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Gyvenimas juos mala 
Jie desperacijoje 
Šiandieną jie, ryt mes 
Eglutė ir “Eglutė”
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kos tranyboje pajungtas A- 
merikos lietuvių būrys pas
kutiniuoju metu pajuto tikrų 
lietuvių buvimą ir veikimą 
šalia jų. Chicagoje rinkosi ko
munistai “apginti” V. Andru
lį nuo Amerikos teismo, kuris 
jį nutaręs yra išsiųsti iš čia 
į Sovietų Sąjungą. Bet į tą sa
lę susirinko masė lietuvių, ku
rie pareiškė, kad šis bolševi
kų agentas turi būti išsiųs
tas ! Baltimorėje lietuviai ne
leido Bimbai kalbėti, Bridge- 
porte išardė bolševikinį susi
rinkimą, Elizabethe atsisakė 
įsileisti jų vaidintojų trupę, 
Brooklyno kriaučių lokale ap
vertė aukštyn kojom jų tiks- Į
lūs. Gyvenimas juos mala, o. Prezidentas Trumanas su pranašo Izajo pranašauta, ji 
raudonoji armija ir NKVD šeima Kūčių dieną grįžo iš sukrauta yra dabar Šv. Raš- 
labai toli.

Bimbos - Mizaro - Prusei- 
kos kompanija teisingai įžvel
gė, kad tikrasis peilis jiems 
būtų tremtiniai, jeigu jie į čia 
atvyktų iš Vokietijos. Jie dėl 
to anuomet šmeižė, provoka
vo, niekino ir ko jie nedarė
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Musų Skaitytojams ir BičiuliamsLinkime

Laimingų NAUJŲ METŲ
PREZIDENTO SVEIKINIMAS TAUTAI PRADjEJO ŠVENTUOSIUS METUS

atostogų į savo namus, In- te, kurį ir prezidentas šį Kū- 
dependence,' Mo., iš kur jis, čių vakarą vėl skaitė su šel
miškoje šeimos nuotaikoje”,' ma, kaip jis pabrėžė savo Ka- 
pasakė kalbą tautai. Savo.ledų sveikinime. ' 
kalboje prezidentas pabrėžė, Prezidentas ragino tautą 
kad žmonija tik meilėje gali' nepamiršti tų milijonų bena- 
rasti ramybe ir laimę — mei- j mių ir vilties nustojusių žmo- 
lėje Dievui, artimui, silpnės- nių, kurie žiauraus karo iš- 

__  _ _________ niajam, nuskriaustajam, šitą guiti iš savųjų namų, iš savo 
prieš tremtinius, kad šie ne-imeil?_Kvristus atėjęs į pasaulį. kraštų, nuo savo turto ir nuo 
būtų įleisti į čia. Bet gyveni- " 1 L
mas ėjo savo keliu: įstatymą 
priėmė, tremtiniai pradėjo 
važiuoti. Komunistinė agen
tūra pradėjo tiesiog blašky
tis, kaip galą priėjusi, ji ne
žinojo ko griebtis. Pagaliau 
ji... ėmė gerintis atvykėliams. 
Taip, pavartę jų laikraščius, 
rasime šitą gerinimąsi. Jie 
tada jau taip toli nuėjo, 
kad pradėjo sakyti, jog esą 
jau tremtinių tarpe jų “drau
gų”. Kai šis jų-žaidimas pasi
rodė’juokingas net jų pačių 
ištikimiausiems, jie vėl apti
lo. Bet paskutiniųjų dienų į- 
vykiai privertė juos vet .kal
bėti apie buvusius tremtinius. 
Bet ir dabar jie sako, kad ne
visi tremtiniai prieš juos. 
Mat bolševikiniame žodyne, 
kalbant apie žmones nusista
čiusius prieš juos, žodį “visi” 
draudžiama vartoti.

ixiviiy uuvjyj į. pasaulį , aoių, iii

atnešė žmonėms, ji jau buvo I artimųjų.

Kūčių dieną Popiežius Pi
jus XH iškilmingai atidarė 
Šventąsias Duris šv. Petro 
bazilikoje, per kurias tą die
ną ir per Kalėdas perėjo apie 
pusė milijonb tikinčiųjų Ro
mos gyventojų ir apie 10,000 
piligrimų. Tup buvo atidary
ti 1950 šventieji metai.

Didelės minios tikinčiųjų 
perėjo ir kitų trijų Romos

bazilikų atdaras duris, bū
tent, Santa Maria Maggioren, 
San Giovani, Laterano, ir San 
Paul Extra Muros.

Po šventųjų Metų atidary
mo, Šventasis Tėvas, nežiū
rint jo 73 m. amžiaus, tą pa
čią naktį laikė Bernelių Mi
šias, o rytojaus dieną priė
mė daug diplomatinių atsto
vų iš 400 milijonų katalikų 
pasaulyje.

SOVIETŲ PAJĖGOS LIETUVOJE
LIETUVIAI PASAULIO OPINIJOJE
VLIKo Memorandumas P. Amerikos •

Jungtinėm Tautom VLIKo 
įteiktas memorandumas dėl 
S.S. vykdomo Lietuvoje geno
cido nusikaltimo plačiai buvo 
svarstomas P. Amerikos 
spaudoje. Kai kurie Argenti
nos ir Urugvajaus dienraščiai 
paskelbė ilgus straipsnius, 
duodami svarbiausius memo
randumo duomenis ir kalti
nimus Sovietų Sąjungai. Kai 
kurie laikraščiai savo straip
snius iliustravo atitinkamais 
paveikslais.

“El Pueblo” dienraštis Bu
enos Airėse atpasakojo me
morandumo turinį, jį ilius
truodamas paveikslu, vaiz
duojančiu darbo vergų stovy
klą Sibire.

“Accion”, Urugvajaus dien
raštis, 1949. 11. 3. per visą 
puslapį skelbia, kad sovietai 
iš Lietuvos deportavo 520,000 
gyventojų. Toliau straipsnyje 
dėsto, kad Vyriausiojo Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto 
memorandumas JTO duodąs 
gausių faktų dėl sovietų vyk
domo Lietuvoje genocido.

Kiti Montevideo laikraš
čiai: “La Tribūna Popular”,

Sovietinės Armijos ir Lai
vyno pajėgos*, Lietuvoj e 1949 
m. vasarą, skaitė virš 220,- 
000 vyrų. Taįsdaugiausia pės
tininkų devizijos, didžiumoje 
motorizuotos/viso 12 divizi
jų; šarvuočių ir artilerijos 
kariuomenė, bfei “desantiniai” 
(parašiutininkų) daliniai — 
apie 11 šarvuočių brigadų, 
6 parašiutininkų brigados

dar daug milicijos be “stri
bų”.

LAIC.

Kalėdos Europoje
varta deportavę į Arktiko sri
tis per pusę milijono lietuvių.

Plačiai skaitomas P. Ame
rikos dienraštis “EI Dia” pas
kelbė ilgą Verax straipsnį, i - .
kuriame remiantis VLIKo' (vyriausia vadovybė Įsrutė- 
memorandumo duomenimis j e), nepilna prieštankinės ar- 
išsamiai nušviesta dabartinė lilerijos diviaja, keli prieš- 
lietuįių tautos padėtis ir ”nUrat

Iš Europos vakarų pasiekę 
mus pranešimai rodo, kad ten 
pirmu kart po šio karo buvo 
švečiamos Kalėdos su didžiu 
dvasiniu pakilimu, su apkrau
tais gerybėmis stalais, kaip 
ir anais ^prieškariniais laikais.

Masiniai suėmimai ir trė
mimai toli gražu nėra repre
sijos priemonės ar kova su 
“kontrrevoliucniu elementu”: 
tai yra sovietinės politinės 
sistemos sudėtinė dalis. Ne
paisant ar tam tikras visuo
menės klodas, ar net visa o- 
kupuota tauta, okupantų at
žvilgiu elgiasi lojaliai ar net 
draugiškai, — suėmimai ir 
trėmimai visvien vyks ir ap
ims ne tiktai priešingus ar 
pasyvius elementus, bet ir at
virus bolševikų simpatikus.

Sovietinės valstybės sme
genys, Politbiūras, išvystė 
savotiškai revoliucinę-bolše- 
vikinę sistemą, kuri šabloniš
kai; jei pasitaiko nukrypimų, 
tai išimtinai taktiškais sume
timais.

Užgrobtų kraštų sovietiza
cija Politbiūro vykdoma 
trims etapais.

GinklŲ Specialistai 
į Europą

A. J. Valstybės išsiuntė į 
Europą 200 ginklų specialis
tų sąryšy su milžiniška vaka
rų Europos ginklavimo pro
grama, kuriai yra paskirta 
bilijonas dolerių. Tie specia
listai turės tą programą Eu
ropoje pravesti.

Pirmas šių ekspertų užda
vinys bus padėti techniškai 
aštuonioms vakarų Europos 
šalims, pasirašusioms Atlanto 
paktą, kurios škio metu gin
kluojasi prieš sovietų agresi
ją. Iš vyriausybės sluogsnių 
patirta, iš tų ekspertų po 20 
vyks į kiekvieną iš šių šalių 
— į Angliją, Pracūziją, Bel
giją, Olandiją, Luksemburgą, 
Daniją, Norvegiją ir Italiją. 
Čia bus įsteigti ginklų priė
mimo ir paskirstymo biurai.

—Gruodžio 22 d. New Yor-

ševikinės okupacijos metodai 
bei Maskvos siekimai Lietu
vos ir kitų Baltijos valstybių 
ir tautų atžvilgiu. ELTA

ir gana daug lauko artileri
jos, išbarstytos po “vojengo- 
rodus” (bazes) strategiškose 
vietovėse.

Memorandumas at
skiru leidiniu

Veteranų šventėje Washin
gton© kapuose prezidentas 
Trumanas pareiškė, kad A- 
merika turi būti apginkluota, 
“kol laimėjusios pasaulio tau
tos iš nakties tamsos į' šviesą 
išeis”. Jis krašto, kuris tas 
tautas į nakties tamsą įstū
męs laiko, neminėjo, bet žo
džiai, kad “Tie, kurie kasdie
ną gyvena koncentracijos la
gerių baimę, nesiduos apgau
nami, kalbant jiems apie žmo
nijos brolybę” parodo apie ką 
kalba eina. Amerikos tauta 
supranta kokioje padėtyje ji El Debate”, La Manana”, EI armija yra geriausia Europo- 
šiandieną yra. Ji puikiai žino, .Plata”, atpasakoja memoran- je ir kad ji turi pasilikti ap- 
kad Kremlius Kinijos pakraš- dūmo turinį ir pabrėžia, kad ginkluota visokiems atsitiki- 
ty ar prie Elbės nestovės.

1949 m. lapkričio 2 d. Lie
tuvos Įgalioto Ministerio Wa
shingtone įteiktas Jungti
nėms Tautoms VLIKo memo
randumas dėl Sovietų Sąjun
gos vykdomo genocido Lietu
voje nusikaltimo Montevideo 
išėjo atskiru leidiniu ispanų 
kalba: “Denuncia Lituana 
Ante Onu”. * ELTA

—Tito vienoje savo kalbo
je pabrėžė, kad Jugoslavijos

sovietai iš Lietuvos yra prie- mams kelią užkirsti.

Per Kalėdas mūsų vaikai 
turėjo dvigubą džiaugsmą: 
prie Kalėdų eglutės jie skąit" 
savąjį laikraštį “Eglutę”, kr 
rios pirmas numeris kaip t5’ 
pataikė į namus prieš Kai" 
das. Laikraštis daro graž 
įspūdį. Knygutės formato, ti 
riningas, gražiai iliustruota' 
Redaguojamas B. Brazdžir 
nio. Reikia tikėtis, kad šis la; 
kraštelis, redaguojamas žy 
miausio mūsų vaikų rašyto 
jo, turės didelį pasisekimą.

Iš Hudsono upės 
gausim vandens

New Yorko vandeniu aprū
pinimo komisijos pirmininkas 
T. V. A.Huie pranešė, kad in
žinierių yra suplanuota ir ko
misijos priimta New Yorko 
vandenio trūkumą papildyti 
iš Hudsono. Bus daroma visa, 
kad kaip galima greičiau New 
Yorko vandens rezervuarai 
būtų sujungti su Hudsonu.

Šiuo būdu bus gaunama iš 
Hudsono 100 milijonų galionų 
vandens per dieną.

M

Senasis Kaunas

—Europos spauda paskel
bė žinių, kad buvęs Lenkijos ke oro temperatūra’ buvo 
ministerio pirmininko pava- 62.2, kas šią dieną yra buvę 
duotoj as ir komunistų parti- tik prieš 74 metus.
jos generalis sekretorius W.1—D L'lieentJial lieka Atomi-

’ piv*
I mininku iki. vasario 15 dienos.

i p šventes buvo nilnos baž- J083 geuenuib sekretorius w. .hy& žmOrpS 
ųrtilon. * '■t, r Irnlnnrnn I

jautėsi pasiilgimas taikos, 
tautų tarpusavio meilės.

Į Sovietų prispaustoje Euro- 
, .„. . . „. 'pos dalyje Kalėdų nuotaikos

Šie apskaičiavimai neliečia niekur nebuv0 pastebima.
.------ Spaudoje apie tai (ten neko-

birzelio menesiais buvo daug munistinės spaudos niekur 
kilnojimų - pražygiavo pes-inėra) niekur nebuvo prasitar- 
tminkai artilerija, transpor- u vakarams “sveikinimai” 
to ir darbininkų daliniai, iš ten buvo paleisti naujais 
dąugjąysia1 pro Šiaulius, Pa- puoiimais per spaudą ir radi- 
nevezj ir Tauragę, vykstą Vo- -ą I§ Maskvos buvo reika. 
kietijos kryptimi. liaujama “naujų laimėjimų

Nuolat Lietuvoje apgyven-1- - - ........
dinta (1949 m. liepos mėn.) 
apie 27,000 MVD kariuome
nės ir tarp 30,000 ir 32,000 
MGB kariuomenės, šiemet 
gana daugelį dalinių pakeitė 
naujieji, atvykę iš Baltgudi- 
jos į Paprūsę. Daugiausiai 
“judėjimo” pasireiškė balan-.----- ----------------------- c------
džio ir gegužės mėnesiais —jJesaičiai iš Englishtown vie- 
po to birželio mėn. sekė masi- ną vakarą apie 9 vai. išėjo iš 
niai trėmimai. Tuo metu Lie- bažnyčios. Pakeliui sustojo 
tuvoje buvo arti 40.000 MVD prie jų automobilis, kuriame 
karių ir virš 30,000MGB ir .sėdėjo du vyrai, ir paprašė 

į juos sėsti — pavėžins namo.
1 Tačiau, šiems įsėdus, apgavi
kai nusuko automobilį į šalį 
nuvežė juos apie mylią už 
miesto ir pareikalavo atiduot5 
pinigus. Ponai Jesaičiai išvis'' 
turėjo vieną dolerį, kurį atė 
mė.

Rvtojaus dieną policija su 
ėmė abu banditus: G. Frank 
lin, 23 m. amžiaus, ir W. O’Co 
nnell. 27 m. amžiaus. Jesaiči?' 
atpažino juos. Policija galėr 
juos sugauti, nes ponia Jesa5 
tienė įsidėmėjo jų automob’ 
lio numerį. Vienas iš bandit1' 
paleistas -už $5.000 užstatą 
o kitas sėdį kalėjime.

Ponai Jesaičiai yra seni A 
merikos lietuviai, apie po 7^ 
m. amžiaus, turi« vaikų vai
kus.

tranzito. 1949 m. balandžio-

Lenino-Stalino partijai”.

Už dolerį apiplėšė 
Jesaičius

Prieš Kalėdas mūsų seni 
skaitytojai ir prieteliai ponai

Suvienodina gin
klavimą

Trys pagrindinės Atlanto 
pakto šalvs — Amerika, An
glija ir Kanada — paskelbė 
susitarimą, pagal kuri jos su
vienodina ginklu, karinių ap-

• Japonijos vyriausybė pareiškė, kad jos nesaisto 
Jaltos susitarimai ir ji laiko legaliu dalyku pasilaikyti sau 
pietų Kurilių salas, pietų Sachaliną ir kitas jai priklausan
čias viestas Ramiajame vandenyne.

• Sovietų, delegacijos pirmininkas Sąjungininkų po
sėdžiuose Tokio, Japonijoje, gen. K. M. Derevenko apleido 
posėdžių salę, pareiškęs,- kad AJV varo agresyvią ir im
perialistinę politiką.

