Camp, Bocholt-Westf., Germany, 
British zone

Balnys Kazys — 1. 5. 1918 — dar
bininkas; Elena — 2. 10. 1924, Miro
slava — 30.

Beržinskas 
darbininkas.

DP Camp,

14
11

9. 1946.
Jonas — 4. 3. 1913 —

Augustdorf, Germany, 
British zone

Tričys Jonas — 12. 2. 1915. — kir
pėjas; • Delfiną — 2. 1. 1921, Alfredas 
— 3. .6.1940, Judita — 20.12.1947.

Ii *-*

ir menui kurti. \
Devynioliktame amžiuje 

daug tūkstančių lietuvių iš
mainė savo kalbą į lenkišką, 
gudišką, vokišką. O ką gi da
bar duoda lietuvių kultūrai 
tie pora milijonų lietuvių, ku
rie užmiršo savo kalbą ? Duo
da tik rūpesčių Lietuvai, uo
liai talkininkaudami Lenki
jai, Vokietijai ir net Gudijai 
pasisavinti senas Lietuvos 
žemes. Nebūkime naivūs, kad 
lietuviškas kraujas kažkoks 
stebuklingas ir jis net be kal
bos išlaikys mūsų tautybę. 
Nieko panašaus neatsitiks. 
Argumentą baigsiu poeto žo
džiais: “Tas ne lietuvis, kurs 
liežuvį pamirš brangiosios 
Lietuvos”...
Lietuviškoji knyga tai mūsų 
tautos tikrasis gaivastingu- 
mo pulsas ir jos kultūrinio 
potencialo barometras. Prieš 
pat laisvės praradimą Lietu
voje išeidavo jau 1,400 kny
gų per metus ir vis dar stip
ri buvo tendencija ir pakan
kamos sąlygos knygų skai
čiui didėti. Nauji leidiniai ap
imdavo visas moderniškojo 
gyvenimo ir kūrybos sritis. 
Dabar toji puiki dvasinė kū
ryba priešo įsiveržimu tapo 
beveik visai panaikinta. Iš
eina ten per metus dar apie 
200 knygų, bet jų daugumas 
tai tik vertimai sovietinės 
propagandos, kuri nieko ben
dra neturi su lietuvių kultū
ra ir tradicijomis. Svambiau
sia dvasinė karyba dabar 
pergvvena didelės sutemas. 
Didelis visos išeivijos uždavi
nys bus išlaikyti spausdintą 
Lietuvos žodį sutemų metu. 
Bet tai ir sunkiausias užda
vinys, reikalaująs didelio tau
tinio susipratimo, organizuo
tumo ir pasiaukojimo.

Rašytoju mums dabar ne-

Visuotinis Amerikos Lietu
vių Kongresas, įvykęs š. m. 

. lapkričio 4 ir 5 d. New Yor- 
■ ke, išrinko į naująją Ameri-
• kos Lietuvių Tarybą šiuos
• nominacijų komisijos pasiū-
• lytus asmenis:

V. G. Abraitis, Richmond 
Hill, N. Y.

Kun. I. Albavičius, Cicero, III. 
A. J. Aleksis, Waterbury, Ct. 
J. Arlauskas, Dorchester, 

Mass.
St. F. Bakanas, Bridgeville, 

Penna.
Prel. J. Balkūnas, Maspeth, 

N. Y.
J. Buivydas, Maspeth, N. Y.
Dr. M. J. Colney, Waterbu

ry, Conn.
P. P. Dargis, Pittsburgh, Pa. 
A. Devenienė, Watertown, Ct. 
St. Gegužis, Mahanoy City. 
J. Ginkus, Brooklyn, N. Y.
J. Glaveskas, Brooklyn, N. Y. 
Dr. P. Grigaitis, Chicago, Ill. 
Adv. J. J. Grigalius, Boston,

Mass.
Kun. Pr. Juras, Lawrence, 

Mass.
K. Jurgeliūnas, Brockton, 

Mass.
V. T. Kvetkas, Wilkes-Barre, 

Penna. ■
J. B. Laučka, Jamaica, N. Y. 
Adv. W. F. Laukaitis, Balti

more, Md.
Tomas Matas, Waterbury, Ct. 
St. Michelsonas, Boston, Mass 
Dr. A. Montvidas, Chicago, Ill. 
Adv. A. Olis, Chicago, Ill.

Dr. J. Pajaujis, Brooklyn, N.Y.
E. Paurazienė, Detroit, Mich.
St. Pieža, Chicago, Ill.
P. Pivaronas, Pittsburgh, Pa.
V. Rastenis, Cleveland, Ohio.
L. šimutis, Chicago, Ill.
J. Tysliava, Brooklyn, N. Y.
A. S. Trečiokas, Newark, N.J.
M. Vaidyla, Chicago, Ill.
Dr. M. J. Vinikas, New York.
Šie ALT nariai išrinko iš 

savo tarpo ALT valdybą ir 
Vykd. Komitetą šios 
ties:

L. Šimutis — pirmin.
A. Olis — vicepirmin.
Dr. P. Grigaitis — sekret.
M. Vaidyla — iždin.
V. G. Abraitis, J. J. Grigalius,

J. B. Laučka, W. F. Laukaitis, 
A. Montvidas ii’ P. Pivaronas— 
vicepirmin.

J. Buivydas, V. T. Kvetkas, A.
S. Trečiokas ir Dr. M. J. Vini
kas — iždo globėjai.
Lithuanian American Coun
cil, Inc., 1739 So. Halsted St., 
Chicago 8, Ill. Tel. CA 6-8500.

ALT Sekretoriatas

sudė-

VARGONININKAS
gali būti ir zakristijonas, ne
vedęs, tik ką atvykęs iš trem
ties, ieško darbo. Pr. Pesys

638 E. 97th St., 
Cleveland, Ohio.

Nuo lapkričio 27 d. Lietu
vių Dailės Paroda pradėjo 
persitvarkymo laikotarpį. Jos 
uždaviniai New Yorke laiko
mi jau baigti. Ją aplankė per 
30,000 žmonių. Bet tik nedi
delė Amerikos lietuvių dalis 
tegalėjo ją pamatyti, nes re
tas iš tolimesnių kolonijų te
gali pasiekti New Yorką. To
dėl parodos rengėjai nusista
tė gabenti parodą beveik į 
kiekvieną didesnę lietuvių 
koloniją. Ta pačia proga bus 
ruošiamos ir lietuvių koloni
jų tautodailės parodos.

Visi parodos bilietų platin-
Į tojai prašomi jau dabar siųs
ti sekretoriatui bilietų šakne
les ir pinigus. Parodos sekre- 
Įtoriato adresas: Lithuanian 
■Art Exhibit, Hotel Claridge, 
i 44th St., New York, N. Y.

KALENDORIUS — 
geriausia dovana
Artinasi Kalėdų šventės. 

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

Negali būti geresnės ir pi
gesnės dovanos, kaip geras 
kalendorius, kuris Jūsų pa
žįstamiems tarnaus ištisus 
metus.
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izmo išskelti ugnį iš kanki
namos sielos ir išvarginto kū
no. Bet reikia dar leidėju. Ir 
jų atsirastu, jeigu tik būtu 
gana skaitytoju. Skaitytoiu 
suieškojimas gal ir bus tas 
sunkus ir įkyriausias darbas,’ 
be kurio knyga negali švie
son išeiti. Senoji išeivija, 
kain mano praktika Lietuvių 
Kultūros Institute rodo, kny
gos negaudvs. Ji gvvena la
bai sparčiu didmiesčiu gvve- 
nimu ir lietuviškos knvgos 
nepasigenda. Net lietuviškus 
laikraščius Amerikoje skai
to tik anie 70000 žmo
nių. Ogi knvgos čia vargiai 
gali tikėtis parduoti daugiau

ALLIANCE NITE CLUB
KAZYS IR ALVINA BUIVIDAI, Savininkai

Viena iš puošniausiu pasilinksminimui vieta visam New Yorke 

ŠOKIAMS GROJA 2 ORKESTRAI 
NEAPSAKOMAI ĮDOMUS FLOOR-SHOW

BARO COCKTAIL ORKESTRAS linksmina svečius kas vakarą

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

Tel. Gramercy 7-9765
i

Telefonas: EVergreen 7-7411

stigtų, bet iš kogi jie gyvens? ,200—500 egzempliorių. Gal 
Juk jiems teks verstis įvai-1 pavyktų ir žymiai daueriau, 
riausiais amatais ir dažnai bet tam jau reikia knvgos 
sunkiais darbais. Net ir to-Į apaštalu, kurie jos labui pa- 
kiose apvstovose kai kuriems naudotu visa savo kantrybę, 
jų užtektų ištvermės ir hero- i ir net bažnyčių sakyklas...

KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
ANGLYS, COKE ir ALIEJUS

' OFISAS :
496 Grand Street Brooklyn, N. Y,

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

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

Kiekvieną Sekmadienio Vakarą. Įėjimas—Nemokamai!

VYČIŲ DĖMESIUI
Ryšium su Vyčių centro 

paskelbtu piniginiu vajumi 
pirmoji atsiliepė Brooklyno 
Vyčių kuopa ir’paaukavo 50 
dol. centro naudai. A. Vasi
liauskas, centro pirmin., pri
ėmė auką ir padėkojo Brook
lyno kuopai už gražų prisidė
jimą.

Didysis mūsų "piniginis va
jus jau garsintas ir dar kartą 
prašome visus- Amerikos lie
tuvius paremti’jį. Organiza
cijos veikime pinigai daug 
reiškia, daug pagelbsti. Pini-, 
gų neturinčios organizacijos 
veikimas yra labai suvaržy
tas.

Išlaidos yra aiškios nuola
tiniuose reikaluose. Vyčiams 
leidžiamas žurnalas “Vytis.” 
Pats žurnalas išsilaikyti ne
gali, todėl centras jį nuolat 
turi remti pinigais. Turėda-

Lietuvos išlaisvinimą. Jūs vi
si, turbūt, žinot, kad pereitais 
metais Vyčiai parašė per de
šimt tūkstančių laiškų, iš
siųsdami juos įvairiems Ame
rikos žmonėms. Vieniems pa
dėkojo už gražią kalbą arba 
už korespondenciją apie Lie-, 
tuvą, jos žmones, jos dabar-1 
tinę skriaudą, apie bolševikų 
daromus kankinimus. Visi 
virš minėti žmonės atjautė 
Lietuvą ir pripažino, kad ji 
turi būti laisva, kad bolševi
kų geležinė uždanga turi bū
ti atgal atstumta, žurnalis
tams ir politikieriams re- 
miantiems komunistų propa
gandą buvo parašyti papeiki
mo ir iškraipytų Lietuvos rei
kalų atrėmimo laiškai.

Šis veikimas kainavo daug 
pinigų, bet jis parodė Vyčių 
nenuilstamą kovą už Lietu- 

mas tvirtą iždą centras gali vos išlaisvinimą, parodė jų 
pagerinti savo archyvą bei 
turimą dabartinę nuosavybę, 
gali'apdovanoti didesnius vei
kėjus, dirbančius organizaci
jos naudai.

Svarbiausias pinigų sunau
dojimo ’ tikslas, tai kova už

SUTVARKOMI BIZNIŲ TAKSAI
Sutvarkom visokios rūšies taksus visų jurisdikcijų: FederaliusŠtato 

ir Vietinius visiems štatams ir Municipalams Jungtinėse Valstybėse ar 
Užsienių šalyse.

Visos knygos ir rekordai raportavimui taksų pavieniams, pavienių 
biznių, partnerystės ir korporacijų mieste ir už New Yorko miesto 
ekspertiskai tvarkomos advokato Zubawicz, kuris turi teises prakti
kuoti biie teisme Jungtinėse Valstybėse ir Federalės Valdžios ir kuris 
yra patyręs accountant dabar tvarkantis taksus visokių biznių, didelių 
ir mažų, visoje šalyje ir užsieniuose. Tatai galima daryti ir laiškais. 
Asmeniški periodiniai ir du-metiniai vizitai yra daromi bile bizniuose 
naudojant sį patarnavimą visur Jungtinėse Valstijose ir uzrubežyje.

Prašome kreiptis angliškai ar lietuviškai dėl smulkmenų kas link 
mano geriausio jums patarnavimo.

RAŠYKITE:

STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS)
111 Ainslie Street Brooklyn 11, N. Y.

Telefonas: EV 4-3049

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA
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VYNAS — LIKERIAI — ALUS
BARAS — RESTORANAS

574 Hudson Avenae Rochester, N. Y.
Tel.: Main 7646 l|!

j

užuojautą kenčiančiai Lietu
vai.

Mieli lietuviai, savo auko
mis pagelbėkit Amerikos lie
tuviškajam jaunimui, parem- 
kit Vyčių centro piniginį va
ju.

AUKA
Aš atjaučiu Amerikos lietuviškojo jaunimo veikimą ir noriu 

būti jų rėmėju. Remdamas jūsų kilnius tikslus ir svarbų veikimą, 
aukoju Vyčių centrui

Vardas Ir pavardė...................... .-..............................................
Adresas .'....................................................................................

Iškirpę pasiųskite Al. Vasiliauskui,T02 Maple St., Great Neck,- 
New .York.

.‘V* į - • ’ ’

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
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IEŠKO KLAUSYKITE

Great JNeck, N. Y,
Nauja valdyba

Great Necko BALF kyrius 
gruodžio 1 d. turėjo valdybos 
rinkimus. Gausus susirinkimas, j

Harrison-Kearny, 
New Jersey

Lietuviu Kataliku v. Kudirkos minėjimas
seimelis New Yorko lietuviams pri- 

Kaip jau buvo pranešta per1 siminti Vincą Kudirką jo 
' spaudą ir laiškais draugijom, mirties 50 metų sukaties pro- 
šiemet šios apylinkės Liet, ga, įvyksta šeštadienį, gruo- 
Katalikų seimelis bus Aušros džio 10 d., 3:30 vai. Apreiš- 
Vartų parapijos salėje, 568 

vvuMUKį, 1OIUUYU VU1 1 dOIKUllCO. ZAULl CIUICIIĮ O Vdl. ĮJU t

beveik visus tuos pačius asme-i pietų įvyks Kunigų Vienybės Ero-oi^e New York City, 
nis. Pirmininku entuziastiškai New Yorko ir New Jersey sky-, 18 d., se^ma(^ienl> 2
buvo vėl išrinktas žymus veikė- riaus susirinkimas, 
jas Alekas Vasiliauskas, kuris
drauge yra ir visos New Yorko mas buvo gruodžio 4 d. 
ir New Jersey valst. Vyčių pre-i gražūs bendri pusryčiai. Jos au 
zidentas. Vice pirmin. V. Cipli
jauskui iš savo pareigų atsisa
kius, buvo jo vieton išrinktas iš 
tremties atvykęs adv. Senikas.
Protokolų sekr. ir vėl liko p. Vil- 
kas, finansų rast, liko p. Povi
laitis, o’ iždininke buvo’ perrink
ta nuoširdi vietos veikėja ir di
delė tremtinių globėja p. O. La- 
žauninkienė.

Narių skaičiui dar padidinti 
išrinkti specialūs organizatoriai 
— p. šeškus iš senų lietuvių 
amerikiečių ir p. Cibas — iš 
tremtinių tarpo.

Visi prie BALFo veikiantieji 
komitetai (rūbų rinkimo, įkur
dinimo ir kt.) davė savo gražios 
veiklos apyskaitas.

Great Necko BALF yra ypa
tingai veiklus, čia susiburia gau
sios lietuviškos patriotiškos pa
jėgos. Skyriun yra įstoję veik vi
si tremtiniai. Skyriuje veikliu 
nariu yra pats Lietuvos Gen. 
Konsulas iš New Yorko p. Bud
rys.

—40 vai. atlaidai bus gruo
džio 11, 12 ir 13 d. 7:30 vai. va
kare kasdieną. Pamokslininkas 

įvertindamas senosios valdybos kun. Tėvas Ramanauskas, pran- 
sėkmingą veikimą, išrinko vėl, ciškonas. Antradienį 3 vai. po

Alekas Račkys ieško savo se
sers, Kotrinos Račkiūtės, po vy
ru Januškevičienės, paeinančios 
iš Alytaus -apskr., Butrimonių 
parap., Budos km. Į Braziliją iš
vyko apie 1923 m. Pati arba kas 
apie ją žinote, prašau man pra
nešti šiuo adresu: Alekas Rač
kys, 306 Union Ave., Brooklyn, 
N. Y.
B-

"Lietuvos Atsiminimų" a
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. MArket 2-5360

—Moterų Sodaliečių susirinki-1 
Buvo

Ival. po pietų.
Vietą ir laiką prašome la

bai gerai įsidėmėti. Atstovų 
i registracija prasidės 1 valan
dą po pietų.

šalia peržvelgimo vietos 
apylinkės lietuvių katalikų 

(veiklos ir kitų bėgamųjų rei
kalų, bus dar ir žymūs kal

bėtojai su paskaitomis, ra
portai iš lietuvių kongreso,

kavo $300 bažnytiniams rūbams 
įtaisyti.