• Masė japonų Tokio mieste susirinko prie Sovietų 
atstovybės ir reikalavo, kad sovietai paleistų japonų be
laisvius, kurių jie dar laiko vergijoje per 300,000.

• Vandens trūkumas New Yorke negreit bus nuga
lėtas, pareiškė 'gubernatorius Dewey. Papildyti rezervua
rus iš Hudson upės darbai jau pradedami.

• Pereitą penktadienį nelauktai išėjo Į streiką 4,200 
Clevelando miesto susisiekimo darbininkai ir susisiekimą 
visiškai suparaližavo.

• Dar neišaiškinus policijai dinamitu pasikėsinimo 
prieš Auto Darbininkų Unijos biurą Detroite, naujas mė
ginimas vėl susektas ten prieš Autobusų Važiavimo Unijos 
biurą, po kurio laiptais rasta užtaisyta pragaro mašina.

• Prezidentas Trumanas pareiškė, kad jis įsikiš į ang- 
iakasių streiko eigą tada, kai to reikalaus krašto padėtis.

• Jugoslavijos vyriausybė pareikalavo Vengrijos $70,- 
'00,000, kuriuos esą Vengrija skolinga Jugoslavijai.

' • Prezidentas Trumanas AJV ūkinę padėtį aptarė op- 
imistiškai.

• AJV aukštasis komisaras Vokietijai McCloy per
dėjo vakarų vokiečius dėl šovinizmo. Jis atkreipė vokie

čių dėmesį į tai, kad šovinizmas nacizmo pavidalu kai kur 
tegina galvą kelti.

• Vakarų sąjungininkai rengia aštrią uostą sovie- 
lams ir jų satelitams, kurioje bus reikalaujama paleisti vo
kiečių belaisvius.

• Jugoslavijoje nebuvo niekur jokių iškilmių sąryšy 
»u Stalino 70 metų sukaktuvėm.

• Jugoslavijos diktatorius Tito pareiškė, kad Jugo
slavijos partizanai išlaisvino savo kraštą iš Hitlerio jungo 
be sovietų pagelbos.

• Vakarų Vokietijos sostinės Bonnos burmistras 
(mayoras) atvyko į AJV, kur išbus kelias savaites.

• Senatorius Vandenbergas pareiškė, kad pagelba 
Euronai ir toliau turi būti tęsiama, bet ji turi būti žymiai 
sumažinta.

• Vokiečių laikraščiai rašo, kad bolševikai Thuerin- 
gijoje yra įsteigę mokyklą, kurios tikslas yra paruošti 
žmones, kurie nusiųsti į vakarų Vokietiją ten destruktyvų 
darbą turės varyti.

• Prancūzijos komunistai išplatino tūkstančius lape-
Kenčia Okupantų Prislėgtas mokymų ir karinių planų rei- lių, kuriuose reikalaujami kariai neimti ginklų, kurie iš 

kalus. | AJV bus atsiųsti.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčlama pašto ženklų.

ŠVIESIUOJU KELIU
Kristus padarė pasaulin perversmą. Prieš Kristų žmo

nija buvo paskendusi baisiausiose tamsybėse ir klaidose. 
Tūkstančius metų kovojusi ir tiesos ieškojusi žmonija laukė 
gelbėtojo, kad išjudintų pasaulį iš pačių jo pamatų. Kristus 
pajudino atskiro žmogaus ir žmonių bendruomenės gyveni
mo pagrindus, paskelbdamas naujus dėsnius: Dievo meilę 
žmonėms, pasiaukojimo prasmę, nusižeminimo svarbą, dar
bo palaimą ir kilnumą, artimo ir net priešo meilę. Šiuos pa
grindus Kristus padėjo katalikų Bažnyčiai, kuri tai visą 
laiką skelbja žmonėms.

Šių dieny pasaulis taip pat yra paskendęs klaidose ir 
neteisybėjęs iQunus Kristui, Dievas paskelbė taiką ir ra-

Rašo K. Rauklaukis, mūsų korespondentas Švedijoje

Pirmieji smūgiai tų baimės rytų pusei. Bet rei
kia eilės metų tikslingo dar- 

Švedų kariuomenės vadas bo, kol pusiausvyra Europoje 
generolas Helge Jung kalbėjo bus pasiekta. Bet jeigu pra- 
Lundo universiteto studen- džioje ir nebūtų galima iš
tarus apie laisvės vertę ir lais- vengti katastrofalinio pralai- 
vės gynimą. “Jeigu kiltų ka
ras, rytų pusės pirmuosius 
laimėjimus galima būtų pa
lyginti su nacių Vokietijos 
laimėjimais 1940-41 m. Pavo
jus vakarų Europos kontinen
tui likti neokupuotam mažės, 
nuo to, kaip vyks vakarų są- 
jnugininkų taip pat ir sausu
mos kariuomenės apginklavi
mas, ir ar planavimas Atlan
to pakto rėmuose sugebės su
kurti realybių, kurios įvary-

mėjimo, vakarų Europa, ar
ba tiksliau sakant tie, kurie 
išliks nuo siaubo, vėl susi
lauks laisvės. Tą mano įsiti
kinimą tvirtina panašus va
karų sąjungininkų totalinis 
karo potencialas, žiūrint į jį 
tolumos perspektyvoje.

mes neturime jokių galimu
mų. Kiek laiko užtruks, kol 
Švedija susilauks pagalbos iš 
kitur, mes nežinome. Todėl 
mūsų kariavimas turi būti 
suplanuotas laikui laimėti, 
taip kad padėčiai pasikeitus 
mūsų naudai, mes, žiūrint iš 
gynimosi požvilgio, tebetu- 
rėtumėm mūsų krašto gyvy- 
biškiausias dalis savo ranko
se.

Priešinimasis iki paskuti
niųjų turi būti šūkis ir šve
dų žemėje ir priešo fronto už
nugary. Atkirsti daliniai iri 
civilinė apsauga, gyventojų . . ,
remiama turi stengtis ligi gin? ir. uzdeSa. apgaulingais j gos rusis ar apraiška. Ji per 
paskutiniųjų kariauti mažąjį 
karą priešo užnugary.

Toji kariavimo forma vis

KOMUNIZMO MOKSLAS IR VAISIAI
POPIEŽIUS PIJUS XI

Šių laikų komunizmas, la- kintojai. Tasai mokslas sako, 
biau negu kada nors prieš tai jog esanti visatoje tik vienų 
buvusieji panašios rūšies są-į viena realybė, būtent: me- 
jūdžiai, skelbiasi nešąs varg- džiaga su savo aklomis ir 
stantiesiems išgelbėjimą, slaptomis jėgomis. Ji, savai- 
Klaidingas teisingumo, lygy-'me besivystydama, pavirstan 
bes ir darbe brolybės idealas ti augalais, gyvuliais, žmonė- 
taip persunkia visą jo moks- r”'"  ---- 1—J-------------x

i lą ir veiklą kažkokiu misti
cizmu, jog užkrečia, apsvai-itik tam tikra tosios medžia-

nais. žmonių bendruomenė e- 
santi irgi ne kas kitą, kaip

K:d
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cglnt 
gram

istorinis faktas yra nesu
prantamas ir neišaiškinamas, 

i Jėzus Kristus yra didžiausis

Pavojus^ Švedijai
Turėdami šį foną prieš 

kis, mes galime vertinti ir sa
vo krašto pavojus bei gali- Į pasipriešinimo ir laisvės dva- 
rtiumus. Mūsų neprisidėjimas Į siOs. Reikalavimai bus stato- 
prie pakto ir mūsų deklaruo-1 mį dideli, bet toje karo padė
ta neutralumo linija verčia ty, kurią aš čia pavaizdavau, 

Įvien tik savo jėgomis pasiti- kariniai žiūrint, tatai yra vie-

a-

pažadais suviliotas minias. 
Juo lengviau tai vyksta mū
sų laikais, kadangi dėl netin- su neišvengiamu būtinumu 

tik turi didelių galimumų kan}° . medžiaginių gėrybių einanti į
daug reikšmingesniemą rezul- Pasiskirstymo daug kas ken- mą: bendruomenę, kurioje ne- 

čia nepaprastą skurdą. Gar- bebus jokių klasių (sluogs- 
sinama ir pabrėžiama, kad iš. nių). Kaip matome, čia visiš- 
to klaidingo idealo esanti ki
lusi ekonomine pažanga. Ta
čiau jeigu ji kur ištikro yra, 
tai neabejotinai eina iš visai 
kitų priežasčių negu iš ko-

’'munizmo, kaip, sakysime, iš Komunistai tiki, kad kova, 
didesnio pramonės išaugimo kurį pagal dialektinio mate- 
,ten, kur prieš tai nebuvo, ar-’rializmo mokslą vykstanti ir 
ba iš begalinių gamtos turtų, 
kuriuos išnaudojant neatsi
žvelgiama į jokį žmoniškumą, 
arba pagaliau iš to, kad 
darbininkai žiauriai priver
čiami atlikinėti sunkiausius 
darbus už menką atlyginimą. 

Į Mokslas, kurį, pridengdami 
viliojančia skraiste, skelbia 
šių dienų komunistai, savo 
esme eina iš Markso dialek
tinio ir istorinio materializ
mo. Bolševizmo teoretikai de
dasi esą vieninteliai jo aiš-1 todėl sunaikintiną.

Enciklika “Divini Redemptoris’

tatams, jeigu tik mes būsime 
pakankamai stiprūs kariniai 

’ir jei mūsų tauta bus vedama

mybę žemėje, bet nekalbant apie tolimų praeitį, jau mūsų istorijos asmuo, autorius to-; keti, kiekvienu atveju tol, kol nitėlis mūsų galimumas gy-
amžiuje du baisūs karai praūžė, palikdami žmoniją didžiau-' 
šiame varge ir skurde. Taika ir ramybė pažadėta geros 
valios žmonėms, tiems, kurie pasinaudos Dievo malonėmis 
kurie savo privatų ir socialinį gyvenimą tvarkys pagal Kris
taus ir Jo įsteigtos Bažnyčios nurodymus. Gyvenimo įvy
kių eiga nurodo ir to laikotarpio žmonijos gerą ar blogą va
lią.

Kristus gimė vargingai, mažoje kūtelėje, kad savo gi
mimu patrauktų visą pasaulį. Jo gimimo vietą tada aplan
kė vos keli žmonės, o šiandien kiekviena bažnyčia yra Bet
liejus, kiekvienas altorius yra toji prakartėlė. Kristus atėjo 

* į šį pasaulį, kaip žmogus, silpno kūdikio pavidale, duoda
mas neabejotinų žmogiškos prigimties įrodymų. Jo Dieviš
kumą įrodė pranašai, Dangaus Tėvas ir paisai Kristus savo 
dievišku ir šventu gyvenimu, stebuklais ir mirtimi.

Dangus ir žemė negali apimti Dievo, tačiau Jis gimsta 
. prakartėlėje. Viskas, kas Danguje ir ant žemės, yra Jo nuo 
savybė, tačiau Jis guli ėdžiose ant šieno. Kuo labiau stebė 
įtis, ar Jo didybe, ar tokiu Jo nusižeminimu, ar Jo turtingu 
mu, ar tokiu Jo skurdumu, sunku apsispręsti. Jis tapo žmo 
gaus sūnumi, kad mes galėtume tapti Dievo vaikais. Jir 

' tapo mažu vaiku, kad padarytų mus didžius. Jis tapo ne 
turtingas, kad padarytų mus turtingus. Verkdamas Jir 

' atėjo i šį pasaulį, kad nušluostytų mūsų ašaras. Visoje že 
mėje Jis neturėjo sau vietos, kad tik mes turėtume vietr 
dangaus karalystėje.

Kūdikėlio Jėzaus pirmieji draugai, kurie Jį pasveikint 
'v fk A^uvo beturčiai, nežiųoij^ rąmųs niekam piktą nedarą, pa 

prasti piemenėliai. Jis nesiuntė savo angelų, nei pas kara
lių Erodą, nei paš žydų vyresniuosius kunigus, nei pas mo
kytuosius rašto žinovus, nei pas turtinguosius pirklius, bet 
pas nusižeminusius piemenėlius. Jų patraukianti nusiže
minimo dvasia buvo apdovanota didžiausia Dievo malone: 
jie pirmieji pamate pasaulio Išganytoją. Ko Abraomas ir 
Dovydas ilgėjosi regėti, tai teko jiems pamatyti.

Šiandieną yra mada kalbėti apie paprastą žmogų, apie 
jo išlaisvinimą iš vargo ir baimės. Apie tai daug kalba di
dieji politikos vadai, valstybių vyrai. Jie turi galvoje tuor 
šimtus milijonų paprasti} kasdienio vargo ir darbo žmo
nių, kurie laikomi šiandieną baisiame skurde ir karo bai
mėje. Jie kalba už tuos paprastus žmones, kurių tarpe Iš
ganytojas gimė, augo, veikė ir savąją Bažnyčią įkūrė, ku
riems Jis ramybę atnešė, kūrins tačiau šiandieną piktoji ga
lybė pavergus laiko. Žmonija eina šviesuoju keliu, kurį jai 
nušvietė jos Išganytojas prieš du tūkstančiu metuų. Šitos 
šviesos neišlaikys tos piktosios jėgos, jos nugarmės į tam
sybes, o paprastas žmogus liks vėl ant šviesaus kelio.

KUN. J. PAKALNIŠKIS.

buliausios religinės sistemos, | užpuolimas iššaukia arba pri- viems išlikti.
kuri bent kada žmonijai buvo! verčia mus nusistatyti. Mūsų po to įsijungsime į karą 
žinoma. Tai yra ne tik tobu-; galimumai ilgai išsilaikyti jau kitomis, daug palankes- 
liausias žmogus, kurie bent, nuošaly bendro konflikto yra, nėmis sąlygomis, tada mūsų 
kada gyveno, bet kuris savo1 gaila, labai menki. Tie gali-, karinėms operacijoms bus 
galia ir patraukiančia asme- mumai didėja stiprinant gy- statomas daug 
nybe užkariavo meilę nesu 
skaitomų daugybių širdžių 
per visus amžius. Bet tas to
buliausias, be kaltės, asmuo, 
ką net Jo priešai pripažįsta, 
nuolat skelbė savo dienvybę.

kuri bent kada žmonijai buvo.verčia mus nusistatyti. Mūsų

._ -------- ------ . ------------- „„ —j aukštesnis
u-1 nimąsi, bet pavojų būti į- (tikslas. Puolimas tada, tiek

trauktiems negalima _ elimi- strateginiai, tiek taktiniai, 
nuoti. Mūsų geografinė pade- eis pirmoje vietoje ir jo tiks

nuolatinę vienų kitoms prie
šingų jėgų kovą tarp savęs

alutinį išsilygini-

kai paneigiama Dievas, ne
pripažįstama jokio skirtumo 
tarp dvasios ir medžiagos ir 
atmetama sielos nemirtingu
mas bei kito gvvenimo viltis.

Va 
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tu ki<
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egi u t' 
Amer 
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Kai 
vaiku 
ti sav 
nežino 
lutę.

Tėv 
iš sav 
jų šve

kuri vedanti į galutinį išsily- 
ginimą, galinti būti žmonių 
pagreitinta. Todėl jie sten
giasi padidinti priešingumus, 
kuriu yra tarp įvairių visuo
menės sluogsnių. Į klasių ko
vą su visa jos neapykanta ir 
sunaikinimais žiūri jie kaip 
į kažką šventą ir žmoniios 
pažangai būtiną. Gi. atvirkš
čiai. visa tai. kas tai tvčiomis 
keliamai kovai priešinasi, 
laiko jie žmonijai žalinga ir
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tis yra-tokia, kad didžiajam 
karui kilus abiem pusėm bus 
reikšminga užimti didesnę ar 
mažesnę mūsų teritorijos da
lį.

Iš vakarų eina svarbūs ke
liai per Skandinaviją tiek į 
reikšmingus pramonės cen-

las, tarp kito ko, bus išlaikyti 
karą už savo teritorijos ribų.

Penktoji kolona
Mūsų pasipriešinimo jėga 

gana aukštame laipsnyje pri
klausys ir nuo penktosios ko-

Jėzus Kristus Yra Dievas
Jėzus labiausiai formaliu 

būdu ir aiškiausiais žodžiais 
pasiskelbė save Dievu, ne tik, 
kad Dievo sūnus, kaip kai ku
rie tvirtino, bet griežtai to 
žodžio prasme. Jis turėjo die
višką prigimtį ir Jo savybes. 
Jėzaus aiškinimą aiškiai su
prato kaip Jo draugai, taip 
lygiai ir Jo priešai, kaip mo
kyti, tip ir praščiokai, kaip 
magistratas, taip ir liaudis. 
Pažvelgk į Jį stovintį prieš 
au^čiausią tribunolą! Vy
riausias kunigas iškilmingai 
Jo klausia: “Prisiekinu Tave 
gyvuoju Dievu, kad mums 
pasakytumei, ar Kristus, 
Dievo Sūnus?” Nuo atsaky
mo priklauso Jo gyvybė ar 
mirtis. Kiekvienas dvipras
miškumas ar išsisukinėjimas 
jo buvo atmestas. Koks yra 
Jėzaus atsakymas? “Tu tai 
pasakei.” Ir tam patvirtinti 
Jis prideda: “Tačiau aš Jums 
sakau, nuo šio laiko jūs ma
tysite žmogaus Sūnų sėdintį 
Dievo galybės dešinėje it 
ateinantį dangaus debesyse.” 
Jo teisėjai gerai suprato Jo 
atsakvmą ir vyriausias kuni
gas plėšdamas savo rūbus sa
kė : “Jis piktžodžiavo Dievui: 
kam mums reikia liūdinihkų? 
Štai dabar jūs girdėjote pikt
žodžiavimą? Kas jums regi
si?” Jie gi atsakydami tarė: 
“Vertas mirties.” (Mat. 
26-63-66.)

Aišku Kristus tvirtino esąs 
Dievu ir savo tvirtinimą mir
timi užantspaudavo. Kristaus 
moralybės charakteris buvo 
be klausimo; jeigu Jis nebūtų 
Dievu, kaip Jis sakė esąs, tai 
didžiausi reputacija ir tobu
liausi religija savo pradžią 
būtų turėjusi apgavystėje, 
kas yra žemiau supratimo. 
Bet sveikas protas ir logika 
tiesiog kratosi prieš tokią iš
vadą. Būdamas tik žmogus ir 
dar nevertas to vardo, niekad 
nebūtų galėjęs ■ sudaryti sau 
tokią nemirtingą garbę ir pa
daryti milžinišką perversmą 
žmonijos istorijoje. Vien tik 
tikėjimas duoda raktą atra
kinti tą mįslę, kuri be tikė
jimo liktų neatspėta: tikėji
mas, kad Jėzus Kristus yra 
tikras Dievas. Tai yra tas ti
kėjimas, kurį šv. Petras iš
pažino, kurį šimtininkas pa
tvirtino ir abejojantis šv. 
Tomas paskelbė. Visas krikš
čionybės namas yra pastaty
tas ant Kristaus dievybės uo
los ir kartos po kartų, amžiai 

■o<n*uu liiuv pcaiapcj ,v. oloJ, po amžių ateina ir garbina Jį, 
kodėl tiems, kurie nenripa-: išpažindami: “Jėzau, Tu esi 
žįsta Kfristaus dievystės, Jo gyvojo Dievo Sūnus.”

Skrajūnas.

MŪSŲ NESVETINGUMO TRAGEDIJA
« Nepriimdami Jėzaus, 

neprvi)ląme Dievo
••i* ’blJžir

Tikra tragedija mūsų- ne- 
svetingūmoyra ne tame, kad 
mes atmetame gyvybę tei
kiančius Jėzaus principus, 

, kuriuos Jis mums apreiškė 
dėl mūsų išganymo, bet tame, 
kad paneigiame Jo tikrąjį 
kaip Dievo sūnaus, charakte
rį—tikrą Dievą ir tikrą žmo
gų. Pilna mūsų nesvetiAgumo 
tragedija yra tai žodžio Įsi
kūnijimo atmetimas. Kai mes 
Jam sakome: “Nėra vietos!”, 
kai Jis beldžiasi į mūsų sielos 
duris, tai tikrenybėje mes 
sakome: “Nėra vietos Die
vui!”

Šiandien tragedija yra, kad 
kai žmonės uždaro duris Kris
tui, jie uždaro duris pačiam 
Dievui. Tai nėra atmetimas 
vien: “Kelio, Tiesos ir Gvve- 

' nimo,” bet yra Emanuelio— 
Dievas su . mumis—atmeti
mas. štai dėlko Jėzaus užgi
mimas Betliejuje yra tai 
reikšmingiausias įvvkis žmo
nijos istorijoje. Štai kodėl 
mes negalime galvoti apie 
tai, kad tai yra tolimos pra-

eities įvykis. Įsikūnijimas 
yra tai gyvuojanti ir pasilie
kanti realybė: “Jėzus Kris
tus vakar, šiandien ir visada 
tas pats.-’ (Žyd. 13:8.)

Tai yra nemirštamo gyve
nimo paslaptis Jėzaus Kris
taus religijoje. Tai yra prie
žastis Jo triumfo visuose 
persekiojimuose ir priežastis, 
kodėl nieks negalėjo sustab
dyti tos religijos plėtojimosi. 
Ji nugalėjo senų laikų pago
niją, ji nugalės ir naujųjų 
laikų besipėtojančią pagoni
ją. Ji nugiovė imperijas, ku
rios buvo pastatytos ant 
ginklo galybės ji ir toliau 
griaus naujas karalystes, ku
rios savo barbarizmą bando 
paremti ant aklosios jėgos. 
Jos įtaka socialiame gyveni
me begalinė ir neišmatuoja
ma; Ji pagimdė skirtingą civi
lizaciją, kurią mes dabar 
bandome išgelbėti nuo pa
vergimo.

Beabejo, Jėzaus Kristaus 
religijos galvbėš ir nemirtin
gumo paslapties raktas vra 
Tsiknniiimb paslaptyje, štai
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trus rytuose, tiek pietuose lonos destruktyvinio veikimo, 
nuo Baltijos artėjančioms o- o su tokia kolona mes, gaila, 
kupacinėms armijoms. Žiū- turime skaitytis. Aš neturiu 
rint vakarų aliantų akimis, jokio pagrindo abejoti, kad 
gali būti reikalinga tuos ke
lius išnaudoti. Jau tas stato 
pavojun mūsų neutralumą.

Rytų galingas povandeni
nis laivynas yra jų pirmoji 
priemonė sulaikyti arba ap- 
šunkinti transportus iš JAV 
į Europą. To povandeninio

Iš ALRK. Federacijos Seimelio
Gruodžio 18 d. New Yorke, nizacijoje. Tikimasi netolimo- 

Aušros Vartų parapijos salė- je ateityje gauti if Voice of 
je, įvyko A.R.K. Federacijos America programoje lietuviš- 
New Yorko ir New Jersey ap- ką valandėlę.
skrities seimelis, kuriame pa-1 Dr. A. šerkšnas savo pra
daryta eilė įdomių pranešimų nešime palietė gana aktualų 
ir nustatyta artimos ateities senųjų ir naujųjų amerikiečių 
veikimo gairės. į lietuvių darnaus sugyvenimo

Po trumpo Apskrities Fe- ,įr suderinto veikimo klausi- 
deracijos pirmininko S. Luko i mą. Prelegentas, panagrinė- 
atidarymo žodžio, kun. Gu- Ijęs esminius šių dviejų sluog-

mūsų valdžios organai neap-' 
valdytų situacijos. Kai kurio
se mūsų krašto dalyse, kur 
dirva komunizmui ypač pa
lanki, turi būti sustiprintas 
atydumas ir griebiamasi tiks
lingų priemonių plačiu frontu.

šiš reikalas tampriai susi-' 
lai-vyno judėjimo laisvė labai jęs ir su psichologiniu karo 
priklauso, ar pavyks užimti klausimu. Tikriausia, kad jau ^‘^^“miTa Dll'Jęs e5""""'s 51« uviejų s.uog- bazes Norioje ir laisvai dabar didžiosios vaistybės —mald^pra, snlų sk,rtum„s. randa bendra 
ip aukti į Baltuos jurą. Toj, mobihzuoja socialinio moks-,kė Sudaroma3 prezidiumas: |įi pati‘siekiamąjį tikslą’- 
reikšme yra didele, taip kad lo ekspertus tam kariavimo • p viPP U? f J LiKS1?
su ja reikia skaitytis su lenk- būdui planuoti. Pražiopsoji-, J r sekreto slaLlsv‘nimJ ‘r,
tvnėmia tam rvtu ir vakaru mas šioie sritvie švedu kari- P ’ Montvlla’. sekret°-, tuvybes išlaikymą. Kataliky-tynemis tarp rytų ir vakarų mas šioje srityje sveaų Kari nais _ Butenas ir j Bau. b- h, iietuvybė vra tie didieji
del bazių ir pasažų. muose parengimuose gali tu-;- , |uiuwjx

rėti IPmančiu nasekm Todėl zln_skas-.............................. įjungiantieji veiksmai, kurie

! jų abejų veikimo pagrindą ir

i i
l

rėti lemenčių pasėkų. Todėl 
reikalinga, kad mūsų valsty
bės vadovybė laiku imtų pla
nuoti tą organizaciją, kuri 
turėtų būti pasiruošus tuojau

Pabaltį aneksavo
Rytai turi skaitytis, kad 

Norvegija ir Danija, kurios 
yra prisijungusios prie Atlan- veikti, kai tik karas'prasidės, 
to pakto, gaus paramos iš va- Svarbiausia, kad priešui smo- 
karų ir kad toji parama bus 
greita ir greit pradės veikti. 
Dėl to rytai greičiausia ieš
kos tuoj ir greičiausiai priei
namų kelių, o tie keliai eina 
per švedų vandenis ir švedų 
teritoriją. Ir tatai stato mū
sų neutralumą pavojuje. Ki
ta priežąstis, žiūrint strate
giniu požvilgiu, dėl kurios ry
tai veršis įsigyti bazių At
lanto pakrantėse, yra ta, kad 
tokios bazės didina galimu
mus atmušti labai pavojin
gus oro puolimus iš vakarų 
pusės Skandinavijos link.Per- 
spėjimo laikas darosi tada di
desnis ir tuo žymiai pagerina 
galimumus rytų oro laivyno 
kontraatakai.

gus pirmuosius stiprius smū
gius, būtų galima sustiprinti 
individų atsparumą ir iš
tvermę.

Vienintelis vaistas prieš 
visokius galimus piktus skel
bimus yra nenugalimas lais
vės troškimas, bet šis troški
mas turi būti praktiškai iš
reikštas civiliniame, karinia
me, psichologiniame ir eko- katalikus išeiti iš siauro pa- 
nominiame gynimosi pasi- .................. ...
ruošime”

Seimelį sveikina Aušros turį tas abi lietuviškąsias 
Vartų parap. klebonas kun. ^grUpes sujungti į vieną ga- 
Gurinskas ir L.R.K. Federa- lingą jėgą.
cijos Centro Valdybos vardu gių metų kovo mėnesį Fe- 
— prel. J. Balkūnas. Prela- deracijos seimelyje buvo šu
tas savo sveikinime pabrėžia,. darytas lietuvybei gaivinti 
kad Federacija yra pasaulie- i Amerikoje komitetas. Jo 
Zin :__ t

Šių metų kovo mėnesį Fe-

čių susiorganizavimas kata- pirm. J. P. Mačiulis perskaitė 
likiškai akcijai. O šios akei-1 išsamų raportą, kuriame nu
jos svarba yra labai didelė ne ■" • • ■ ................
tik Tėvynės vadavimui, bet 
ir Amerikos visuomenei. Kol 
Amerikos lietuviai neužmirš 
savo Dievo ir savo Tėvynės, 
toli ir plačioji Amerikos vi
suomenė tų reikalų negalės 
pamiršti. Sveikintojas ragina

rodė katalikiško ir lietuviško 
organizuoto veikimo negala
vimus ir trūkumus ir nubrė
žė ateities veikimo gaires. 
Seimelis raportą priėmė ir 
tam pačiam komitetui pavedė 
numatytas veikimo gaires, 
vykdyti praktiniame gyveni
me.

Be to seimelyje davė apys
kaitą Lietuviu Dienos Komi
tetas. Ir 1950 m. Lietuvių 
Dienai organizuoti paliktas 
tas pats komitetas^ kuriame 
yra visa eilė veikliu ir prity
rusių asmenų. J. B. Laučka 
padarė pranešimą apie Kat. 
Centro namus ir kvietė orga
nizacijas prisidėti prie šio į- 
sigyto namo skolų išmokėji
mo. Tai būtų reali parama ir 
Kat. Veikimui, ir “Amerikos” 
laikraščio išlaikymui. Prane
šimas rado gyvo nritarimo. ir 
jau čia pat uradėjo reikštis 
realiais vaisiais — atsirado 
nauju narių, paėmusių po 
$100 Šerus.

BALFo pirm. kun. Dr. J. B. 
nieko neturėjo prieš generolo j du kariuomenės vadas kalbė-' Končius padarė nranešima a- 
mintis, bet palaikė jį be tak-|jo Lundo universiteto stu- pie tremtiniu gelbėjimo akci- 
to ir kaltino, kam jis pats ė-; dentams. Anot Holmbergo ge- 
mėsi tos nedėkingos pareigos 
pats iškalbėti, tie jo žodžiai

rapijinio veikimo rato į pla- 
j čiąją visuomenę. Reikia reik
štis daugiau visumoje.

Adv. Jurgėla savo raporte 
apibudina neseniai praėjusio 
Lietuvių Kongreso rezultatus 

va- Tėvynės laisvės kovoje, šis 
do kalba pastatė visą švedų kongresas yra labai didelis 
spaudą ant kojų. Tiek sočia- ( 
listinė, tiek kaikuri liberalų1 
spauda puolė generolą. Socia
listai ’ buvo gerokai įniršę ir 
savo oficioze “Morgon-Tid- 
ningen” įžanginiame smarkiai 
pabrėžė, kad reikia daryti 
skirtumą tarp kariuomenės 
vado kariniai politinės kalbos 
ir vyriausybės oficialios po
litikos. Liberalai (“Stock- 
holms-Tidningen”), nors ir 
nieko neturėjo prieš generolo

Audra viešosios 
opinijos

Toj švedų kariuomenės

laimėjimas. Iš dalies jis bus 
prisidėjęs ir prie tylos suo
kalbio pralaužimo J. T. orgaPriešintis iki pas

kutiniųjų
Pavojingiausia situacija 

mums yra ta, kad rytai, su
prasdami Skandinavijos stra
teginę reikšmę didžiajam ka
rui kilus, mėgins normupti 
santykius čia, motyvuodami 
kvlančiu bendru pasaulio kon 
fliktu. Kitais žodžiais tariant, 
bus vykdoma tuo pačiu šablo
nu, kaip užpuolant Suomiją 
1939 m. ir aneksuojant Pa
baltijį 1940 m. Stiprios pajė
gos gali būti pasiųstos prieš nesą jau taip geri kraštui at
muš, kad paskui jas daliniai sižvelgiant į sovietus. Laik- 
galėtų atleisti ir disponuoti. raštis būtų labiau patenkin- 
kituose karo frontuose. |tas, kad kariuomenės vadas

Mūsų politika verčia mus būtu kaip reikiant informavęs 
didžia dalimi pasitikėti savo- kokį nereikšminga pėstinin- 
mis jėgomis. Vieni išsilaikyti ką ir jį papjudęs. O komunis- į (komunisto interpeliaciją.

tams tikrai kraujas virė. Ko
munistų partijos atstovas 
antruose parlamento rūmuo
se Holmbergas tiesiog inter- 
peliavo parlamente, reikalau
damas krašto apsaugos mi
nister} paaiškinti, kieno var-

ią. Pirmininkai pasidžiaugė 
kad iau nėr J 6.000 vra atvy
kę lietuviu i JVA. Jis tain nat 
pasidžiaugė tremtiniu laikv- 
sena Amerikoje ir pareiškė 
vilti, kad iie bus didelė paiė- 
ga lietuvvbės kovoie prieš

Į

•*>

aentams. Anot noimoergo ge-1 
nerolas Jung labiau, negu ku-į 
rie nors iš vakaru saiungi-! 
ninku generolu kiršino ir puo- ’ 
lė Sovietų Sąjungą, o kas 
svarbiausia, kad generolo žo-1 
džiai visai priešingi oficialiai 
švedų politikai, šias eilutes, bolševizmą. Jis įsakmiai pa
rašant, dar nebuvo atsakyta

(Pabaiga 3 pusi? '

—Teli 
loja audri

Juo š 
tuo labiau 
Rodos, jis 
šimtą kilt 
prie stalo 
lianėio vai 
stalo gale.