—Švento Vardo Draugijos su
sirinkimas bus gruodžio 12 d.,
9 vai. Visi nariai prašomi daly
vauti. Prašomi ir svečiai.

/”!iri"kimas -.^ sen^r naJjų AmlrikosTietu^ 
gruodžio 5 d. Išrinkta nauja val
dyba. K. Nekrošius — pirmin.

kimo parapijos salėje.
Minėjimą 'rengia art. K. 

Vasiliauskas ir vaidintojų 
grupė, dalyvaujant ir svečiui 
žurnalistui H. Blazui.

Dalis programos tą pačią 
dieną 2 vai. transliuojama per 
Ginkaus Lietuvių Radio va
landėlę.

Lietuviškoji visuomenė 
kviečiama gausiu dalyvavi
mu prisidėti .prie Lietuvos 
Himno kūrėjo pagerbimo.

Įėjimas nemokamas.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa. 

Moderniška laidojimo {staiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė 

Viskas nemokamai 
Kreipkitės dieną ir naktį

d--------------------------------------e

PADĖKA
Visai būdami nepažįstami 

BALFui
savo ad- 
tremtyje 
paltą, ir

PP-

Bolševikiškos knygos
Great Necko viešoji bibliote

ka1 pasikvietė iš High School pi
lietybės kursus lankančius kur
santus, tarp kurių yra daug lie
tusių,/Gražiai supažindino kur

Milenavičiai aukojo 
paltą ir į kišenę įdėjo 
resą, ir mes būdami 
gavome tą laimingąjį
tuoj parašėme padėkos laišku
tį ir po to pp, Milenavičiai ištie
sė mums asmeniškai pagelbos 
ranką, siųsdami siuntinius ir pa
darydami mums dokumentus at
vykti į šią šalį. Ir čia mūsų ne
apleido — rūpinasi, kaip geriau
si tėvai, o jų duktė Ona, kaip 
tikra sesuo. Už tai mes esame 
nuoširdžiai dėkingi.

Taip pat dėkojame pp. Smeto- 
nams, Paražinskams ir Leikams.

Jonas, Ona ir Vidutis 
Keraminai

ivių susigyvenimo klausimas, 
Įlietuvių 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

METINIS BANKIETAS

Liet. Amer. Piliečių Klu
bas rengia metinį bankietą 
sutikimui Naujų Metų, gruo- J 
džio 31 d., 1949, nuosavame 
name, 280 Union Avė.

Brooklyno ir apylinkės lie-1 į 
tuvius kviečia dalyvauti toje ‘ į 
vakarienėje, kur bus gerti ir 
valgyti iki valiai, taipgi pasi-j^ 
šokti iki vėlai. O tikietas .tik 
$4.00.

Prasidės 9 vai. vakare. Ti- 
kietus galima įsigyti iš anks
to pas J. Zakarauską ir ba
ro tarnautojus Piliečių Klube 
ir pas rengimo komitetą.

Pranas Vaitukaitis
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.

SS K S
* _
a------------------------------------ - a

Tel. Market 2-5172

"Reikale kreipkitės pas biz-
įtus ^u biblioteka ir jos.tvar- nierius, kurie skelbiasi mūši]

ka ir padarė lietuviams malonų 
siurprizų, pareikšdami, kad bib- 
liateka turi knygų ir lietuvių 
kalba. Deja, apžiūrėjus jas pa
sirodė, kad ten yra... knygos 
apie Leniną, Staliną ir kita bol
ševikiška propagandinė literatū
ra. Pasirodo, raudonieji pasirū
pino ten pristatyti tokią “lietu
višką” literatūrą.

Bibliotekos vadovybė buvo 
ten pat painformuota apie šią 
“literatūrą” ir malonus tos bib
liotekos personalas angailestau- 
damas prašė patiekti jiems tik
ros lietuviškos literatūros. Apie 
tai su bibliotekos vadovybe pasi
žadėjo viską išsiaiškinti ir pa
tiekti jiems knygas Vyčių pre
zidentas.

laikraštyje “Amerikoje,

—Naujų trobesių statybai 
Jungtinėse Valstybėse šiemet 
jau išleista 17 bilijonų ir 700 
milijonų dolerių.

IEŠKO
Viktoras Glionertas, dabar gy

venąs Australijoje, ieško savo se-, 
šerį Eleną Solomončikienę ir ( 
švogerį Vincą Solomončiką, ku-j 
rie yra atvykę į Ameriką š. m.! 
gegužės mėnesį. Kreiptis: Izid. I 
Miliūnas, 16 Winfielct St., South ( 
Boston 27, .Mass. , I

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street
Newark 5, N. J. 

, \

Lietuviu Radio Koncertas
Lithuanian Radio Hour Concert, Dance and 

MAGICAL PERFORMANCE on

New Haven, Conn,
—Teko man pastebėti, kad Šv. 

Kazimiero parapijos choras žy
miai padidėjo narių skaičiumi, 
nes prisirašė sekantys nauji ir 
energijos pilni naujakuriai: S. 
Leikienė, S. Paulionienė, A. Pil
velis, Kronkaitis ir Strimaitis.

Klebonas kun. A. Gradeckas 
pareiškė didelį džiaugsmą dėl to. 
Mūsų vargonininkas, kuris iš gi
mimo yra svetimtautis, Yiegali 
atsigerėti naujakurių pastango
mis. Jis labai įvertina lietuvių 
darbuotę.

—Man, kaipo šios kolonijos 
korespondentei ir eilinei veikė
jai, bei Moterų Sąjungos 33 kp. 
pirmininkei, mano gimtadienio 
metu, kurį tikėjaus visai niekam 
nežinant praleisti, mano gero
sios sąjungietės visai netikėtai 
susirinkimo metu suruošė pobū
vį, kuris suteikė man didelį 
dižaugsmą. Didelis tortas, ska
nios vaišės, puikios dovanos tik
rai mane sužavėjo. Taigi, mano 
brangiosios bendradarbės sąiun- 
giėtės, tariu tamstoms širdingą 
lietuvišką ačiū už tamstų tokį 
gražų įvertinimą mano mažyčių 
darbelių, kuriuos aš atlieku dėl 
mūsų kuopos. Taipgi noriu šir
dingai padėkoti mano brangiai 
draugei poniai Alei Kazickienei 
už įteiktą brangią dovaną. -

Visoms mano geroms drau
gėms, draugams, bei koloniios 
geros širdies lietuviams širdin
gai ačiū, m.

New Years Day, JANUARY 1, 1950, Sunday 
CLINTON HALL — KLASCIAUS SVETAINĖJ 

/
Betts and Maspeth Aves. Maspeth, N. Y.

The Lithuanian Hour will be broadcasting from this 
Concert from 1:30 to 2:30 P. M.

THE LITHUANIAN RADIO HOUR

U90 ON YOUR DIAL

EVERY SUNDAY 1:30 P. M. TO 2:30 P. M.
PETRO LISAUSKO ir V. BUKŠNAIČIO vadovaujama radijo prog

rama tą pačią dieną, SAUSIO 1 d., 1950, 1:30 po pietų bus 
transliuojama tiesiog iš Klaščiaus salės, kur įvyks kdncertas
COME TO THIS CONCERT and SEE for the FIRST TIME

. The THREE GREAT MAGICIANS — HIPNOTISTS: .
PROF. (CHAN DŲ) — POPULAR MAGIC
PROF. De La ROCHE — Modem and Ancient Magic 
PROF. WOLTERS — HIPNOTIST

. Also meet our own talent:
THE GREAT BROOKLYN OPERETES CHOIR
THE BEST SINGER AL VASILIAUSKAS *

* AND NOT FORGETING ALFR. VASILIAUSKAS
★ The Great Popular Folk singers Mr. BECKER & Mr. VEDEGIS
■fa And one of the funniest comedies ever played before at

ANY LITHUANIAN AUDIENCE '
fa One of our best Acordion player Mr. GEORGE DIRGINČIUS 
fa SPECIAL TREAT: You will have a chance to see YOUR 

FUTURE husband, wife or sweetheart.
AND MANY MORE that will be announced later.

COME EARLY AND SEE THE BROADCASTING IN PERSON
TIKIETAI: Rezervuotoms vietoms — $2.00. Paprastoms — $1.00

SUPER SPECIAL
BASKETBALL GAME AT 6:30 P. M.