Sunku 
se. Rūkai, 
rio, virto t 
ležimi kau 
b i nd a m i šu 
ką su savi: 
nutes šutei 
karo varpa 
leistii šimt 
mas? Ne, 1 
bėmis, suju 
kė, ir kažki 
maišyti amo:

Žmogų 
jestotines g 
gas trobelei 
nio, ir jos s 
menimis. T; 
kai ožkų ai 
kalnų galybi 
lyti sniegu, 
ventojai vier 
vysta sniego, 
jas ten. kur •, 
keletą namų] 
ta kalnų garr 
ir jūrininko, 
lygumų gyve

Vincas, ] 
senes, susitrs 
laivas pasige 
veją. Sniegas 
bužių. Plono 
tampomas ap 
Retkarčiais r 
gauti kvapą.

Jei nei 
Juk iki plente 
Vincas.

Dėl savęs 
landa, ir jis [ 
žinoma, anai
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Kalėdų Senelio Pranešimas
Tremtinių Draugija, 1950 

m. sausio 2 d. Prisikėlimo pa
rapijos didžiojoj salėje, ruo
šia gražią Kalėdų eglutę.

Kalėdų Senelis vaikučiams 
atneš puikių dovanėlių. Ten 
pat, prie gražiai papuoštos 
eglutės bus ir meninė pro
grama kurią atliks patys vai
kučiai.

Vaikučiai registruojami 
tam, kad Kalėdų Senelis žino
tų kiek atsivežti dovanėlių.

Maloniai kviečiami šioje 
eglutėje dolyvauti ir čia, 
Amerikoje gimusieji vaiku
čiai su savo tėveliais.

Kalėdų senelis prašo visų 
vaikučius ir tėvelius, praneš
ti savo kaimynams, jei kurie 
nežinotų apie ruošiamą eg
lutę.

Tėveliai prašomi neatimti 
iš savo mažyčių šios didžios 
jų šventės.

Kalėdų Senelis.

Vaikų Mirtingumas Tarp D.P.

LAIŠKAS BALF-UI
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Sveikatingumo skyrius prie 
IRO Vyriausios Būstinės Ge- 
nevoje susirūpino vaikų mir
tingumu tarp D.P., kurie yra 
įsikūrę Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse. Tam tikslui yra 
renkamos informacijos apie 
kiekvieną vaiką iki 12-kos 
metų amžiaus, mirusį laike 
vieno mėnesio po atvykimo. 
Suteikiant informacijas pra
šoma atsakyti į šiuos klausy
mus: a) vaiko vardas ir pa
vardė; b) vaiko amžius; c) 
laivo pavadinimas ir atvyki
mo laikas; d) ligos pradinė 
diagnozė; e) mirimo vieta; f) 
vieta iš kurios išvyko į Jung
tines Amerikos Valstybes.

Visi lietuviai naujakuriai, 
kuriuos tokia vaiko mirimo 
nelaimė yra palietusi, pra
šomi suteikti informacijas 
BALF-o centrui šiuo adresu:

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc.

105 Grand St., Brooklyn 11, 
New York

Mieli tautiečiai Amerikoj,
Šių metų lapkričio mėn. 7 

d. baigiau studijas Graze 
(Austrijoj), Aukštojoj Tech
nikos Mokykloj (Technische 
Hochschule) statybos fakul
tete gaudamas diplomuoto in
žinieriaus vardą.

Nuo 1945 m. pabaigos ga
vau iš BALF’o pašalpą, kuri 
man leido studijas tęsti ir 
jas baigti. Aš lieku amžinai 
dėkingas BALF’ui, be kurio 
pagalbos man nebūtų buvę į- 
manoma tremtyje vienam pa
čiam studijų baigti.

Dėkuoju nuoširdžiai vi
siems lietuviams Amerikoj, 
kurie prisidėjo prie šelpimo 
tremtinių, kurių dalį ir aš ga
vau. Dėkoju už eilę metų 
gautą piniginę pašalpą, mais
tą ir rūbus sunkiais pokario 
laikais.

Aš pasižadu ateityje, kiek 
galimybės leis, prie to svar
baus BALF’o darbo prisidėti 
ir bent dalimi atsilyginti už 
tai ką Jūs, mieli tautiečiai 
Amerikoje, man davėte.

Artėjant šv. Kalėdų šven
tėms bei Naujiems 1950 Me
tams linkiu Jums asmeniškai 
daug laimės, sėkmės ir iš
tvermės darbe, o mūsų tėvy
nei Lietuvai išsivadoti iš 
skaudžios vergijos.

Baigiant dar kartą už vis
ką nuoširdus lietuviškas ačiū!

Dipl. inž. Petras Bimba.

Gruodžio 18 dieną, 1949 m., 
Lietuvių Katalikų Seimelyje, 
įvykusiame Aušros Vartų pa
rapijos salėje, New York 13, 
New York, vienbalsiai tapo 
užgirtas buvusis 1949 me
tams Lietuvių Dienos Komi
tetas, kurį sudaro šie asme
nys:

Iš Karalienės Angelų para
pijos: D. J. Averka, J. But
kus, N. Butkienė, Pr. Dulkė, 
M- Dulkienė, M. Brangaitienė, 
E. Tumasonis, S. K. Lukoše
vičius, K. K. Krušinskas, O.

Sijevičienė, M. Putinienė, M. 
Tumasonienė, U. Šarkauskie- 
ne, O. Petrulionienė, O.Pa- 
natauskienė, Vincas Žeman- 
tauskas.

Iš Šv. Jurgio Parapijos: M.
Kučinskas, A. Spaičys, J. 
štaškienė, A. Kazlauskas, S. 
Slivinskienė, K. Kairys (C. 
B’klyn).

Iš Apreiškimo Parapijos: 
K. Baltrušaitis, J. Skarulienė, 
P. J. Montvila, V. Pūkas, J. P. 
Mačiulis, M. Mykolaitis, V. 
Urbonas, O. Karušaitienė, J.

B. Laučka, O. Šarkaitė, J.. 
Gražienė, Pr. tlaktonienė, P. 
Žemaitienė, P. žvinienė, A. 
Garliauskienė.

Iš Atsfrnainymo Parapijos:
S. Cerebiejus, A. Kivytienė, 
K. Galčius, J. Paulauskienė, 
Pr. Ražickienė, Z. Close (Klo- 
sevičius), J. Laurinaitis, P. 
Kubilius.

Iš Aušros Vartų Parapijos: 
M. Kazlauskienė.

Pareikšta pageidavimas, 
kad prie viršminėto komite
to prisidėtų ir nauji asmenys, 
norintieji prisidėti prie Lie
tuvių Dienos parengimo.

NAUJA KNYGA
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Redaguoja 
Vytė Nemunėlis

EGLUTEJE bendradarbiauja žymiausi vaikų rašytojai, dai- £ 
lininkai, pedagogai-auklėtojai. s

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

Mokykloms, grupėms ir platintojams už 10 apmokėtų pre- 5 
numeratų viena duodama dovanų. S

Adresas: B. Brazdžionis, 107 Concord Steet, Lawrence, « 
Mass. ę

iUžsisakykite iš anksto!

Šv. Petro Bazilika Romoje šventųjų Metų Centras

KELIONE Į ROMA
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 norėtume 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-

Mielas Tautieti, paaukok 
vargstantiems tremtiniams. 
Aukokime visi nors po vieną 
dolerį. Kiekvienas atlikime 
mūsų gailestingumo ir arti
mo meilės pareigą.

Auką siųsk:
United Lithuanian Relief 

Fund of America, Inc.
105 Grand St., Brooklyn 11, r-----~ t ~-----r------------------------------ ~— —

New York | resu: Rev. C. A. Vasys, 153 Sterling St., Worcester 4, Mass.

Šiomis dienomis iš spaudos 
išeina Tėvų Pranciškonų lei- — 
džiamas religinio - kultūrinio 
- ptriotinio pobūdžio metraš
tis. Ši knyga turės 216 pus- 
lapių ir bus gausiai įlistruota. 
Metraštyje straipsniais ben- 
dradarbiauja: J. E. Vysk. V. 
Brizgys, J. E. Vysk. V. Pa- ® 
dolskis, prel J. Balkūnas, 
prof. J. Brazaitis, Juozas Gir- 
nius, T. Dr. V. Gidžiūnas, O. M 
F. M., T. Dr. B. Grauslys, O. 
F. M., Paulius Jurkus, Kan. 
F. Kapočius, Jonas Kmitas, 
prof. Dr. J. B. Končius, prel. 
M. Krupavičius, prof. Dr. A. 
Maceina, prel. Pr. Penkaus- y 
kas, L. Šimutis ir T. J. Vaš- 
kys, O. F. M. Beletristikos 
paskyrė šie rašytojai: St. Bū- y 
davas, N. Mazalaitė ir A. Vai-' 
čiulaitis. Be to, metraštyje 
bendradarbiauja šie poetai: 
J. Aistis, K. Bradūnas, Bem. 
Brazdžionis, K. Grigaitytė, H. 
Nagys, F. Kirša, J. Kruminas, 
A. Nyka-Niliunas, Alė Rūta 
ir M. Vaitkus.

Ši knyga leidžiama šventų
jų Metų ir Lietuvos vergijos 
dešimtmečio proga ir taiko
ma visiems lietuviams — tiek 
seniau Amerikoje gyvenan
tiems, tiek iš tremties atvy- 
kusiems.' Ją redagavo T. L. 
Andriekus, O. F. M., o ilius
tracijas piešė dail. Vl-jYijei- 
kis.

Jau dabar metraštį galima 
užsisakyti pas Tėvus Pran
ciškonus , Kennebunk Port, 
Maine. Jo kaina $2.00.

NELEISKIME UŽGĘSTI

KUTŲROS ŽURNALO

AIDU
Gruodžio, Sausio ir Vasario mėnesiais 2

Kas sielojas lietuviškąja kūryba, krikščioniška - 9
kultūra, tautos išlikimu ir Lietuvos laisve 'S

Skaito, remia ir platina «
VIENINTELĮ PASAULIO LIETUVIŲ F

MOKSLO, LITERATŪROS BEI MENO IR j
VISUOMENINIO GYVENIMO x

MĖNESINĮ ŽURNALĄ F
AIDUS į

Kultūros Žurnalą Aidus |
redaguos redakcinis kolektyvas, sudarytas iš žymių lietuvių S 

mokslininkų, rašytojų ir kitų kultūrininkų. Vyriausias «
• redaktorius rašytojas |

Antanas Vaičiulaitis 3
AIDŲPRENUMERATOS KAINA METAMS: j

JAV ir Pietų Amerikoje - $5.00; Kanadoje - $5.50; kituose £
kraštuose - $6.00. Atskiras numeris JAV - 50c., kitur - 55c. F

< AIDŲ PLATINTOJAMS BUS SKIRIAMOS DOVANOS J
Visi į Kultūros Žurnalo AIDŲ Platinimo Talką |

Sfl Tenelieka nė vieno lietuvio, kuris neskaitytų
A I D Ų- «•> ■ į

M Prenumeratas ir aukas siųskite sekančiu adresu: )
AIDAI, Kennebunk Port, Maine (U.S.A.)

Česlovas, Grincevičius

KALĖDŲ ŽIBURĖLIAI
(Pabaiga)

—Tebūnie, beje, tebūnie ir jie palaiminti, — kar
toja audrą ir sniegą nešini rūstūs debesys.

Juo šviesiau spindėjo kalniečių trobelės žiburėliai, 
tuo labiau Vincą kankino anų laikų Kūčių atminimas. 
Rodos, jis ir dabar mato ir girdi, kaip už penkiolikos 
šimtų kilometrų maloniai šiltam namely tyliai sėdi 
prie stalo jo namiškiai ir, nedrįsdami skausmą suke
liančio vardo minėti, netyčia pažvelgia j tuščią kėde 
stalo gale.

Sunku įsivaizduoti nepastovesnį orą, kaip kalnuo
se. Rūkai, dar prieš valandėlę kaboję šiapus kalnagūb
rio, virto baltai pilkos masės kamuoliais, kurie lyg ge
ležimi kaustyti kovos žirgai, ištiesę kaklus kiek įka
bindami šuoliais lėkė slėniais, per miškus ir kalnus vis
ką su savimi pagriebdami, sutrypdami. Per kelias mi
nutes sutemo, užgeso visi papėdės žiburiai, nutilo va
karo varpai. Kilo švilpimas, tartum būtų į aukštą pa
leista šimtai vilyčių. Kas tai, dar ir perkūno treks- 
mas? Ne, tai vėjo viešpačiai, susikibę su kalnų galy
bėmis, sujudino uolas. Baltosios kalnų keteros neatlai
kė, ir kažkur pasirito sniego jūros, viską po savim su- 
maišydamos.

žmogus, nematęs sniego lavinų, nesupras šio ma
jestotinės gamtos stichijos grožio, kartu ir siaubo. Var
gas trobelei, jei papučia smarkesnis vėjas išilgai slė
nio, ir jos stogas nėra apsaugotas vos pakeliamais ak
menimis. Tačiau tai dar ne vargas, palyginti su tuo, 
kai ožkų augintojo namelis pasipainioja po kojomis 
kalnų galybėms, panorėjusioms pajuokauti ir pasimė- 
tyti sniegu. Kas nežino atsitikimų, kad pakalnėse gy
ventojai vieną rytą vietoj taikaus kalnyno trobelės iš
vysta sniego kalną; arba grįžęs iš darbo miško kirtė
jas ten, kur gyveno jo ilgų metų laimė, atminimui tik 
keletą namų sleksčio akmenų teranda. Graži, bet pik
ta kalnų gamta. Gal todėl ir kalniečio charaktery, kaip 
ir jūrininko, jaučiama daugiau kietumo, negu ramių 
lygumų gyventojo.

Vincas, pasistatęs apikaklę, rankas susikišęs į ki
šenes, susitraukęs, tai vieną, tai kitą akį užmerkęs lyg 
laivas pasigailėjimo nežinančioj1 jūroj, stūmėsi prieš 
vėją. Sniegas kirto jam į veidą, ausis, lindo tarp dra
bužių. Plono milo, be pamušalo, lyg skudurėlis, vėjo 
tampomas apsiaustas vyniojosi ir painiojosi tarp kojų. 
Retkarčiais reikėdavo sustoti ir pavėjui nusigręžus at
gauti kvapą.

—Jei nebus dar blogiau, vis šiaip taip parsikasiu. 
Juk iki plento ne kiek jau čia to kelio beliko,— mąstė 
Vincas.

Dėl savęs Vincas neturėjo baimės. Dar kokia va
landa, ir jis pasieks žmonių gyvenamą slėnį. Blogiau, 
žinoma, anai moteriškei, kuri eina tuo pačiu keliu. O

jei ši audra tęsis visą naktį, gal dar ir ilgiau? Ir jei se
nutė, negalėdama prieš vėją ir sniegą žengti, turės sto
vėti ir nežinia ko laukti ? Arba jei ji pames kelią ir 
nupuls kur į prarają? Paskui po švenčių jis skaitys 
laikraščiuose, kad tokia tai moteriškė rasta sušalusi 
kalnuose. Ar jis dėl to taip pat bus kaltas? Žinoma, juk 
jis nuo jos tik už kelių šimtų metrų.

Bet Vincas jaučiasi gerokai pavargęs. Kojos sun
kios, kaip kaladės. įAusys ir nosis šąla. Kada jis paga
liau pasieks Trainius? Ar Liudvikas jo lauks iki vi
durnakčio? O jei nesulaukęs išvažiuos? Kam tada iš 
viso ši kelionė?

Tačiau mintis apie moteriškę, kuri ten atsilikusi 
gal nežino, kaip išsivaduoti iš šios nakties vėjo ir sniego 
klaikumos ir gal beviltiškai šaukia, nedavė jam ramy
bės.

Grįžti jos ieškoti? Vėl kapstyti į. kalną? Ar ji ver- . 
ta, toji, kuri pasveikinta net nusigręžė? Bet ar reikia 
traukti iš duobės kiekvieną įkritusį, ar tik tą, kuris pa
tinka ?tKaip tada reikalauti iš kitų daugiau, negu pa
tys duodame?

Jis neapsisprendžia, kas daryti, bet jaučia, kad 
neįsitikinęs, jog senutei nieko blogo neatsitiko, per vi
sas šventes neturės ramybės, ir jį kankins jausmas, 
kad nesugebėjo savęs nugalėti, kad matė žmogų pa
vojuje, bet neturėjo valios atsisakyti kai kurių pato
gumų.

O gal jis tik perdeda pavojų? Tik jam, neįpratu
siam į šias oro sąlygas, atrodo kažkas baisu. Gal tai 
tik bereikalingas jo jautrumas? Juk ir čia žmonės vi
są amžių gyvena, pasensta, ir jiems nieko neatsitinka. 
Kodėl būtinai šiandien?

_. ... Ne, ne, būna ir čia. Ir iš kaimyninio Rosenbacho 
kaimo pereitą žiemą du vyrus, jaunus ir stiprius, snie
gas amžiams palaidojo. Pavojų nereikia ieškoti, jie pa
tys ateina. Kam gi būtų kiekviename kaime drąsių vy
rų gelbėjimo komandos, kurie pasiruošę kiekvienu me
tu pertraukti savo poilsį, ne tik darbą," ir patys rizi
kuodami gyvybe, gelbėt ne tik kokį neatsargų laipio
toją, bet ir kalnuose paklydusį kaimyno gyvulį.

Vincas valandėlę atsišlieja prie storos eglės, kuri 
sudaro mažą užuovėją, nubraukia nuo antakių prilipu
sį sniegą, sustingusiom rankom patrina ausis ir žan
dus. Ir kodėl dar ten iš paskos turėjo sekti anoji mote
riškė, dėl kurios jam dabar nėra ramybės? Traukia 
iš kišenės laikrodį, dideliu vargu šiaip taip įžiūri ką tik 
spinksinčias savo laikrodžio fosforines rodykles ir skait
menis.

—Pusė septynių!
Kaip jau vėlus laikas! Mažų mažiausia jis turėjo 

būti jau nusileidęs nuo kalno. Bet jau kažkoks pakilus 
jausmas buvo užliejęs jo širdį. < .

Dar po kelių minučių svyravimo Vincas ėmė sta
tyti kojas į savo pramintas pėdas. Bet pėdsakų tuoj ne
berado — vėjas savo buvo atlikęs.

Pūtė dabar į nugarą. Sniegas veido''nekapojo, ir 
jis galėjo akis išplėtęs žiūrėti į tamsą. Koją už kojos

nu- 
ne-

bu-

statė.retai, bet tvirtai. Jau jis nesigailėjo save nugalė
jęs. Tik vieno bijojo: kad nesutemtų taip, jog sniego ne
būtų matyti. Vėjas lyg ir sumažėjo? Ne, jis tik pavė
jui keliauja.

Kopė skubėdamas. Sušilusį vėjas vėsino. Baimė 
ėmė pagalvojus, kad jis gali tamsoj su senute prasi
lenkti, gali jos neatskirti nuo krūmo ar uolos iškyšu
lio. Pamėgino šaukti. Bet kas gi gali vėją perrėkti!

Laimė dar nebuvo palikusi senutės, ir Vincas griū
te užgriuvo ant jos. Ji stovėjo pavėjui nusigręžusi. 
Kuprinė buvo prie jos kojų.

—Ar tai jūs? — nugąsdino savo šauksmu mote
riškę.

Ne, ji to balso neišsigandusi. Jis jai maloniau 
skambėjęs, negu šios nakties vargonai, kurių ji jau 
sitikėjusi išgirsti.

—Tai tu, gerasis žmogau, esi tas pats, kuris
vai mane gerokai pralenkęs ir vėl grįžai? Tik man pa
dėti? Negali būti! Tokią klaikią naktį! Ne visi užsie
niečiai blogi žmonės. Kad tau Dievas nepagailėtų savo 
gėrybių... Austrė ne kalbėjo, bet verkte išverkė.

Ar jai ne šalta? Ne, nors šiek tiek, bet pajudėjus 
būsią geriau.

Vincas kabinasi jos sunkią kuprinę, o savo pustuš
tę duoda jai. Paskui liepia įsikibti į ranką, ir vėl se
nuoju keliu žemyn.

Abu žengia labai iš lėto, lazdomis pasiramsčiuo
dami ir kurį laiką tylėdami. Iš tikrųjų, ar tik vėjas 
nemažėja? Rodos. Bet sniegas tikrai juodesnis.

Audra silpnėja, ir moteris, nusiėmusi nuo burnos 
skarą, ima kalbėti. O pas ją kalbos, kaip iš prakiuru
sio maišo žirnių. Kur ji einanti? Ji taip pat norėjusi 
per šventes su kuo nors susitikti ir paplepėti. Pas ją 
šiemet niekas neatvykęs, o ji gyvenanti viena. Jos pa
guoda, sūnus, rytų fronte dingęs, ir jau trejus metus 
neturinti apie jį jokių žinių.

—Kokie jūs laimingi, lygumų žmonės, kad pas jus 
nėra kalnų, ant kurių auga edelveisai!

Pasirodo, kad jos vienintelė duktė, būdama pen
kiolikos metų, vieną pavasario dieną išėjusi į Tauemo 
kalnus tų nelaimingų žiedų ieškoti ir daugiau negrį
žusi. Kai ją atradę parvežė, jos nebuvo galima pažinti.

Vėjas buvo aprimęs, tik biro smulkus, kaip mil
tai, sniegas, kai Vincas, tempdamas moteriškę, pasie
kė plentą. Senutė, pasiėmusi savo kuprinę, sausai pa
dėkojo ir pasuko į priešingą kelio pusę. Jos kelionė be
veik baigta.

Vincas, nežiūrėdamas nuovargio, įtempęs jėgas, 
skubėjo greičiau užbaigti paskutinę kelio dalį.

—Kad tik nebūtų išvažiąvęs Liudvikas, — baimi
nosi Vincas.

Ir kur gi nesirūpinti — kur jis Kūčių vakarą ding
tų tarp nepažįstamųjų? Iki Unkeno pėsčiam ir tokiu 
keliu reikėtų visą naktį klampuoti. Be to, jis jau ir jė
gų neturi.

—Ne, banatas geras žmogus ir tuščiai nežada. 
Sakė, kad jo lauksiąs nors ir iki vidurnakčio.

Oras veik visai nurimo, šviesėjo. Snigti tačiau ne
siliovė. Po geros valandos jau galima buvo įžiūrėti ke
lis netolimus žiburėlius. Taip, tai St Martinas. Vincas 
vėl sukaupia paskutines jėgas, skubina žingsnius.

Kaime buvo tylu ir tuščia, tik languose spindėjo 
žiburėliai, štai, čia turėtų būti ir Liudviko butas, tik 
jo langų iš gatvės nematyti.
. . Vincas ne tik jaučia, bet ir girdi padidėjusį savo 

širdies plakimą.
Tuoj, tuoj, už pusės minutės jis viską žinos. Kiek 

daug spėliojimų galima per tą laiką prigalvoti!
Smarkiau pasibeldžia į duris. Viduje tylu. Vincas 

vėl stuksena. Ir vėl nieko negirdėti. Toji tyla nieko ge
ro nežada. Vincas šią minutę tik klauso, jis nieko kito, 
net ir nuovargio nejaučia. Kokie tai šilti ir šalti šiur
puliai kūnu vaikšto. Dar po kelių stuksenimų į duris, iš 
aukštutinio lango, pro stiklą išgirdo moterišką balsą.

—O šventieji!
Ne, jau nieko nereikia sakyti. Jau jam aišku.
Ar Liudvikas išvažiavęs? žinoma, išvažiavęs. Dar 

visai neseniai?! Ar jau taip vėlu? Jau po vienuoliktos, 
ir žmonės ruošiasi bažnyčion. Jo laikrodis bent kiek 
atsiliko. Ar jis iš tolo atėjęs? Ne, nors ir ne iš arti. Ar 
jis nenorįs vidun užeiti ir bent kiek sušilti? Ne, jis nei 
sušalęs, nei pavargęs, nei išalkęs. >

Sniegas krito dideliais ir mažais kąsniais. Pro 
sunkias apsnigtas medžių šakas gęltonais ruožais ver
žėsi tiršti gatvės žiburių spinduliai.

Žmonės būreliais rinkosi į bažnyčią. Tik Vincas 
slinko kaimo gatve vienas, nieko nematydamas, be
jausmis, abuojas viskam: ir krintančiam sniegui, ir 
mirgančioms lempoms, ir žmonėms, kurie linksmai 
šnekučiavo, ir bažnyčios varpui, kuris skelbė džiaugs
mingą užgimimą. Kokia slidi jo šio vakaro laimė, ir 
koks didelis jos griuvimas. Ir tik nuo vieno mažmožio; 
nelyginant kortų namelis, subyrėjęs nuo piršto prisi
lietimo. Gal tik dešimts minučių betrūko iki išsivada
vimo, kurio troško nuo pereitų metų ir siekė per vėją 
ir šaltį.

Nakties tylą pertraukė vargonų gaudimas. Pas
kui visi — ir vargonai, ir dūdos, ir žmonės susiliejo į 
vieną giesmę: “Stille Nacht, heilige Nacht.”

Ar tą giedojimą reikia pavadinti tik Kalėdų gies
me? Ne, tai širdžių maldai reikia ieškoti kito pavadini
mo, tai yra daugiau negu giesmei. Austrai pasauliui 
gali kuo didžiuotis: Alpėmis ir šia “Tyliąja Naktimi.”;

Nutilus giesmėms, įlipęs į aukštą sakyklą sausas; 
asketiško veido kunigas kalbėjo; ';

—...Niekas nėra geriau pasiruošęs pasitikti Užgi? 
musį už tė, kuris, išsižadėdamas savęs yra parodęs di- 
džausios artimo meilės, nenorėdamas būti nei žinomas, 
nei kitokio užmokesčio slaptai širdy trokšdamas. Ir. 
niekas Kūdikėlio taip gražiai nepriėmė, kaip tas, kuris 
šiandien ir namų neturi...

Vincas, minios spaudžiamas bažnyčios tarpdury’ 
lengvai atsiduso ir pajuto, kad iš lėto atsipalaidoja visi 
jį varginą sunkumai, ir jam darosi gera, gera.

S K
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APLINKOS ĮTAKA VAIKUI
V. Čižiflnas

Aplinka, kurioje vaikas gy
vena, turi didžiausią ir le
miančią reikšmę vaiko fizini- 
niam ir dvasiniam išsivysti- 
mui. Kas yra vaiko aplinka? 
Iš ko ji sudaryta? Šitąją ap
linką pirmiausia sudaro šei
ma, bendruomenė, kurioje gy
vena ir vaikas ir jo šeima, 
o paskui — gamta, kuri vai
ką supa. Su vaiko augimu au 
ga ir plečiasi ir ši aplinka, ir 
kuo daugiau vaikas judėt; 
pradeda, tuo labiau ir jo ap 
linka prasiplečia. Taip tą ap 
linką sudaro mokykla, moky 
klos draugai ir visa visuo 
menė, kurioje vaikas gyve 
na. Savaime suprantama, kač 
nuomonės ir pažiūros, įvy 
kiai ir reiškiniai, kurie einr 
iš didesnės ar mažesnės ben
druomenės, kurioje vaikas gy 
vena, turi įtakos vaiko for
mavimuisi, o per. tai ir nau
josios generacijos vystymui
si.

Vaikas pirmiausia gyvena 
šeimoje ir šeima gali pati sa
vąjį tipą, arbą dvasinį ir fizi
nį pavidalą, vaike sudaryti. 
Auklėtojui nėra vistiek, ar 
vaikas dvasiniai ir fiziniai 
sveikas ar liguistas yra, ko
kius fizinius ir dvasinius sa
vumus jis paveldėjęs yra, ko
kią įtaką iš savo aplinkos jis 
gauna, kuri jo charakterį for
muoja. Dėl to moderniškas — 
tėvas, motina — negali į visa 
tai/iėmesio nekreipti. Auklė
tojui svarbu taip pat pavel
dėti vaiko savumai pažinti. 
Šitos pažintys yra auklėtojui 
pagrindas, ant kurio jis stato 
pati auklėjimo rūmą.

Tik atvestą į mokyklą mažą 
naujoką mokykla pirmiausia 
ištiria — kokių fizinių ir dva
sinių savumų jis yra, surašo 
jam charakteristikos lapą

kurį paremia tėvų liudijimu 
ir kuris sudaro vėlyvesnio jo 
auklėjimo pagrindą. Tuo la
biau tėvai namie turi turėti 
tokį pagrindą, kurį jiems duo
da vaiko vystymosi nuo gi
mimo dienos eiga. Nepapras
tai svarbu yra sveikatos ir 
dvasinių palinkimų visumą 
visos šeimos žinoti, juos giliai 
išanalizuoti ir auklėjant tai 
prieš akis turėti, nes iš pavel
dėto pagrindo vaiko .fizinis ir 
dvasinis “aš” išvystomas yra. 
Įvairūs kūno ir dvasios trūku
mai turi didelės įtakos ben
dram auklėjimo vyksmui. Ar
timas namų bendradarbiavi
mas su mokykla yra rimčiau
sias pagrindas gero auklėji
mo.

Vaiko vystymasis labai pa
reina nuo socialinių aplinky
bių, kuriose vaikas ir jo šei-Į 
ma gyvena. Vaikas, gimęs ir 
augąs kaime, turi toli gražu kiais “terminais” 
ne tokį įgimtą pagrindą, kaip.Ptats) reikia “likviduoti, su- 
didmiesčio vaikas. Gamta, j imant arba ištremiant^ “Įaj3* 
žmonių bendruomenė, frofe- 
sija tėvų ir kaimynų, kalba ir 
pokalbių turinys, knygos, ki
nas ir draugai veikia vaiką 
ir jo užsiėmimus ir sprendžia 
io fizinį ir dvasinį vystymą
si.

Religija sudaro taip pat 
vaiko aplinką ir yra vertin
giausiai veikianti moralinį 
vaiko auklėjimą. Stiprus reli
ginis tėvų ir bendruomenės, 
kurioje vaikas auga nusista
tymas, yra stipriausia atra
ma vaiko charakterio ugdy
mui.

Taigi vaiko aplinka turi du 
aspektu: materialinį, kurį su
daro gamta, namai, sveikata 
;r dvasinį, kuri sudaro tikė
jimas, pasaulėžiūra, tautinis 
nusistatymas. Iš jų išauga 
tai, kuo yra žmogus.

New York (LAIC) — Ge- auklėjimui” apsigyventi Ru- 
rai informuotas LAIC korės- sijos kolchozuose ir artelėse, 
pondentas, pasinaudodamas Jų dalis naikinama vietoje, 
jam prieinamais svetimais ypatingai buvusieji vadai ir 
šaltiniais, padarė bolševikų senesniosios kartos nariai.

Betgi daugumoje jie tremia
mi prievartos darbams Sibi
re, dažniausiai į Ramiojo 
Vandenyno sritis, kur kelių 
metų eigoje tikimasi jų mir
ties nuo persidirbimo sunkio
se klimato sąlygose. Taigi, 
šios dvi pirmosios grupės yra 
pasmerktos išnaikinimui, 
betgi prieš mirtį išnaudojant 
aukų fizinio darbo pajėgumą 
ligi maksimumo.

Trečioji grupė — perauklė- 
tinas sovietiniai - pilietinis 
elementas. Tai smulkūs, ma
žažemiai ūkininkai ir darbi
ninkai, biologiniai pagrindi
nė tautos masė, kuri atėmus 
jai vadovyb.ę, nei politiniai 
nei socialiniai'nėra bolševiki
niam režimui pavojinga, ši 
masė tremiama “laisvam ap
sigyvenimui” pagal grynai 
“polit - vnutr” (politiniai-vi- 
dujinius) samprotavimus.

vykdomo genocido Pabaltijo 
valstybėse apžvalgą. Bend
rieji daviniai ir išvados čia 
patiekiamos.

Suėmimų ir trėmimų siste
ma ir metodai yra Politbiu- 
ro planuojami. Juos vykdo 
MVD ir MGB.

Vietiniai MVD ir MGB or
ganai, “aptarnaują” Lietuvos 
SSR, tiktai “apdirba” tekniš- 
kas smulkmenas ir vykdo pa
tį- “darbą.” Šiam darbui iš
naudojamas vietinis “apara
tas”: kompartija, milicija ir 
“Istrebiteliai,” bei budeliai - 
provokatoriai.

Politbiūro planas
Pagrindinis Politbiūro įsa

kymas nurodo MVD - MGB 
organams, kokius vietinės vi
suomenės sluoksnius ir ko
kiais “terminais” (protar-

vyks į užsienius propagandi
niai - diversiniams uždavi
niams.