D. P. vs LITHUANIAN AMERICAN TEAM

Two Orchestras. Continuous Dancing. Doors open 12:30

RADIO VALANDOS 
PRAMOGA

Petro Lisausko ir Vitalio Buk- 
šnaičio vedama Lietuvių Radio 
Valanda ruošia neapsakomai 
įdomią pramogą Naujų Metų 
Dieną, sekmddienį, sausio (Jan.) 
1 d., Klasčių svetainėje, Maspe- 
the, Betts ir Maspeth Avė. Sa
lės durys bus atdaros 12 vai. die
ną. Radio programos transliavi
mas iš svetainės prasidės lygiai 
1:30 vai. popiet, taip, kaip kiek
vieną sekmadienį. Atsilankę sve
čiai šioj Naujų Metų pramogoj 
turės progą pasveikinti oro ban
gomis, iš Klasčių Clinton svetai
nės, savo draugus, gimines ir pa
žįstamus. Radio programoj dai
nuos Brooklyno Operetės choras, 
vadovaujamas prof. K. V. Ba

naičio, broliai Alekas ir Alber
tas Vasiliauskai, visų mylimi 
Viktoras Bekeris ir Jurgis Vede- 
gys, gros nepaprastai gabus ar
tistas Jurgis Dirginčius.

Be to, po ilgų metų, Pijus 
Bukšnaitis vėl atgaivins juokda
rį Joną šmikį, kurio įkalbėtos 
komiškos plokštelės suvirš 30 m. 
linksmino visus, ne tik Ameri
koj, bet ir pačioj Lietuvoj.

Po radio programos, bus kitas 
spektaklis: Iš tolimų rytų atvy
kę Magikai, prof. Chan Dų ir 
prof. De La Roche, ir hipnotiz
mo prof. Wolteris, stebins ir ža
vės publiką su savo stebuklais 
ir nepaprastais šposais.

Šokiams gros du geri lietuvių 
šokių orkestrai, o 6:30 vai. bus 
krepšinio (basketball) žaidimas 
tarpe D. P. ir Amerikiečių.

’ ----- J—.........
Jos. Zeidat, Jr.

BAR&GRILL
LIETUVIŠKA UŽEIGA

E&* ------ Nebrangiausia—ir—Geriausia 

pas Z EID A T ’ S
41A GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

’ TELEVIZIJA KAS VAKARAS....  . —r

J ■. AUGUST GUSTAS ■ I
ž —: Bellaire Florist :— Ž
N 6762 FOURTH AVE. BROOKLYN 20, N. Y. X
3 (68th St. kampas) SHoreroad 8-9330 «
3 Specialistai Laidotuvių Vainikams ir Vestuvių Bukietų « 
a Paruošime. Užsakymai priimami ir telefonu. Taip pat 4 
S galima užsakyti gėles Paul Gustas Funeral Home, Ine. w
g įstaigoje, 354 Marcy Ave. Tel. EVergreen 7-4774 J

įj Brooklyno Lietuviai Gydytojai

J Dr. John Waluk
? 161 No. 6th Street V
ji TeL EVergreen' 8-9229

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

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

Šventadieniais susitarus

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

Penktadieniais uždaryta

Brooklvno Lietuviai Graboriai*

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME
LAISNIUOTAS GRABORIUS

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

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

■Tel. EVergreen 7-4335 'Tel. STagg 2-5043

Jephen Aromiskis
(Armakauskas) ( Matthew P. Ballas

(Bieliauskas)
J Graborius—Baisamuotojas Laidotuvių Direktorius

Moderniška Koplyčia

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

ergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Baisamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

iTel. Virginia 7-4499

• F. W. Shalins
Į (Šulinskas)
Į Laisniuotas Graborius
i Suteikiam Garbingas
• Laidotuves

; -$150-
< KOPLYČIA SUTEIKIAM
) NEMOKAMAI
) 84-02 Jamaica Avenue,
i Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwton 9-4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.
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Apreiškimo 
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MIRE VL. SIRGĖDAS

• Prof. K. V. Banaičio mu
zikos - dainavimo studija jau 
veikia, yra publikos susido
mėjimas. Mus jau keli klau
sinėjo studijos telefono, ku
rį dabar sužinoję paduoda
me: GL 5-7102, 310 Chaun
cey St., Brooklyn, N. Y.

• Prel. J. Balkūnas išvyks
ta į Shenandoah, Pa., į kun. 
Karaliaus sukakties šventę, 
kur sakys pamokslą per iš
kilmingas pamaldas.

• Prel. Ig. Kelmelis, kaip 
teko patirti, į naująjį jo pa
skyrimą vyskupo įšventintas 
bus po Kalėdų. Prel. Ig. Kel
melis yra pirmas lietuvis ku
nigas paskirtas prelatu New 
Jersey valstijoje.

• Inž. J. Kizlauskas su šei
ma iš Brooklyno persikėlė į 
Chicagą, kur gyvena jo mo
tina ir brolis su šeima. Inži
nierius čia dirbo cukraus fa
brike.

• P. Jurkūnas, žinomas tei
sininkas, dirbęs Klaipėdos 
gubernatūros įstaigose, apsi
gyveno Brooklyne.

• Ig. Medziukevičius, pa
vasarį atvykęs- į Ameriką, į- 
sikūrė New Yorke. Nuo pat 
pirmos čia atvykimo dienos 
skaito “Ameriką.”

• P. Jankauskas, buvęs 
USA imigracijos inspekto
rius, daug asmeniškai šelpęs 
DP džiovininkus lietuvius Vo
kietijoje, stengiasi suorgani
zuoti Brooklvne komitetą, 
kuris pastoviai rūpintųsi ne
laimingaisiais mūsų džiovi
ninkais Vokietijoje.

• Ateitininkų Sendraugiu 
New Yorko kuopos naujoji 
valdyba: Dr. A. šerkšnas — 
pirmin., prof. A. Bendorius 
— sekr., 0. Grineevičius — 
iždin. Sekantis susirinkimas 
bus gruodžio 17 d., paskaitą 
skaitys A. Masionis. Vietė. 
bus pranešta laiškais ir laik
rašty.

• Kan. prof. J. Meškaus
kas atvyko į Ameriką ir ap- 
sistoio Me Kees Rocks, Pa.

• Kun. P. Brazauskas iš 
Austrijos atvyko į Ameri
ką ir apsistojo pas tetą O. 
Žarnauskienę. Glendale. L. I.

• Kun. L. Peciukevičius iš 
Philadelphijos lankėsi New 
Yorke ir aplankė mūsų įstai
gą.

• Kun. Pr. Bastakys iš 
Newark, N. J., lankėsi mūsų 
įstaigoje.

• P. Karpavičius, “Biruta 
Recording Studio” savinin
kas, lankęsis mūsų redakci
joje, minėjo, kad jo įstaiga 
susidomėjimas auga. Gauna 
vis naujų įdainavimų, {groji
mų, įkalbėjimų į plokšteles.

Maspetho Žinios

Arbatėlę
Gruodžio 11 d., 7 vai. vak., 

parapijos salėje, ruošiama 
Tretininkų arbatėlė. Bus įvai
ri programa kalbų, deklama
cijų ir dainų. Svetys kalbė
tojas kun. V. Pikturna papa
sakos apie Liurdo stebuklus. 
Įėjimas tik su tikietais.

Anglų kalbos kursai
Tremtiniams anglų kalbos 

kursai vyksta antradienio ir 
ketvirtadienio vakarais 7 va
landą, lenkų bažnyčios kam
bariuose (rūsyje), 61-31 Clin
ton Ave. Kursantų skaičius 
auga, jau viršija 50. Kai sieks 
šešiasdešimt, tai padalins į 
dvi klases. Kursantams duos 
pilietybės pamokas tik po 
Kalėdų,

Lapkričio 29 d. staiga mi
rė Vladas Sirgėdas iš Brook
lyn, N. Y. Atsikėlęs iš ryto 
buvo sveikiausias. Kaip visą 

Lapkričio 27 d. šv. Pran>avofyvenim^ taiP į ry-
PASISEKUSI VAKARIENE

ciškaus Tretininką! surengė 
puikią “arbatėlę.” Kun. V. 
Pikturna papasakojo daly
viams savo įspūdžius apie Te
resėlę Neumann stigmatizuo- 
tąją, kurią pats prelegentas 
matęs ją ekstazės metu did. 
penktadienį. Visi buvo labai 
suįdominti. “Arbatėlės” me
tu dalyvavo ir kleb. kun. N. 
Pakalnis, kuris nuoširdžiais 
žodžiais pasveikino tretinin
kus ir pagyrė jų veikimą. Po
būvis buvo puikiai paruoštas, 
visi liko patenkinti.

—o>—
Sekmadienį, gruodžio 4 d. 

Gyvojo Rožančiaus draugija 
turėjo susirinkimą, kuriame 
šalia kitų savo einamųjų rei
kalų nutarė tapti “Amerikos” 
namo šėrininku, perkant 100 
dol. vertės šėrą.

žinutės
—Gruodžio 12 d. įvyks me

tinis Moterų Sąjungos 30 kp. 
susirinkimas.

—Rūbų, batų ir muilo rink
liavoje parapija surinko ir iš
siuntė dvidešimt dėžių.

Angelų Karalienės 
Parapija

DOVANŲ VAKARAS
Amžinojo Rož. draugija 

gruodžio 11 d., sekmadienį, 
rengia didelį dovanų vakarą 
parapijos salėje. Pradžia 5 
vai. po pietų. Bus gražių do
vanų ir užkandžių. Parapijo- 
nai, prieteliai ir pažįstami 
kviečiami dalyvauti. Įžanga 
tik 60c. Pelnas skiriamas 
bažnyčios pataisymui. Narės 
kviečiamos būtinai atsilanky
ti.

SUSIRINKIMAS
“Amerikos” namo dalinin

kų visuotinas susirinkimas 
įvyks penktadienį, gruodžio

DĖMESIO TREMTINIAMS

Šį sekmadienį, gruodžio 11 
d. 4 vai. popiet, Apreiškimo 
parapijos salėje įvyks aktua
lus Tremtinių Draugijos su
sirinkimas. Dienotvarkėje la
bai svarbūs ir aktualūs rei
kalai, jų tarpe savišalpos ka
sos, Kalėdų eglutės, praneši
mas apie darbininkų unijas 
ir kt.

Visi buv. tremtiniai kvie
čiami skaitlingai 
Ypatingai svarbus 
važiavusių ir jau 
dalyvavimas.

dalyvauti, 
seniau at- 
įsikūrusių

Valdyba

LIET. KATALIKŲ DARBI
NINKŲ KLUBO SUSI

RINKIMAS

tą, eidamas į darbą atsisvei
kino su savo mylima žmone
le ir sūneliu, — Būk geras, 
sūneli, aš tau dovanų šven
tėms nupirksiu, — tai buvo 
jo paskutiniai žodžiai, pasa
kyti brangiajam sūneliui. 
Darbe susirgo. Nuvežtas li
goninėn — mirė.

Vladas gimė ir augo kal
nais ir ežerais išpuoštame 
Pakalnių bažnytkaimyje, Ute į 
nos apskr. Nuo pat kūdikys- Į 
tės buvo doras, sąžiningas,' 
darbštus ir nuoširdus. Ame- i 
rikon atvyko 1929 metais. Čia 
sukūrė gražų šeimos židinį. 
Visur, kur tik yiadas dirbo, 
geriausia buvo įvertinamas. 
Su kuriais bendravo — la
biausiai gerbiamas. Turėjo 
didelę Dievo dovaną — tikrą 
nuoširdumą.

Laiodtuvių direktorius St. 
Aromiskis rūpinosi laidotuvė
mis. Dalyvavo velonies žmo
na, sūnelis, sesutės Liepienė 
ir Kvartūnienė. Iš laidotuvių 
koplyčios nuvežtas į Angelu 
Karalienės bažnyčią, kur už 
jo vėlę atriedamos egzekvi
jos ir atlaikomos mišios. Pil
na bažnyčia palvdinčiuiu. Iš 
to galima spręsti, kad Vladas 
buvo visų mvlimas. Už io vė
lę aukojo mišioms virš 20 as
menų. Palaidotas Šv. Jono 
kapinėse.

Paskutiniame atsisveikini
me iš tavo žmonelės, sūnelio 
ir seserų ašaroiančiu akių aš 
išskaičiau, Vladai, jeigu mei
lė galėtu stebuklus darvti ir 
ašaros> mirusiuosius prikelti, 
tai tu tikrai negulėtume! čia, 
šalta žemele dengiamas.

Jurgis Sirgėdas

SUSIRINKIMAS
“Amerikos” Parengimų 

Komisijos nariai ir prie jų 
veikimo norintieji prisidėti, 
maloniai kviečiami susirinkti 
“Amerikos” patalpose šį šeš
tadienį, gruodžio 10 d., 2 vai. 
popiet. Yra būtinas reikalas 
pasitarti dėl “Amerikos” ba
liaus, kuris įvyksta sausio 8 
d., 1950 m. šv. Stanislavo pa
rap. salėje, Greenpointe.

Kalendoriai 1950 m.
Tinka namuose ir biznieriams' 

Turim visokiu lietuviškų, amerikoniš
kų, religinių, gražių merginų ir kito
kių kalendorių. Su lietuviškais ar 

amerikoniškais mėnesiais.

1 už 35c., 3 už $1.00, 100 už $18
(su prisiuntimu)

Galima gauti ir Katalogų.
Užmokestį: iki $1.00 siųskite 3c Stem- 
pomis arba Doleriais; virš $1.00 galite 
siųsti Money Orderiais arba čekiais, 

adresuodami:

Litho Calander &

199 New York Ave., Newark 5, N. J.

LRKSA 135 KUOPOS 
NARIAMS

Pirmadienį, gruodžio 19 d., 
š. m., “Amerikos” patalpose, 

'417 Grand St., Brooklyne, į- 
vyks Lietuvių Katalikų Dar
bininkų Klubo mėnesinis su
sirinkimas. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti susirinkime 
ir pakviesti savo pažįstamus 
draugus lietuvius katalikus į 
šį klubą įstoti.

Susirinkimas prasidės 7:30 
vakare.

L. K. D. Klubo valdyba
vai.

P A RD U O D A M A

9 lotai (sklypai) už pusę kai
nos, In Bay Shore, L. I. Krein- 
kitės pas Praną Alexis, 110-78! 9 d., 7 vai. vakare, “Ameri- 
Jamaica Ave., Richmond Hill, L. į kos” patalpose, 417 Grand 
I., N. Y. Tel.: VI 7-8110. |St., Brooklyn, N. Y.

+ X

Pirmutinis “AMERIKOS” Įvairumų & 
x x s x x s x s X s s X XVAKARAS

ATSTOVĖS Į SEIMELĮ
Amžinojo Rožančiaus drau

gijos išrinktos atstovės į Lie
tuvių Katalikų seimelį, gruo
džio 18 d.,'yra šios: U. Ja
nušienė, U. šarkauskienė, M. 
Jasulaitienė, O. Sijevičienė.

Girdėti, kad ir kitos drau
gijos savo atstovus jau išrin
ko. Be to, į Seimelį vykti ža
da masiniai svečiais, kad ir 
nerinkti atstovais, nes sei
melio rengėjai kviečia visus 
katalikus.

I ■ 
MIRĖ

Lapkričio 27 d. mirė Boles
lovas Luciūnas, gyvenęs 884 
Hart St., Brooklvne. Nuliūdi
me liko žmona Teklė, sūnus 
Albertas, dukterys Elena ir 
Juzė, brolis Martynas ir se
suo Fruba.-

Palaidotas lapkr. 30 d., šv. 
Jono kapinėse. Laidojimo ap
eigomis rūpinosi graborius 
St. Aromiskis.

Velionio šeima dėkoja vi
siems už mišių korteles ir gė
les. Taip pat dėkoja dalyva
vusiems šermenyse ir laido
tuvėse.

JERSEY PORK
428 Grand St, Brooklyn, N. Y

Didelis pasirinkimas
Lietuviškų dešrų ir skilandžių

SIDABRINE SUKAKTIS

DAINOS-BALIUS-ŠOKIAI i
RUOŠIAMAS SEKMADIENĮ PO NAUJŲ METŲ

X X
X x s

ŠV. STANISLOVO PAR. SALEJE X 
s X 

Greenpoint, Brooklyne £ 
i xi. i

Newell St. ir Driggs Ave.
Programos pradžia 5 vai. po pietų. Šokiai — 6:30 vai

ĮŽANGA — $1.00. Moterys tautiniuose rūbuose 
įžangos mokesčio nemoka.

DURŲ PRIZAI: Atsilankiusiems skiriama 3 do
vanos po $5.00 kiekviena ir $10.00 lietuvaitei su 
gražiausiais tautiniais rūbais.

ŠOKIAMS GROS J. NAVICKO

NAKTIES PELEDŲ ORKESTRAS

t -

Lapkr. 26 d., jaukioje Ša- 
polo - Vaiginio svetainėje, at
šventė savo vedybinio gyve
nimo sidabrinį jubiliejų Sta
sė ir Antanas Briedžiai. Puo
toj dalyvavo 150 svečių: gi
minės, prieteliai ir artimieji. 
Svečiai jubiliejantams įteikė 
gražių dovanų. Džiugu ir ma-

| lonu buvo dalyvauti šiame su
buvime: skambėjo lietuviškos 
dainos, kas dalyviams primi
nė brangiąją Lietuvą.