Šis Politbiūro “planas” tai
komas ne tiktai Pabaltijo 
kraštams, bet visiems vasali
niams kraštams. Tai yra pa
grindinis “Sovietskoje Stroi- 
telstvo” plano elementas, 
“politiniai - vidujiniam ba
re. Sovietų Sąjunga organiš
kai turi būti vienalytė ir turi 
sukurti “sovietinį žmogų.” 
Ilgainiui visoms kalboms bus 
įvestas slaviškas raidynas — 
abėcėlė. Lietuva yra šio eta
po išvakarėse. Muravjovo su
manymas netrukus bus vyk
domas.
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brėžė, kad tik tikri katalikai 
yra tikri kovotojai prieš pa
vergėjus, kad bedievybė yra 
bolševizmo talkininkė. Pirmi
ninkas pranešė, kad tremtyje 
dar yra 12,000 lietuvių. Ga
rantijų dar neturi apie 3,000 
lietuvių, galinčių dėl sveika
tos atvykti į Ameriką. Dėl to 
jiems garantijų dar reikia pa
rūpinti. Be to, apie 5.000 lie
tuvių iš tremties niekur ne
galės emigruoti dėl nesveika
tos ir kitų priežasčių. Jiems 
pagalba būtinai reikalinga 
šalpos pavidalu.

Seimelis praėjo darbingoje 
nuotaikoje. Pranešimuose ir 
diskusijose, kurios buvo gana 
gyvos, išsiaiškinta gana daug 
klausimų ir prieita vieningos 
nuomonės, kad katalikišką ir 
lietuvišką veikimą reikia dar 
labiau pagyvinti ir pagilinti 
apimant vis platesnes visuo
meninio ir kultūrinio gyveni
mo sritis. Visa tai suglaustai 
seimelis yra nutaręs eilėje 
priimtų rezoliucijų. Jų veda
moji mintis — vieningomis 
suburtomis jėgomis į visuo
meninį ir kultūrini katalikiš
ką veikimą dėl didžiųjų reli
ginių ir tautinių idealų.
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Kuria naują pilietį
Politbiūro įsakymu, kas

met deportuptini tam tikri 
kontingentai žmonių iš Pa
baltijo respublikų į nurody
tas sritis, gyventojų “sumai
šymo” išrokavimais, kad su
kūrus “visą - sovietinį pilie
tį,” be tautybės pajautimo. 
Pagrindinis šios priemonės 
uždavinys yra — suskaldyti 
etniškai nerusiškų sričių ma
sę; vakarų “pasienio srityse” 
tarp 50 ir 70% gyventojų 
privalo būti iškeldinti į retai 
apgyventas Rusijos sritis, 
tarp Rusijai priešingų azija
tiškų tautų. Ištremtųjų vie
tas turi užimti atkeltas “so
vietiškai - perauklėtas” ele
mentas, didžiumoje grynai 
rusiškas.

Ketvirtoji grupė — “vieti
nis sovietinis elementas.” 
Vietoje, Lietuvoje, turi pasi
likti tiktai vietinis komparti
jos elementas, atydžiai išsi
jotas ir perkoštas, kuris su
darys tiktai apie 15% krašto

■ visi kiti bus ru
sai ir “sovietiniai žmonės." 
Krašte galės pasilikti ištiki
mi Komsomolo nariai mies
tuose, žymiai mažiau provin-

Tel. NEvvton 9-4464
vani apsigyvenimui.” Atitin
kamo laikotarpio priemonės 
vadinamos “bejevyje politi- 
českije zadači” (kautynių po
litiniai uždaviniai). Nustaty
tas tremtinių kvotas į nuro
dytas vietas pagal specialaus 
MVD referento įsakymus, 
gaminamus vietinėse respub
likose, ir nurodoma, kas siųs- 
tinas priverstiniems dar
bams, ir kas “apsigyveni
mui.”

“Apsigyvenimui” parenka
mos šiaurinės Kazahstano 
sritys, Kirgizstanas, pietų - 
vakarų ir centrines Sibiro 
sritys. Priverstiniems dar
bams “gulaguose” paskirsty
mai yra tvarkomi vyriausio 
Gulago Maskvoje pagal ati
tinkamų ministerijų “rekvi
zicijas”: ministerijos- parei
kalauja tam tikro “darbo jė
gos kiekio” — ir Gugag įsa
ko tiek ir tiek žmonių pri
statyti iš ten ir ten. Taigi, 
Gulag yra centrinė “darbo 
birža.” Tarp kitko, Gulag 
gauna mokėti iš atitinkamų i g^entoiu — 
ministerijų už savo “aprūpi-1 ir «sovi€ 
nimo patarnavimus”.... Čia 
yra ne kas kita, kaip preky
ba žmonėmis!

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

ALLIANCE NITE CLUB
KAZYS IR ALVINA BUIVIDAI, Savininkai

Viena iš puošniausių 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

Telefonas: EVergreen 7-7411

—Trys Argentinos lietu-[akademijos futbolo komando- 
viai: Vidūnas, Plačioms ir 
Dr. Masiulis įsteigė meninio 
stiklo braižymo įmonę. Jų ga
miniai gražūs ir turi pasise
kimą.

—Pittsburghe lietuvių ka
talikų laikraštis “Lietuvos 
Žinios” vis plačiau apima 
mūsų lietuvių visuomeninį 
gyvenimą ir dienų įvykius.

—Lietuvos Vyčių salėje 
Chicagoje gruodžio 7 d. va
kare, lietuvis teisėjas J. įjū
ris laikė labai įdomią ir gra
žią paskaitą apie savo kelio
nę į Europą ir lankymą trem
tinių stovyklų Vokietijoje. _

—Pasaulio Lietuvių Inži
nierių ir Architektų Sąjun
gos Argentinos Skyriun tapo 
narių Lidia Mackevičiutė-Pe- 
travičienė. architekte.

—“Knygų Lėntyna”, Lietu
vių bibliografijos biuletenis, 
iš Vokietijos perkeltas į AJV, 
Westville, III. *

—Kulvinskas į Argentiną 
iš Švedijos atvyko valtimi 
“Elsa.”

—Petras Staneika, 19 me
tų amžiaus, jau lanko trečią 
kursą medicinos fakulteto, 
Buenos Aires universitete. 
Jaunuolis studentas, kaip ir 
jo tėvai, Stasys ir Katarina 
Sikerkytė Stancikai, puikiai 
kalba lietuviškai.
. —Argentinos Lietuvių Tau 
tinis Meno Ansamblis, su di
deliu pasisekimu gastrolia
vęs Rosario ir Berisso lietu
vių kolonijose, pakviestas U- 
rugvajun. Tos kaimvninės ko- 
Girniai, Juozas MHčius, Vla
das Čenaitis, ir kiti, šiandie 
turi vieni dirbtuvėles, kiti 
gana didelius fabrikus. Dirba 
įvairiu rūšių avalinę.

—JAV laivyno akademijos
auklėtinis Antanas Bartnška palaiminimą, pasirašytą Va- rybingoji tautos dalis, taigi 
iš Nanticoke, Pa., daro didelę tikano valstybes pasekretorio — sunkiai “perauklėjamoji.” 
pažangą sporte, ypač laivynoįMontini. šie žmonės smerkiami “per-

je.
—Didysis Lietuvių Rašyto

jas ir Filosofas Vydūnas te
begyvena Detmolde, Vokieti
joje. Jisai uoliai teberašo, 
nors turi per 80 metų.

-—Montevideo mokyklos 
mokslo ir elgesio karalai
te tapo išrinkta Urugvajaus 
Lietuvių Mokyklos mokinė 
Angelita Šimokauskaitė, o 
mokyklos mokiniai: Aliutė 
Gramošauskaitė, Onytė Vit
kauskaitė, Bolius Malinaus
kas ir Edvardas Liuzinukas 
jau dabar pakviesti didžio
sios Cerro mokyklos mokslo 
baigimo šventėj šokti lietu
vių tautinius šokius.

—Turintis ilgametę aukso 
ieškotojo praktiką ir nemažą 
tyrinėtojo aistrą mūsų tau
tietis Simas Bakšys organi
zuoja įdomia ekspediciją į ne
ištirtą Brazilijos gilumą, po 
Amazonija. Jis pirmiausia no
ri surinkti didelę vaistinių

Pačios pavojingiausios vie- cijoje. šie turės “pridaboti’.' c? Pnlifhinm iovqy,_ i i •tos yra — Politbiūro išvar
dinti “speclageriai,” įkurti 
blogiausiose klimatinėse są
lygose su žiauriausia draus
me ir sunkiausiais darbais. 
Tai
šiaurės Sibire, Tolimuose Ry
tuose (Kolyma, Čuchotsko 
pusiasalis) ir Ledyniuotojo 
Okeano salos.

Politbiūro “ukazas” Lietu
vos sovietizavimui liepia su
naikinti “politiniai - socia
liai pavojingą elementą.” Tas 
“elementas” dalinamas į ke
turias grupes.

ledyniuotos sritys

Sunaikinimui

Pirmoji grupė — politiniai 
visiškai kenksmingas elemen
tas — naikinama vietoje, t. 

I y., Lietuvos teritorijoje, arba
augalų ir jų šaknų kolekcija, į MVD už akių pasmerkiamas
o prie progos pakasinėti dei
mantų ir aukso.

—Brazilijos sostinėje dau
gelis batsiuvių yra lietuviai. 
Vieni turi nuosavus avalinės 
fabrikus, o kit dirba pas sa
vus ir pas svetimus. Pneuma- 
tikinių batų išradėjai ir jų ga
mybos organizatoriai tik lie
tuviai. Netrukus ėmė dygti 
fabrikas prie fabriko: Jonas 
Tysliava, Pranas ir Antanas

—Detroite O. C. Aksomai- 
tienė bendradarbiauja vietos 
anglų spaudoje ir daug rašo 
apie lietuvius, jų veikimą, or
ganizacijas ir panašiai.

—Kun. S. J. Draugelis, per 
Apaštališkąjį Delegatą Wa
shingtone gavo Pijaus XII susipratusi tautos dalis, kū-

ilgamečiam kalinimui, t. y., 
užtikrintai mirčiai. Šią grupę 
sudaro: politiniai - intelektu
aliniai vadovaujantieji klo
dai — buvusieji politinių par
tijų, vyriausybės, Seimo na
riai, profesiniai kariai, tauti
niai rašytojai, profesoriai, 
“nepriklausomybininkai,” ka
talikiškų organizacijų vadai, 
partizanai ir'jų šeimos.

Antroji grupė — politiniai 
įtartinas elementas. Ši rūšis 
apima plačius sluoksnius: vi
sus “buožes” ir ju šeimas, 
amatininkus, valstvbės įstai
gų tarnautojus, politinių or
ganizacijų narius, mokyto
jus, kunigus, koperatininkus, 
biznierius ir t.t. Tai tautiškai

pažangų sporte, ypač laivyno įMontini.

kolchozų, artelių ir fabrikų 
“kareivinėse” apgyvendintus 
pasilikusius vietinius gyven
tojus. Gabesnieji Komsomolo 
“aktivistai” prikomandiruo
jami į Rusiją perauklėjimui 
karo ir pramonės įstaigose. 
Sėkmingai išlaikę kvotimus 
ir MVD - MGB patenkinan
tieji komsomolcai - aktivis
tai griš i kraštą jau kaipo 
“politrabotniki” (politiniai 
darbininkai) ir atliks vieną iš

Mielas Tautieti, kai siuntei 
kalėdinius atvirukus ir svei
kinasi savo draugus ir pažis- 
tamus, nepamiršk pasiųsti 
aukos labdaros tikslu savo 
tautiečiams tremtyje sušelpti.

Aukas siusk:
United Lithuanian Relief 

Fund of America, Inc.
105 Grand St., Brooklyn 11, 

New York

Aukas, kurias. Jūs duodate 
BALF-ui atskaitomos nuo 
pajamų mokesčiu. Tat Kalė
dų ir Naujųjų Metų proga pa
aukok tremtiniams.

United Lithuanian Relief 
Fund of America. Inc.

105 Grand St., Brooklyn 11, 
New York

Žiūri tremtinys į gautą visai savaitei maistą. Čia turi 
užtekti jam ir Kūčioms ir šv. Kalėdoms ir Naujiems Me
tams. Broliai amerikiečiai, nepagailėkite aukos tremtinių 
būklei pagerinti.

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!

SUTVARKOMI BIZNIŲ TAKSAI S
Sutvarkom visokios rūšies taksus visų jurisdikcijų: Federalius štato ‘J 

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

Visos knygos ir rekordai raportavimui taksų pavieniams, pavienių A 
biznių, partnerystės ir korporacijų mieste ir už New Yorko miesto 2 
ekspertiskai tvarkomos advokato Zubawicz, kuris turi teisės prakti- Z 
kuoti bile teisme Jungtinėse Valstybėse ir Federates Valdžios ir kuris y 
yra patyręs accountant dabar tvarkantis taksus visokių biznių, didelių f) 
ir mažų, visoje šalyje ir užsieniuose. Tatai galima daryti ir laiškais. A 
Asmeniški periodiniai ir du-metiniai vizitai yra daromi bile bizniuose J\ 
naudojant sį patarnavimą visur Jungtinėse Valstijose ir užrubežyje. 7

Prašome kreiptis angliškai ar lietuviškai dėl smulkmenų kas link v 
mano geriausio jums patarnavimo. 7

RAŠYKITE: A
STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS) J

111 Ainslie Street Brooklyn 11, N. Y. /L
Telefonas: EV 4-3049 1

JUOZAS MOCEJŪNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS

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

Tel.: Main 7646

NUOSAVYBĖS PARDAVIMUI
ROCHESTER, N. Y., IB ARTIMOJE APYLINKĖJE

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

MŪSŲ 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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KORESPONDENCIJOS

Philadelphia, Pa
MIRE JONAS RANONIS

Šv. Andriejaus parapijoje po 
sunkios ligos, gruodžio 18 d. mi
rė Jonas Ranonis, sulaukęs 56 
m. amžiaus. Velionis atvyko A- 
merikon 1909 m. Paliko nuliūdi
me žmoną, dukterį Joan 14 me
tų ir sūnų Joną 11 metų. Buvo 
pašarvotas p. Ramanausko lai
dotuvių įstaigoje. Gruodžio 22 d. 
po iškilmingų pamaldų šv. An
driejaus bažnyčioje, buvo palai
dotas šv. Kryžiaus kapinėse.

Amžiną atsilsį jo sielai!
Laidojimo tvarka sumaniai 

rūpinosi laidotuvių direktorius 
Chas. J. Roman (Ramanauskas), 
1113 Mt. Vernon St.

F.P.

Bayonne, N. J.
I 1. Prie Šv. Pranciškos šventę 
mūsų bažnyčioje įvyko pamal
dos į šią vienintelę Amerikos pi
lietę šventąją. Per tris dienas 
buvo trejos pamaldos kasdien. 
Joms vadovavo marijonas Tė
vas Bulovą, M. I. C., kuris mūsų 
parapijoje praleidžia Kalėdų 
šventes.

2. Virš didžiojo altoriaus mū
sų bažnyčioje yra sudėti nauji 
spalvotų stiklų langai. Viename 
vaizduojamas Šv. Jonas Krikš
tytojas, o kitame — šv. Kazi
mieras. Juos paaukojo mūsų pa
rapijietė P. šakalienė, atminimui 
savo sūnaus Jono, žuvusio pra
ėjusiame kare Europoje. Jie buvo 
pašventinti Kalėdų naktį prieš 
Bernelių šv. Mišias.

3. Mūsų parapijos Vyčiai kar
tu su parapijos katalikais vete
ranais nutarė 1 kartą į mėnesį 
parapijos salėje rodyti judomus 
paveikslus (movies). Gavėnios 
metui jau užsakyta iš Kristaus 
gyvenimo filmą “Karalių Kara
lius”. Bandoma gauti filmą ir iš 
Lietuvos gyvenimo.

4. Prėjusį mėnesį Lietuvos 
Vyčių New Yorko ir New Jersey 
apskrities suvažiavime nutarta 
Šv. Kazimiero šventę švęsti Ba- 
yonnėje. Numatyta sekmadienį 
ryte bus bendra visu atstovų šv. 
Komunija ir pusryčiai,* o po piet 
— parapijos salėje iškilmingas 
susirinkimas. Mūsų 67 kuopa 
ruošiasi gražiai atstovus priimti.

5. Prie jau atvykusių iš Euro
pos lietuvių prisidėjo ir Apana
vičių šeima, susidedanti iš tėve
lių, dukters Elvyros ir sūnaus 
Raimundo. Jie pailsėję pas savo 
gimines Navickus, jau išvyko į 
Clevelandą. Linkime jiems grei
tu laiku gerai įsikurti.