Jubiliejantai atvyko į Ame
riką: Antanas 1907 m., Sta
sė 1914 m. Lepkričio 25 d., 
1919 m. sukūrė jaukų lietu
viškos šeimos židinį. Užaugi
no dvi dukteris: Eleonorą ir 
Liliją. Abi lanko universite
tą. Jubiliejantai yra susipra- 
tu lietuviai. Labai atjaučia ir 
rūpinasi tremtiniais. Šiemet 
atsikvietė iš tremties savo 
broli su šeima. Abu visur ir 
visada užstoja ir padeda čia 
atvykusiems.

Linkime jubiliejantams il
giausių metu ir auksinį jubi
liejų švęsti Lietuvoje!-.. 4

. ’ Dalyvis

*

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

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

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

Tel. EVergreen 4-7142
AD. JEZAVITAS V. UBAREVICIUS

Muzikos Dir. Pranešimų Dir.
J. P. GINKI S 

Direktorius

A. ir E. POVILANSKŲ

Baras ir Restoranas
Puiki Salė Šeimyninėms Pramogoms N

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

PARDUODAMA
Namas su tuščiais kambariais 

galima pirkti su mažu {mokėji
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 Vastimas 
1008 Gates Ave. Brooklyn 21, N.
Tel. GL 5-7285 Res. TA 7-9070

ADVOKATAS
197 Havemeyer Street 

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

Y.

LRKSA 135 kuopos narių 
metinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, gruodžio 11 die
ną tuojau po 11 vai. mišių, 
Apreiškimo parap. svetainė
je, Brooklyne.

Visi nariai yra kviečiami 
dalyvauti susirinkime, kur 
yra kviečiami ir norintieji 
įsirašyti šios garbingos ir 
naudingos organizacijos na
riais. šiame susirinkime bus 
renkama sekantiems metams. 
kuopos valdyba ir atstovai į 
apylinkės liet, katalikų sei
melį.

Clement A. Vokei
(VOKETAITIS)

ADVOKATAS

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

NEwtown 9-5972

nor; 1

kvt ■ 
vimr. 
ti. b-

Valdyba

DAvenport 6-0259
RALPH K R U C H 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.
STUDENTŲ IR ALUMNŲ 

SUSIRINKIMAS

Lietuvių Studentų ir Alum- 
nų klubo susirinkimas įvyks 
Šį sekmadienį 6 vai. vakare, 
Woodrow Wilson Foundation 
salėje, 45 E. 65th St., New 
Yorke. Visi nariai ir norintie
ji tapti nariais prašomi susi
rinkti.

HY 7-4554 - 4555

Valdyba

KELIONE Į ROMĄ
Šių metų Kunigų Vienybės seimas ir Feeracijos Tary

bos suvažiavimas nutarė surengti šventaisiais 1950 Metais 
Amerikos Lietuvių kelionę į Romą. Tokia kelionė, be kitų 
įgyjamų vertybių, būtų irgi mūsų lietuvių žymus pasirody
mas. Kelionė apimtų ne tik Romos žymias vietas ir atsilan
kymą pas Šv. Tėvą, bet taipgi galima būtų aplankyti kitas 
Italijos šventoves, Ispanijos Fatimą, Prancūzijos Liurdą ir 
Šv. Teresėlės vietą. Visa kelionė užtruktų jūrų laivais nuo 
30 ligi 48 dienų, žiūrint, kiek vietų ribrėtume aplankyti. Or
laiviais užtruktų nuo 18 ligi 25 dienų. Visa kelionė ten ir 
atgal su visu pragyvenimu kainuotų laivais nuo $850.00 ligi 
$1300.00, priklausant kuria klase ir kiek vietų norėsime ap
lankyti. Orlaiviu kainuotų nuo $700.00 ligi $1000.00. Laiką 
galima pasirinkti gegužės arba liepos, arba rugsėjo mėn.

Kadangi keliaujančių bus daug ir vietų truks, tad va
žiavimą reikia rengti iš anksto. Todėl Kunigų Vienybė pra
šo visų norinčių kelionėje dalyvauti pranešti ligi Naujų 
Metų kas nori keliauti, kuriuo laiku, laivu ar orlaiviu ir ku
rias vietas norėtų aplankyti. Kuomet tas žinias ir skaičių 
turėsime, tuomet pranešime visus kelionės planus. Kelionės 
reikalais kreipkitės į Kunigų Vienybės pirmininką šiuo ad
resu: Rev. C. A. Vasys, 153 Sterling St., Worcester 4, Mass.

EV 4-9293
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKAREENS. Geriausias pasirinkimas ' 
ALSKRYMAS gamintas namie U geriausios idetonos, ALUS U ge
riausiu bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

Juozas Ginkus

John W. Anseli
LIETUVIS ADVOKATAS

15 Park Row, New York
Telefonai:

Ofiso Tel. Namu Tel
WO 2-3497 NE 9-5684

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

223 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

Vai.: 1-2, 6-8—ir susitariant

STagg 2-1454 f
F. GRAŽYS ir SENUS J 

KONTRAK TORIAI A
Atlieka mūriniu namu sienų H- f 
lyginimą, plasteriavimą, šaligat- 9 
viu cementavima ir kt. darbus, r

293 MAIJJER ST., (*
BROOKLYN 6, N. Y. į

ILARDI CO
895 Broadway, Brooklyn 6, N. Y. Jį

Siūlo Geriausių Firmų .■ |
REFRIGERATORIES £

• GENERAL ELECTRIC • FRIGIDAIRE $
• WESTINGHOUSE • PHILCO $

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ $
Gasinių ir aliejum šildomų PEČIŲ

RADIO APARATŲ į

TELEVIZIJOS APARATŲ |
SKALBIMO MAŠINŲ |

ir kiti, ELEKTRINIŲ PRIETAISŲ 8
Pirm, negu ką pirksite, prašome atsilankyti pas mus ir įsitikinti, X 

Kad mūsų prakės ir pirkimo sąlygos yra geriausios. v
Atsilankę, reikalaukite pasimatyti su lietuviu atstovu 8

JOSEPH N. ZAYAN, nes tik per ji gausite didžiausią nuolaidą .... 8 
.- - - - -j
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J^AmiNKĖJE Apreiškimo 
Parapija

MIRE VL. SIRGĖDAS

• Prof. K. V. Banaičio mu
zikos - dainavimo studija jau 
veikia, yra publikos susido
mėjimas. Mus jau keli klau
sinėjo studijos telefono, ku
rį dabar sužinoję paduoda
me: GL 5-7102, 310 Chaun
cey St., Brooklyn, N. Y.

• Prel. J. Balkonas išvyks
ta į Shenandoah, Pa., į kun. 
Karaliaus sukakties šventę, 
kur sakys pamokslą per iš
kilmingas pamaldas.

• Prel. Ig. Kelmelis, kaip 
teko patirti, į naująjį jo pa
skyrimą vyskupo įšventintas 
bus po Kalėdų. Prel. Ig. Kel
melis yra pirmas lietuvis ku
nigas paskirtas prelatu New 
Jersey valstijoje.

• Inž. J. Kizlauskas su šei
ma iš Brooklyno persikėlė į 
Chicagą, kur gyvena jo mo
tina ir brolis su šeima. Inži
nierius čia dirbo cukraus fa
brike.

• P. Jurkūnas, žinomas tei
sininkas, dirbęs Klaipėdos 
gubernatūros įstaigose, apsi
gyveno Brooklyne.

• Ig. Medziukevičius, pa
vasarį atvykęs-į Ameriką, į- 
sikūrė New Yorke. Nuo pat 
pirmos čia atvykimo dienos 
skaito “Ameriką.”

• P. Jankauskas, buvęs 
USA imigracijos inspekto
rius, daug asmeniškai šelpęs 
DP džiovininkus lietuvius Vo
kietijoje, stengiasi suorgani
zuoti Brooklvne komitetą, 
kuris pastoviai rūpintųsi ne
laimingaisiais mūsų džiovi
ninkais Vokietijoje.

• Ateitininkų Sendraugiu 
New Yorko kuopos naujoji 
valdyba: Dr. A. šerkšnas — 
pirmin., prof. A. Benderius 
— sekr., Č. Grincevičius — 
iždin. Sekantis susirinkimas 
bus gruodžio 17 d., paskaitą 
skaitys A. Masionis. Vieta 
bus pranešta laiškais ir laik
rašty.

• Kan. prof. J. Meškaus
kas atvyko į Ameriką ir ap
sistojo Me Kees Rocks, Pa.

• Kun. P. Brazauskas iš 
Austrijos atvvko į Ameri
ką ir apsistojo pas tetą O. 
Žarnauskienę, Glendale. L. I.

• Kun. L. Peciukevičius iš 
Philadelphijos lankėsi New 
Yorke ir aplankė mūsų įstai
ga

• Kun. Pr. Bastakys iš 
Newark, N. J., lankėsi mūsų 
įstaigoje.

• P. Karpavičius, “Biruta 
Recording Studio” savinin
kas, lankęsis mūsų redakci
joje, minėjo, kad jo įstaiga 
susidomėjimas auga. Gauna 
vis naujų įdainavimų, įgroji- 
mų, įkalbėjimų į plokšteles.

Maspetho Žinios

Arbatėlę
Gruodžio 11 d., 7 vai. vak., 

parapijos salėje, ruošiama 
Tretininkų arbatėlė. Bus įvai
ri programa kalbų, deklama
cijų ir dainų. Svetys kalbė
tojas kun. V. Pikturna papa
sakos apie Liurdo stebuklus. 
Įėjimas tik su tikietais.

Anglų kalbos kursai
Tremtiniams anglų kalbos 

kursai vyksta antradienio ir 
ketvirtadienio vakarais 7 va
landą, lenkų bažnyčios kam
bariuose (rūsyje), 61-31 Clin
ton Ave. Kursantų skaičius 
auga, jau viršija 50. Kai sieks 
šešiasdešimt, tai padalins į 
dvi klases. Kursantams duos 
pilietybės pamokas tik po 
Kalėdų,

Žinutės
—Gruodžio 12 d. įvyks me

tinis Moterų Sąjungos 30 kp. 
susirinkimas.

—Rūbų, batų ir muilo rink
liavoje parapija surinko ir iš
siuntė dvidešimt dėžių.

Angelų Karalienės 
Parapija

DOVANŲ VAKARAS
Amžinojo Rož. draugija 

gruodžio 11 d., sekmadienį, 
rengia didelį dovanų vakarą 
parapijos salėje. Pradžia 5 
vai. po pietų. Bus gražių do
vanų ir užkandžių. Parapijo- 
nai, prieteliai ir pažįstami 
kviečiami dalyvauti. Įžanga 
tik 60c. Pelnas skiriamas 
bažnyčios pataisymui. Narės 
kviečiamos būtinai atsilanky
ti.

P A RD U O D AMA
9 lotai (sklypai) už pusę kai

nos. In Bay Shore, L. I. Krein- 
kitės pas Praną Alexis, 110-78 
Jamaica Ave., Richmond Hill, L. 
I., N. Y. Tel.: VI 7-8110.

SUSIRINKIMAS
“Amerikos” namo dalinin

kų visuotinas susirinkimas 
jvyks penktadienį, gruodžio 
9 d., 7 vai. vakare, “Ameri
kos” patalpose, 417 Grand 
St., Brooklyn, N. Y.
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Pirmutinis “AMERIKOS” Įvairumy
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DAINOS — BALIUS — ŠOKIAI
RUOŠIAMAS SEKMADIENĮ PO NAUJŲ METŲ

Sausio-Jan.8,’50
ŠV. STANISLOVO PAR. SALĖJE

Newell St. ir Driggs Ave., Greenpoint, Brooklyne I
Programos pradžia 5 vai. po pietų, šokiai — 6:30 vai.

ĮŽANGA — $1.00. Moterys tautiniuose rūbuose 
įžangos mokesčio nemoka.
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SUSIRINKIMAS
“Amerikos” Parengimų 

Komisijos nariai ir prie jų 
veikimo norintieji prisidėti, 
maloniai kviečiami susirinkti 
“Amerikos” patalpose šį šeš
tadienį, gruodžio 10 d., 2 vai. 
popiet. Yra būtinas reikalas 
pasitarti dėl “Amerikos” ba
liaus, kuris įvyksta sausio 8 
d., 1950 m. šv. Stanislavo pa
rap. salėje, Greenpointe.

Lapkričio 29 d. staiga mi
rė Vladas Sirgėdas iš Brook
lyn, N. Y. Atsikėlęs iš ryto 
----- ...,.^4 

Į savo gyvenimą, taip ir šį ry
tą, eidamas į darbą ątsisvei- 
kino su savo mylima žmone
le ir sūneliu. — Būk geras, 
sūneli, aš tau dovanų šven
tėms nupirksiu, — tai buvo 
jo paskutiniai žodžiai, pasa
kyti brangiajam sūneliui. 
Darbe susirgo. Nuvežtas li
goninėn — mirė.

Vladas gimė ir augo kal
nais ir ežerais išpuoštame 
Pakalnių bažnytkaimyje, Ute 
nos apskr. Nuo pat kūdikys
tės buvo doras, sąžiningas, 
darbštus ir nuoširdus. Ame
rikon atvyko 1929 metais. Čia 
sukūrė gražų šeimos židinį. 
Visur, kur tik yia<ias dirbo, 
geriausia buvo įvertinamas. 
Su kuriais bendravo — la
biausiai gerbiamas. Turėjo 
didelę Dievo dovaną — tikrą 
nuoširdumą.

Laiodtuvių direktorius St. 
Aromiskis rūpinosi laidotuvė
mis. Dalyvavo velonies žmo
na, sūnelis, sesutės Liepienė 
ir Kvartūnienė. Iš laidotuvių 
koplvčios nuvežtas į Angelu 
Karalienės bažnyčią, kur už 
jo vėlę atriedamos egzekvi
jos ir atlaikomos mišios. Pil
na bažnyčia palvdinčiuiu. Iš 
to galima spręsti, kad Vladas 
buvo visų mvlimas. Už jo vė
lę aukojo mišioms virš 20 as
menų. Palaidotas Šv. Jono 
kapinėse.

Paskutiniame atsisveikini
me iš tavo žmonelės, sūnelio 
ir seserų ašarojančiu akių aš 
išskaičiau, Vladai, jeigu mei
lė galėtu stebuklus darvti ir 
ašaros'mirusiuosius prikelti, 
tai tu tikrai negulėtume! čia, 
šalta žemele dengiamas.

Jurgis Sirgėdas

PASISEKUSI VAKARIENE buvo sveikiausias. Kaip visą
Lapkričio 27 d. šv. Pran

ciškaus Tretininkąi surengė 
puikią “arbatėlę.” Kun. V. 
Pikturna papasakojo daly
viams savo įspūdžius apie Te
resėlę Neumann stigmatizuo- 
tąją, kurią pats prelegentas 
matęs ją ekstazės metu did. 
penktadienį. Visi buvo labai 
suįdominti. “Arbatėlės” me
tu dalyvavo ir kleb. kun. N. 
Pakalnis, kuris nuoširdžiais 
žodžiais pasveikino tretinin
kus ir pagyrė jų veikimą. Po
būvis buvo puikiai paruoštas, 
visi liko patenkinti.

—o—
Sekmadienį, gruodžio 4 d. 

Gyvojo Rožančiaus draugija 
turėjo susirinkimą, kuriame 
šalia kitų savo einamųjų rei
kalų nutarė tapti “Amerikos” 
namo šėrininku, perkant 100 
dol. vertės šėrą.

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

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

Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai)

495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.
Tel. EVergreen 4-7142

AD. JEZAVITAS 
Muzikos Dir.

Alt

DĖMESIO TREMTINIAMS

Šį sekmadienį, gruodžio 11 
d. 4 vai. popiet, Apreiškimo 
parapijos salėje įvyks aktua
lus Tremtinių Draugijos su- 
sirinkiipas. Dienotvarkėje la
bai svarbūs ir aktualūs rei
kalai, jų tarpe savišalpos ka
sos, Kalėdų eglutės, praneši
mas apie darbininkų unijas 
ir kt.

Visi buv. tremtiniai kvie
čiami skaitlingai 
Ypatingai svarbus 
važiavusių ir jau 
dalyvavimas.

dalyvauti, 
seniau at- 
įsikūrusių

Valdyba

LIET. KATALIKŲ DARBI
NINKŲ KLUBO SUSI

RINKIMAS
MIRĖ

Lapkričio 27 d. mirė Boles-
Pirmadienį, gruodžio 19 d., 

š. m., “Amerikos” patalpose, 
417 Grand St., Brooklyne, į-j lovas Luciūnas, gyvenęs 884 

t .i.. -i-, Hart St., Brooklvne. Nuliūdi
me liko žmona Teklė, sūnus 
Albertas, dukterys Elena ir 
Juzė, brolią Martynas ir se
suo Fruba.-

Palaidotas lapkr. 30 d., šv. 
Jono kapinėse. Laidojimo ap
eigomis rūpinosi graborius 
St. Aromiskis.

Velionio šeima dėkoja vi
siems už mišių korteles ir gė
les. Taip pat dėkoja dalyva
vusiems šermenyse ir laido
tuvėse.

vyks Lietuvių Katalikų Dar
bininkų Klubo mėnesinis su
sirinkimas. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti susirinkime 
ir pakviesti savo pažįstamus 
draugus lietuvius katalikus į 
šį klubą įstoti.