Rochester, N. Y<
GRAŽI KALĖDINĖ VAIKŲ 

ŠVENTE

sai veikia kas šeštadienį ir jais 
pradeda domėtis vietiniai lietu
viai. (—e—)

Newtown, Pa
DĖKOJAME

Brangiems ir nuolatiniams mū
sų geradariams Lietuvių Dienos, 
Lakewood Park, š. m. rugp. 15-1 
tos pelną $400. mums aukoju-' 
siems per gerb. kun. K. J. Ra
kauską nuoširdžiai dėkojame.

Belaukdamos brangių Kalėdų 
Švenčių tą gausią auką priėmė
me su didžiausiu džiaugsmu ir 
dėkingumu. Dėkingumą reikšda
mos nuoširdžiai melsimės už au
kų davėjus, aukų tikslo suma
nytojus ir visus, kurie darbu, 
gera valia, šiokiu, ar kitokiu bū
du prisidėjo prie šio krikščioniš
kos meilės darbo.

Kūdikėlis Jėzus teatlygina1 
jums šimteriopai gausiomis ma
lonėmis už jūsų gerą širdį ir mū
sų kongregacijai palankumą.

Šv. Kazimiero Seserys
Juozapo Marijos Vilėje

PADĖKA
Mūsų mielajai tetulei Onai Mic

kienei, gyv. 105-56 - 89 St., O- 
zone Park, N. Y., už išrūpinimą 
mums affideivitų o vėlau ir būtų 
ir darbo garantijų, už nuoširdų 
sutikimą, buto suteikimą ir iš
laikymą kol įsikūrėm nuoširdžiai 
dėkojame. Miela teta, Tamsta 
davei labai gražų pavyzdį. Būda
ma viena našlė be darbo ii’ gra
žios metų naštos slegiama ir vis 
tik ištraukėte iš vargo 13 D. P. 
Jei tą jūsų gražų pavyzdį paseks 
ir kiti, tai nei vieno lietuvio D. P. 
neliks Vokietijoje.

Liekame labai dėkingi:
J. Kiaunės ir J. Žuko šeimos, 

V. Žukas ir R. Šidlauskas.

PADĖKA
Mūsų mieliesiems geradariams 

Ponams Cėsnams ir jų dukrai Po
niai Šefer, kurie nebūdami nei 
giminės, nei ankščiau pažįstami, 
o vienok parodė tiek lietuviškos 
širdies ir krikščioniškos artimo 
meilės, keliolika dienų mus ve
žiodami savo auto ir surado 
mums darbo, už tai ir už visus 
kitus patarimus, nuoširdžiai dė
kojame ir didžiuojamės jų tuo 
lietuvišku nuoširdumu.

J. Kiaunės ir J. Žuko šeimos 
ir A. Skėrys.

44Amerikos” Rėmėjai

Rochesteris, N. Y. — Gruo
džio 18., sekmadienį, prie šv. Jur
gio parapijos esanti lietuvių pra
džios mokykla, vadovaujama se
sers Josefinos, šventė Kalėdų 
eglutės šventę, kurios metu, be 
Kalėdų senelio teikiamų vaikams 
dovanų, buvo suruošta plati me
ninė programa, kurią atliko pr. 
mokyklos mokiniai. Programa 
buvo labai turininga ir įdomi. 
Mokiniai giedojo anglų ir lietuvių Į 
kalbomis Kalėdines giesmes ir 
suvaidino keletą pritaikintų Ka
lėdų šventėms scenos vaizdelių.

Buvo be galo džiugu stebėti, 
kai nuo seniau gyvenančių ir da
bar atvykusių tremtinių vaikai 
jautriai perdavė savo pavergtos 
Tėvynės ilgesį ir visi kartu dai
navo gražias mūsų liaudies dai
nas. Už tokios turiningos ir gra
žios programos paruošimą sesuo 
Josefina ir kitos seselės užsitar
navo visų Rochesterio lietuvių 
nuoširdžios padėkos. Programos 
pasižiūrėti buvo prisirinkusi pil
nutinė salė žmonių.

Ta pačia proga tenka pažymė
ti, kad tremtinių įniciatyva ir 
vietos klebonui kun. Bakšiui mie
lai pritariant, Rochesteryje pra
dėjo veikti lietuvių kalbos, isto
rijos ir geografijos kursai pra
džios mokyklos mokiniams. Kur-

• Mrs. St. Strazdas, mūsų 
skaitytoja iš Linden, N. J., 
prisiuntė prenumeratos $6.00.
• Mrs. A. Srutinskas iš Brid
geport, Conn., siųsdama savo 
prenumeratą už laikraštį, ra
šo: “Amerika” man patinka 
ir skaitau ją nuo pradžios iki 
galui”.
• Mrs. Malvina Stropienė, 
mūsų skaitytoja iš Brooklyn, 
N. Y., prisiuntė “Amerikai” | 
sveikinimą Kalėdų švenčių' 
proga ir $1.00 laikraščio pa
gerinimui.
• P. T. Klimas ilgametis mū
sų skaitytojas iš Brooklyn, N. 
Y., lankėsi “Amerikoje ir pa
liko $9.00 už dvi prenumera
tas.

PARĖMĖ KALENDORIAUS 
IŠLEIDIMĄ:

S. Lukas, Brooklyn, N.Y., 
$1.00

St. Miltenis, Brooklyn, N. Y.
$1.00

G. Yesaitis, Englishtown, N.J.
$1.00

J. Brizgys, Brooklyn, N. Y.
$1.00

Visieme viršminėtiems mū
sų Bičiuliams nuoširdžiai dė
kojame ir linkime geriausio 
pasisekimo 1950 metais.
“Amerikos” Administracija.

PARDAVIMAI
Trijų gabalų “Living Room” 

baldai. Geram stovyje. Parduo
dami nebrangiai. Kreipkitės į? J. 
Adams, 54-03—69th St., mEs- 
peth, N. Y. j

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 t.t.

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

Tel. EVergreen 4-7142
AD. .IEZAVITAS V. UBAREVI0IU3

Muzikos Dir. Pranešimų Dir.
J. P. GINKUS 

Direktorius

A. ir E. POVILANSKŲ
Baras ir Restoranas

t

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

Tel. EVergreen 4-9737

PARDUODAMA
Namas su tuščiais kambariais 

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

Turime namų pasirinkimui vi
sose miesto dalyse ir priemies
čiuose.

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

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

ilStephen B redes Jr,
ADVOKATAS

! 197 Havemeyer Street
Brooklyn 11, N. Y.

; Tel. EVergreen 7-9394

John W. Anseli
LIETUVIS ADVOKATAS

15 Park Row, New York
Telefonai:

Ofiso Tel. Namų Tel
WO 2-3497 NE 9-568t

!

S

Cl ement A. Voket
(VOKETAmS)

ADVOKATAS

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

NEwtown 9-5972

DAvenport 6-0259
RALPH K R U C H

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

KALENDORIUS
Seniai visų laukiamas “Amerikos” Kalendorius (kurio virše

lio klišę matote viršuje) jau atspausdintas ir siuntinėjamas jį užsi
sakiusiems.

Kalendorius išėjo daug dinesnis negu iš anksto buvo numatyta 
(viso 112 pusi.) ir jo išleidimas atsiėjo apie doleris už vieną egzem
pliorių, bet jis pardavinėjamas po 75 centus, o “Amerikos” prenu
meratoriai jį gauna tik už 50 centų. Tačiau visi prašomi, pagal iš
galės, su didesne parama prisidėti prie šio puikaus Kalendoriaus 
išleidimo.

Kas prisius nemažiau $1.00, tų vardus skelbsime laikraštyje, 
Užsakymus siųskite:

“AMERIKA”
Brooklyn 11, N. Y.417 Grand Street,

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

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

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

J STagg 2-1454
5 F. GRAŽYS ir SŪNUS
< KONTRAKTOR1AI
J Atlieka mūrinių • namų sienų lš-
X lyginimą, plasteriavimą, šaligat-
X vių cementavimą ir kt. darbu*, n
S 291 MAUJER ST.,
U BROOKLYN g, N. Y. I

KLAUSYKITE!
Kiekvieną sekmadienį, 1:30 

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

PARDUODAMA

Tel. Market 2-5172

Tel. DEW 5136

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

Jos. Kavaliauskas
Lalsniuota*

LIETUVIS GRABORIUS
Penna ir New Jersey valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes 

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

REFRIGERATOR

MODEL NO

NOW ONLY ♦ 189.75
AS LITTLE AS

HY 7-4554 - 4555

9 lotai (sklypai) už pusę kai
nos, In Bay Shore, L. I. Kreip
kitės pas Praną Alexis, 110-78 
Jamaica Ave., Richmond Hill, L. 
L, N. Y. Tel.: VI 7-8110.
& □

ILARDI CO
895 Broadway, Brooklyn 6, N. Y< Matthew A. Buyus

(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

GENERAL^ ELECTRIC

JERSEY PORK

428

Pardavimai
WDLLIAMSBURGE

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

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

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

RICHMOND HILL
2 šeimynų, 10 kambarių, štymas, 

garažas — $9,750.
2-šeimynų, mūrinis, atskirai staty

tas, aliejum šildomas, garažas.
Turime visokių tuščių namų Bro<^k- 

lyne, Queens ir Nassau. Taip pat ir 
naujų.

Grand St, Brooklyn, N.
Didelis pasirinkimas

Lietuviškų dešrų ir skilandžių

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

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

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

adresuodami:
LITHO CALANDER & 

PRINTING CO.
Į 199 New York Ave., Newark 5, N. J.

KLAUSYKITE

I
i

$2.oo PER WEEK
AFTER DOWN 

FAYM1NT1

Siūlo Geriausių Firmų
REFRIGERATORIES

• GENERAL ELECTRIC • FRIGID AIRE
• WESTINGHOUSE • PHILCO

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ
GasiniŲi ir aliejum šildomų PEČIŲ

RADIO APARATŲ
TELEVIZIJOS APARATŲ 

SKALBIMO MAŠINŲ 
ir kitų ELEKTRINIŲ PRIETAISŲ

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

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

4

X

X

a--------------------------------------p
Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt Vernon St.
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo įstaiga
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai
Kreipkitės dieną ir naktį

Ū- 43

"Lietuvos Atsiminimų"
RADIJO VALANDŲ

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

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

Tel. MArket 2-5360

Jos. Zeidat, Jr,

LIETUVIŠKA UŽEIGA
——Nebrangiausia—ir—Geriausia

411 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
TELEVIZIJA KAS VAKARAS

Brooklyno Lietuviai Gydytojai z _______ c_______________

Dr. John Waluk
t 161 No. 6th Street V

TeL EVergreen 8-922*

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

šventadieniais susitarus

Penktadieniais uždaryta

TeL EVergreen 7-6868 
VALANDOS: 
9—12 ryte

%

Dr. A. Petriką
(Dantų gydytojas)

221 So. 4th Street

4< ■
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J^APYLINKEJE
Dr. Stasė Kerpytė, iš dovanomis “Amerikos” šta-

Plattsburg, N. Y.,* Kalėdų 
šventes praleido pas savo 
draugę Rūtą Strazdienę Broo
klyne.

• K._ Balėnas iš Maspetho 
aplankė mūsų redakciją ir pa
siuntė dovanų savo priete- 
liams į Vokietiją.

• Dr. A. Trimakas, Erie 
College profesorius, Kalėdas 
praleido Brooklyne savo šei
moje.

• O. Petrulienė, mūsų ben
dradarbė ir visuomenės vei
kėja iš Maspetho, lankėsi mū
sų redakcijoje palinkėti “A- 
merikos” štabui gerų Naujų 
Metų.

• G. Alksninienė iš Maspe
tho siunčia mūsų laikraščiui

, linkėjimus, prenumeratą, do
vanas ir sako, kad kiekvieno 
lietuvio yra pareiga remti 
savąją spaudą.

• X. Strumskis, didelės gė
rimų krautuvės savininkas 
Brooklyne, pats asmeniškai 
atvyko į mūsų redakciją su

bui. Ponui Strumskiui ačiū.
• Gen. S. Pundzevičius, ne

seniai atvykęs iš tremties ir 
apsistojęs Great Neck, N. Y., 
pono Vilko lydimas, lankėsi 
mūsų redakcijoje ir užsisa
kė “ Ameriką”.

• O. Osteikienė, Maspetho 
Moterų Sąjungos 30 kuopos 
finansų raštininkė kuopos 
susirinkime, drauge su kitom 
valdybos narėm, vėl perrinkta 
toms pačioms pareigoms atei
nantiems metams.

• Juozas ir Lionė Giedrai
čiai iš Hartford, Conn, buvo 
atvykę New Yorkan pasitikti 
savo giminaičių Marijos Svi- 
lienės ir Jūratės Svilaitės, ku
rios Kalėdų švenčių išvaka
rėse atvyko iš Vokietijos ir 
apsistojo pas Milukus, Rich
mond Hill, N. Y.

• Kun. J. Skruodenis iš 
Marijanapolio Kalėdas pralei
do pas savo tėvus Brooklyne, 
Šv. Jurgio parapijoje, iš kur 
aplankė ir mūsų redakciją.

KVIEČIAMI VISI
“Amerikos” balius su pro

grama ir šokiais įvyks pirmą
jį sekmadienį po Naujų Metų, 
t. y. sausio 8 dieną šv. Sta
nislovo par. salėje Green- 
pointe, Brooklyne. Apie tai 
žinote visi iš ankstyvesnių 
spaudoje pranešimų ir skelbi
mų. Bet ar jau visi esate pa
siruošę jame dalyvauti?

Daug kas iš senų ir naujų 
mūsų bičiulių tikrai jame da
lyvaus ir jau turi įsigyję bi
lietus. Taigi šiuomi kreipia
mės į tuos, kurie dar nėra ap
sisprendę į minėtą vakarą at
vykti, kad ir jie atsilankytų.

Tas vakaras bus ne tik pir
mutinis po Naujų Metų dides
nis lietuvių susibūrimas, bet 
ir pirmutinis panašios rūšies 
“Amerikos” laikraščio paren
gimas. Taigi vienos minties, 
vienodų siekimų lietuviams 
bus ne tik malonu, bet ir nau
dinga susieiti, pasidalinti įs
pūdžiais iš praeities laikų ir 
nustatyti gaires mūsų sieki
mams ateityje.

Tad kviečiame visus)

Toliau laisvose diskusijose 
konsulas J. Budrys, dr. M. Vi- 
nikas, J. B. Laučka ir Vyt. 
Abraitis,' jungdamiesi prie 
ministro Lozoraičio praneši-- 
mo išvadų, papildė klausimus 
vietinio pobūdžio mintimis. 
Visi pabrėžė reikalą bendra
darbiauti visoms jėgoms, ku
rios eina už Lietuvos Nepri
klausomybę.

Antroj konferencijos dalyj 
adv. A. .Olis, kaip Lietuvių 
Dailės Parodoos Tvarkytojas 
įvertino kultūrinę Parodos 
įtaką bendram Lietuvos lais
vinimo reikalui.

Ta pačia proga buvo įteikti 
ministro Lozoraičio padėkos 
pažymėjimai asmenims ir or
ganizacijoms, kurie savo au
komis ir rūpesčiu ypatingai 
parėmė Dailės Parodą.

Juozas Ginkus keliais žo
džiais nupasakojo Parodos 
naštą.

Po konferencijos buvo jau
kus pasisvečiavimas. Konfe
rencijai pirmininkavo Spau
dos Klubo pirm. A. Trečiokas.

Spaudos Klubo 
pobūvis

Gruodžio 18 d. New Yorke, 
New Yorker viešbutyje Lie- 
tuyių Spaudos Klubas suruo
šė spaudos konferenciją, ku
rioje dalyvavo virš 100 kvies
tinų asmenų, visų lietuviškų 
srovių atstovai, ir visi jie tu
rėjo progos pasisakyti šių 
dienų tarptautinės padėties 
klausimais.

Konferencijos pradžioj mi
nistras S. Lozoraitis išsa
miai, akademiniu stiliumi ir 
vaizdingai įvertino tarptau
tinės padėties politinius klau
simus, pasisakydamas, kaip 
jam atrodo artimoji ateitis.

Maspetho Žinios

PIRMUTINIS

SU

METINIS

i

t
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Menine Programa ir Šokiais
ĮVYKS SEKMADIENĮ T'

Sausio-Jan. 8,’50
ŠV. STANISLOVO PARAPIJOS ERDVIOJE SALĖJE
Newell St. ir Drįggs Ave. Greenpointe, Brooklyne

PROGRAMOS IŠPILDYME DALYVAUJA MUSŲ CHORŲ RINKTINĖS:
1. Apreiškimo Parapijos Choro, vadovaujamas prof. P. SAKO.
2. Maspetho Parapijos Choro, vadovaujamas muziko A. VISMINO.
3. Angelų Karalienės Parapijos Choro, vadovaujamas muziko PR. DULKĖS.
4. Tremtinių šokikių Grupe, vadovaujama p-lės JADV YGOS BICHNEVIČIUTĖS.