Susirinkimas prasidės 7:30 
vai. vakare.

L. K. D. Klubo valdyba

ATSTOVES Į SEIMELĮ
Amžinojo Rožančiaus drau

gijos išrinktos atstovės į Lie
tuvių Katalikų seimelį, gruo
džio 18 d.,'yra šios: U. Ja
nušienė, U. šarkauskienė, M. 
Jasulaitienė, O. Sijevičienė.

Girdėti, kad ir kitos drau
gijos savo atstovus jau išrin
ko. Be to, į Seimelį vykti ža
da masiniai svečiais, kad ir 
nerinkti atstovais, nes sei
melio rengėjai kviečia visus 
katalikus.

SIDABRINE SUKAKTIS

Lapkr. 26 d., jaukioje Ša- 
polo - Vaiginio svetainėje, at
šventė savo vedybinio gyve
nimo sidabrinį jubiliejų Sta
sė ir Antanas Briedžiai. Puo
toj dalyvavo 150 svečių: gi
minės, prieteliai ir artimieji. 
Svečiai jubiliejantams įteikė 
gražių dovanų. Džiugu ir ma
lonu buvo dalyvauti šiame su
buvime: skambėjo lietuviškos 
dainos, kas dalyviams primi
nė brangiąją Lietuvą.

Jubiliej antai atvyko į Ame
riką: Antanas 1907 m., Sta
sė 1914 m. Lepkričio 25 d., 
1919 m. sukūrė jaukų lietu
viškos šeimos židinį. Užaugi
no dvi dukteris: Eleonorą ir 
Liliją. Abi lanko universite
tą. Jubiliejantai yra susipra-5 tą. Jubiliejantai yra susipra

tę tu lietuviai. Labai atjaučia ir 
DURŲ PRIZAI: Atsilankiusiems skiriama 3 do- * į rūpinasi t ‘‘ ’ ’ ‘ "

vanos po $5.00 kiekviena ir $10.00 lietuvaitei su j j atsikvietė 
gražiausiais tautiniais rūbais. t'D" 5

šokiams gkos j. Navicko i
NAKTIES PELĖDŲ ORKESTRAS |

++++++++++++'
9 —

rūpinasi tremtiniais. Šiemet 
i iš tremties savo 

; broli su šeima. Abu visur ir 
i visada užstoja ir padeda čia 
atvykusiems.

Linkime jubiliejantams il
giausių metu ir auksinį .jubi
liejų švęsti Lietuvoje!^, j

Dalyvis
——■ - ■ — ~ v -

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

Didelis pasirinkimas
Lietuviškų dešrų ir skilandžių

J. P. GINKUS
Direktorius

. UBAREVICH S 
Pranešimu i?ir.

t

Puiki Salė šeimyninėms Pramogoms
158 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

Tel. EVergreen 4-9737

A. ir E. P0V1LANSKU 
Baras ir Restoranas

I

k v» • ; 
vim j . 
ti. b-

i

ti •"

Kalendoriai 1950 m.
Tinka namuose ir biznieriams' 

Turim visokių lietuviškų, amerikoniš
kų, religinių, gražių merginų ir kito
kių kalendorių. Su lietuviškais ar 

amerikoniškais mėnesiais.

1 už 35c., 3 už $1.00, 100 už $18
(su prisiuntimu)

Galima gauti ir Katalogų
Užmokesti: iki $1.00 siųskite 3c Stem- 
pomis arba Doleriais; virš $1.00 galite 
siųsti Money Order’iais arba Čekiais, 

adresuodami:

Litho Calander &

199 New York Ave., Newark 5, N. J.

LRKSA 135 KUOPOS 
NARIAMS

PARDUODAMA
Namas su tuščiais kambariais 

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

Turime namų pasirinkimui vi
sose miesto dalyse ir priemies
čiuose.

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

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

LRKSA 135 kuopos narių 
metinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, gruodžio 11 die
ną tuojau po 11 vai. mišių, 
Apreiškimo parap. svetainė
je, Brooklyne.

Visi nariai yra kviečiami 
dalyvauti susirinkime, kur 
yra kviečiami ir norintieji 
įsirašyti šios garbingos ir 
naudingos organizacijos na
riais. šiame susirinkime bus 
renkama sekantiems metams, 
kuopos valdyba ir atstovai į 
apylinkės liet, katalikų sei
melį.

Clement A. Voke t
(VOKETAITIS)

ADVOKATAS

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

NEwtown 9-5972

Valdyba

STUDENTŲ IR ALUMNŲ 
SUSIRINKIMAS

Lietuvių Studentų ir Alum- 
nų klubo susirinkimas įvyks 
Šį sekmadienį 6 vai. vakare, 
Woodrow Wilson Foundation 
salėje, 45 E. 65th St., New 
Yorke. Visi nariai ir norintie
ji tapti nariais prašomi susi
rinkti.

KELIONE Į ROMĄ

Valdyba

Šių metų Kunigų Vienybės seimas ir Feeracijos Tary
bos suvažiavimas nutarė surengti Šventaisiais 1950 Metais 
Amerikos Lietuvių kelionę į Romą. Tokia kelionė, be kitų 
įgyjamų vertybių, būtų irgi mūsų lietuvių žymus pasirody
mas. Kelionė apimtų ne tik Romos žymias vietas ir atsilan
kymą pas Šv. Tėvą, bet taipgi galima būtų aplankyti kitas 
Italijos šventoves, Ispanijos Fatimą, Prancūzijos Liurdą ir 
Šv. Teresėlės vietą. Visa kelionė užtruktų jūrų laivais nuo 
30 ligi 48 dienų, žiūrint, kiek vietų n’orėtume aplankyti. Or
laiviais užtruktų nuo 18 ligi 25 dienų. Visa kelionė ten ir 
atgal su visu pragyvenimu kainuotų laivais nuo $850.00 ligi 
$1300.00, priklausant kuria klase ir kiek vietų norėsime ap
lankyti. Orlaiviu kainuotų nuo $700.00 ligi $1000.00. Laiką 
galima pasirinkti gegužės arba liepos, arba rugsėjo mėn.

Kadangi keliaujančių bus daug ir vietų truks, tad va
žiavimą reikia rengti iš anksto. Todėl Kunigų Vienybė pra
šo visų norinčių kelionėje dalyvauti pranešti ligi Naujų 
Metų kas nori keliauti, kuriuo laiku, laivu ar orlaiviu ir ku
rias vietas norėtų aplankyti. Kuomet tas žinias ir skaičių 
turėsime, tuomet pranešime visus kelionės planus. Kelionės 
reikalais kreipkitės į Kunigų Vienybės pirmininką šiuo ad
resu: Rev. C. A. Vasys, 153 Sterling St., Worcester 4, Mass.

1
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DAvenport 6-0259 '
RALPH KR U C H 

FOTOGRAFAS 
65-23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

HY 7-4554 - 4555 I

ADVOKATAS
197 Havemeyer Street 

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

LIETUVIS ADVOKATAS

15 Park Row, New York
. Telefonai:
Ofiso Tel. Namų Te<
WO 2-3497 NE 9-5681

ETVergreen 4-0203
DAKTARAS

223 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

Vai.: 1-2, 6-8—ir susitariant

STagc 2-1454 f
F. GRAŽYS ir SŪNUS { 

KONTRAK TOKIAI Z
Atlieka mūriniu namų sienų iš- t; 
lyginimą, plasteriavinių, šaligat- A 
yių cementavima ir kt. darbus. A

293 1UAUJKB ST., 6
BROOKLYN 6, N. Y. «

ILARDI CO
895 Broadway, Brooklyn 6, N. 1.

> •< A —

0
i

GENERAL© ELECTRIC
REFRIGERATOR

MODEL NG

7 NOW ONLY $ 189.75
AS LITTLE AS

$2.oo PER WEEK
AFTER DOWN

PAYMENT

Siūlo Geriausių Firmų

REFRIGERATORIUS
• GENERAL ELECTRIC • FRIGIDAIRE
• WESTINGHOUSE • PHILCO

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ
Gasiniy ir aliejum šildomu PEČIŲ

RADIO APARATŲ
TELEVIZIJOS APARATŲ

SKALBIMO MAŠINŲ .
ir kitų ELEKTRINIŲ PRIETAISŲ i

Pirm, negu ką pirksite, prašome atsilankyti pas mus ir jsitikinti,

EV 4-9293
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES
Laagvl Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas ' 
AISKRYMAS gamintai namie iš geriausio# įsaetonos, ALUS iš ge
riausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

Juozas Ginkus
49S Grand Strart,1

Pirm, negu
tead mūsų prakės ir pirkimo sąlygos yra geriausios.

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