Šokiams Gros J. Navicko NAKTIES PELEDŲ ORKESTRAS

PROGRAMOS PRADŽIA 5:00 V AL. PO PIETŲ ŠOKIAI— NUO 6:30 VAL. VAKARE

X

*

t

*

— Kalėdų šventės parapi
jos bažnyčioje praėjo labai į- 
spūdingai. Buvo nepaprastai 
daug gėlių, puošiančių alto
rius, choras, giadojo naujų 
giesmių, buvo susirinkusi di
džiulė minia žmonių, kad net 
negalėjo tilpti bažnyčioje. 
Bernelių Mišias laikė pats 
prel. J. Balkūnas, jam asis
tavo du kunigai svečiai, atvy
kę iš tremties.

— Šv. Rožančiaus draugi
ja jau ruošiasi laimėjimų va
karui, kuris įvyks vasario 12 
d. parapijos salėje.

— Sausio 8 d. 9 vai. ryte 
įvyks šv. Vardo draugijos a erm uue 
metimai pusryčiai parapijos^ chorag atskiraL Malonu

*

ĮŽANGA: $1.00. Moterys tautiniuose rūbuose įžangos mokesčio nemoka.
DURŲ PRIZAI: Atsilankiusiems skirama 3 dovanos po $5.00 kiekviena ir $5.00 dovaną lietuvaitei su gražiausiais tauti
niais rūbais.
Po programos ir laike šokių visą laiką veiks puikus BUFETAS ir BARAS.
Visi “Amerikos” skaitytojai ir Bičiuliai maloniai kviečiami atsilankyti.
Turėsite gerą progą netik maloniai praleisti laiką bet ir užmegsti tarpusavio ryšį Naujus Metus pradedant.

RENGĖJAI

KELRODIS: Važiuoti Cross Town karu arb LorimerSt. busais ligi Newell St.; Graham Ave. busu ligi Driggs Ave.; IND subway “GG” traukiniu ligi 

Nassau Ave. Nuo 14th St. traukinio galima išlipti ant Lorimer St. ir nemokamai pasikeisti ant IND linijas ir “GG” traukiniu važiuoti iki Nassau Ave.

*

* 
%

Angelų Karalienes 
Parapija

Per Kalėdas parapijos cho
ras labai stipriai pasirodė. 
Ypatingai gerai pasirodė vy-

salėje.

GINKŲ KRAUTUVĖJE g
495 Grand St., Brooklyn, N. Y.

DIDŽIOSIOS KALĖDŲ ŠVENTĖS JAU ČIA. Tad <f 
pasirūpinkite dovanomis.'

Kaip kiekvienais metais, taip ir šįmet, geriausių 
dovanų pasirinkimas yra GINKŲ KRAUTUVĖJE.
Sveikinimu Atvirukai, lietuviški 

ir Amerikon iš ki
Saldainiai, specialios dėžutės su saldainiais. Kalėdų Eglutei 
papuošalai ypatingai šįmet labai gražūs, nes importuoti iš 
Vokietijos ir kitur. ' 
ytAKKMS ŽAISLAI IR LĖLĖS, KOJINAIČIŲ su žaisliukais, kurias 

Kaledll Senelis pakabina vaikams prie durų ...
Lai ir jūsų vaikutis randa tokią 

įvairiaspalvių Šviesų eglutei, net kalėdinių eglučių su elektrikiiiėinis 
žvakutėmis, taip ]>at rašomųjų plunksnų nuo $1.00 iki $135.00.

DIDŽIAUSIAS IR ĮVAIRIAUSIAS PASIRINKIMAS .

J. GINKUS PALACE
495 Grand Street Brooklyn, N. Y.

pažymėti, kad į choro eiles 
įstojo ir ką tik atvykęs iš Vo
kietijos Dr. Svogūnėlis. Tai 
puikus tenoras, kurio asmeny 
choras sulaukė stiprios para
mos.

Parapijos choras ir vargo
nininkas prašo naujai atvy
kusių prisidėti vis daugiau 
prie choro.

žančiaus Draugijos nariai eis 
prie bendros Komunijos.

—Parapijos Vyčių šokiai 
per Kalėdas puikiai pasisekė. 
Prisirinko gražus būrys jau
nimo, čiagimių ir atvykusių 
lietuvių ir gražiai pasilinks
mino. Parapijos Vyčiais pra
deda daugiau domėtis naujai 
atvykę ir rengiasi stoti į jų 
eiles.

lais. Buletenėlis bus spausdi
namas kas savaitė. Jame bus 
skelbiama visos savaitės mi
šių tvarka. Jo spauda rūpina
si kun. A. Petrauskas.

mis 71-71. Tai gražus balan
sas ir atvykę iš Europos žai- 
dikai gražiai reklamavo lietu
vius. Amerikiečių laikraščiai 
mūsiškius įvertino labai pa
lankiai.

KLAUSYKITE RADIJO

Šv. Jurgio Parapija

Apreiškimo 
Parapija

praėjo—Kalėdų šventės 
sU dideliu pakilimu. Į Berne
lių Mišias susirinko žmonių, 
kad didelė dalis jų turėjo 
stovėti, ir taip buvo sunku 
sutilpti. Pamaldas laikė ir pa
mokslą sakė pats klebonas 
kun. N. Pakalnis. Nepapras
tai gerai pasirodė parapijos 
choras. Visa nuotaika kėlė 
žmogaus sielą, leido užsimir
šti žemės vargus ir skausmus.

—Naujų Metų sekmadienį 
8 vaL naišiy, metu Gyvojo Ro-

—Kalėdų šventės praėjo 
gražioje nuotaikoje. Žmonių 
buVo perpildyta bažnyčia. 
Bažnyčia buvo puikiai išpuo
šta, tai darbščių sesučių dar
bas.

Choras pasižymėjo gražiu 
giedojimu. Kun. A. Petraus
kas, laike pamokslo dėkojo 
sesutėms už jų darbštumą 
parapijoje ir varg. J. Brun- 
dzai už choro tvarkymą.

—Kalėdojimas prasidės an
tradienį po Naujų Metų. Bus 
pranešta parapijiečiams laiš
kučiais diena ir laikas. Kas 
norėtų specialiai užkviesti — 
paskirti kalėdojimo dieną, tuo 
reikalu iš kalno reikia kreip
tis pas parapijos vargoninką.

—Kalėdoms buvo atspaus
dintas pirmas parapijos bule
tenėlis, kurio viršeliai buvo 
papuošti kalėdiniais paveiks*

Lietuvių Atletų Klubo krep 
šininkai baigė pirmąjį pirme
nybių ratą Brooklyno East
ern District YMCA bažnyti
nėj lygoj. Atvykę iš Europos 
žaidikai atstovavo katalikus 
ir nugalėjo visus priešinin
kus. Kadangi vienerios rung
tynės prie stalo buvo pripa
žintos pralaimėtos, nes ko
mandos atstovai nedalyvavo 
viename posėdy, tai teko su
žaisti papildomas. Tos papil
domos rungtynės įvyko gruo
džio 17 d. ir lietuviai po į- 
temtos kovos laimėjo prieš 
Ridgewood Presbyterians 45- 
43 (30-17).

Savotiškas teisėjas pasis
tengė už abejotinas baudas 
išeliminuoti vieną pačių ge
rųjų taškų medžiotojų Alg. 
Birutį ir po pirmo gero kėli-i 
nio mūsiškiai sušlubavo, bet 
laimėti įstengė.

Iš viso Liet. Atletų Klubo 
krepšininkai šiemet sužaidė 
12 rungtynių. Iš jų 11 laimėjo 
ir 'vienerius draugiškas su 
Elville Mohawks baigė lygio-

Vasario mėn. vidury Liet. 
Atletų Klubo krepšinio ko
manda vienam savaitgaliui 
numato vykti į Kanadą ir ten 
sužaisti prieš Toronto ir Ha
miltono lietuvių komandas. 
Kanados lietuviai mielai lau
kia stipriųjų New Yorko žai- 
dikų.

Antrą pirmenybių ratą pra
deda sausio 14 d., kai 8:45 
vai. žais prieš St. Marks (YM 
CA namuose, Marcy Ave. ir 
So. 9th St. kampas).

Vieną kurį sekmadienį po 
Naujųjų Metų komanda yra 
pakviesta draugiškų rungty
nių į Stamford, Conn. Kvie
čia vietos lietuviai.

Šiemet Liet. Atletų Klubo 
komandoj žaidė: broliai An- 
druliai, broliai Biručiai, Bag
donas, Bužinskas, Čerkeliū- 
nas, Lauraitis, Mikulskis, 
Narbutas, Ošlapas. šie vyrai 
daug pasitarnavo garsinda
mi lietuvius amerikiečių jau
nimo tarpe. Tikimasi, kad ir 
po Naujųjų Metų jie tinka
mai reprezentųosis.

Kvičiami visi Naujų Metų 
išvakarių dieną, gruodžio 31, 
pasiklausyti Dir. Juozo Gin- 
kaus vedamos per WWRL 
stotį 1600 kc. radio progra
mos, kurioje dalyvaus Lietu
vos Valstybinio Teatro ope
ros solistas Ipolitas Naura- 
gis, solistė Vilčinskaitė, kal
bės ‘Amerikos” redaktorius 
Dr. A. šerkšnas, Lietuvių Ra
šytojų Draugijos pirmininkas 
poetas Stasys Santvaras ir 
kiti. Kaip Kūčių programa 
praėjo su dideliu pasisekimu, 
taip ir ši programa bus labai 
įvairi ir įdomi.

RADIO VALANDOS 
PRAMOGA

Ck.

Petro Lisausko ir Vitalio 
Bukšnaičio vedama Lietuvių 
Valanda ruošia neapsakomai 
įdomią pramogą Naujų Metų 
Dienąą, sekmadieniį, sausio 
(Jan.) 1 d., Klasčių svetainė
je, Maspeth ir Betts Ave., 
Maspeth, N. Y., Salės durys 
atdaros 12 vai. dieną. Radio 
programos transliavimas iš 
svetainės prasidės lygiai 1:30 
vai. popiet, taip kaip kiekvie
ną sekmadienį.

»
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(tf^APYLINKEJE
Dr. Stasė Kerpytė, iš dovanomis “Amerikos” šta

bui. Ponui Strumskiui ačiū.
• Gen. S. Pundzevičius, ne

seniai atvykęs iš tremties ir 
apsistojęs Great Neck, N. Y., 
pono Vilko lydimas, lankėsi 
mūsų redakcijoje ir užsisa
kė “ Ameriką”.

• O. Osteikienė, Maspetho 
Moterų Sąjungos 30 kuopos 
finansų raštininkė kuopos 
susirinkime, drauge su kitom 
valdybos narėm, vėl perrinkta 
toms pačioms pareigoms atei
nantiems metams.

• Juozas ir Lionė Giedrai
čiai iš Hartford, Conn, buvo 
atvykę New Yorkan pasitikti 
savo giminaičių Marijos Svi- 
lienės ir Jūratės Svilaitės, ku
rios Kalėdų švenčių išvaka
rėse atvyko iš Vokietijos ir 
apsistojo pas Milukus, Rich
mond Hill, N. Y.

• Kun. J. Skruodenis iš 
Marijanapolio Kalėdas pralei
do pas savo tėvus Brooklyne, 
Šv. Jurgio parapijoje, iš kur 
aplankė ir mūsų redakciją.

Plattsburg, N. Y.,‘ Kalėdų 
Šventes praleido pas savo 
draugę Rūtą Strazdienę Broo
klyne.

• K. Balėnas iš Maspetho 
aplankė mūsų redakciją ir pa
siuntė dovanų savo priete- 
liams į Vokietiją.

• Dr. A. Trimakas, Erie 
College profesorius, Kalėdas 
praleido Brooklyne savo šei
moje.

• O. Petrulienė, mūsų ben
dradarbė ir visuomenės vei
kėja iš Maspetho, lankėsi mū
sų redakcijoje palinkėti “A- 
merikos” štabui gerų Naujų 
Metų.

• G. Alksninienė iš Maspe
tho siunčia mūsų laikraščiui

, linkėjimus, prenumeratą, do
vanas ir sako, kad kiekvieno 
lietuvio yra pareiga remti 
savąją spaudą.

• X. Strumskis, didelės gė
rimų krautuvės savininkas 
Brooklyne, pats asmeniškai 
atvyko į mūsų redakciją su

KVIEČIAMI VISI
“Amerikos” balius su pro

grama ir šokiais įvyks pirmą
jį sekmadienį po Naujų Metų, 
t. y. sausio 8 dieną šv. Sta
nislovo par. salėje Green- 
pointe, Brooklyne. Apie tai 
žinote visi iš ankstyvesnių 
spaudoje pranešimų ir skelbi
mų. Bet ar jau visi esate pa
siruošę jame dalyvauti?

Daug kas iš senų ir naujų 
mūsų bičiulių tikrai jame da
lyvaus ir jau turi įsigyję bi
lietus. Taigi šiuomi kreipia
mės į tuos, kurie dar nėra ap
sisprendę į minėtą vakarą at
vykti, kad ir jie atsilankytų.

Tas vakaras bus ne tik pir
mutinis po Naujų Metų dides
nis lietuvių susibūrimas, bet 
ir pirmutinis panašios rūšies 
“Amerikos” laikraščio paren
gimas. Taigi vienos minties, 
vienodų siekimų lietuviams 
bus ne tik malonu, bet ir nau
dinga susieiti, pasidalinti įs
pūdžiais iš praeities laikų ir 
nustatyti gaires mūsų sieki
mams ateityje.

Tad kviečiame visus!

Toliau laisvose diskusijose 
konsulas J. Budrys, dr. M. Vi- 
nikas, J. B. Laučka ir Vyt. 
Abraitis, • jungdamiesi prie 
ministro Lozoraičio praneši-1 
mo išvadų, papildė klausimus 
vietinio pobūdžio mintimis. 
Visi pabrėžė reikalą bendra
darbiauti visoms jėgoms, ku
rios eina už Lietuvos Nepri
klausomybę.

Antroj konferencijos dalyj 
adv. A. ,Olis, kaip Lietuvių 
Dailės Parodoos Tvarkytojas 
įvertino kultūrinę Parodos 
įtaką bendram Lietuvos lais
vinimo reikalui.

Ta pačia proga buvo įteikti 
ministro Lozoraičio padėkos 
pažymėjimai asmenims ir or
ganizacijoms, kurie savo au
komis ir rūpesčiu ypatingai 
parėmė Dailės Parodą.

Juozas Ginkus keliais žo
džiais nupasakojo Parodos 
naštą.

Po konferencijos buvo jau
kus pasisvečiavimas. Konfe
rencijai pirmininkavo Spau
dos Klubo pirm. A. Trečiokas.

Spaudos Klubo
Maspetho Žinios

Gruodžio 18 d. New Yorke, 
New Yorker viešbutyje Lie- 
tuyių Spaudos Klubas suruo
šė spaudos konferenciją, ku
rioje dalyvavo virš 100 kvies
tinų asmenų, visų lietuviškų 
srovių atstovai, ir visi jie tu
rėjo progos pasisakyti šių 
dienų tarptautinės padėties 
klausimais.

Konferencijos pradžioj mi
nistras S. Lozoraitis išsa
miai, akademiniu stiliumi ir 
vaizdingai įvertino tarptau
tinės padėties politinius klau
simus, pasisakydamas, kaip 
jam atrodo artimoji ateitis.
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METINISPIRMUTINIS

su

Menine Programa ir Šokiais
ĮVYKS SEKMADIENĮ

*

+

PROGRAMOS PRADŽIA 5:00 V AL. PO PIETŲ ŠOKIAI— NUO 6:30 VAL. VAKARE

♦

t

+

* f *
KELRODIS: Važiuoti Cross Town karu arb LorimerSt. bosais ligi Newell St.; Graham Ave. busu ligi Driggs Ave.; IND subway “GG” traukiniu ligi 

Nassau Ave. Nuo 14th St. traukinio galima išlipti ant Lorimer St. ir nemokamai pasikeisti ant IND linijos ir “GG” traukiniu važiuoti iki Nassau Ave.

ĮŽANGA: $1.00. Moterys tautiniuose rūbuose įžangos mokesčio nemoka.
DURŲ PRIZAI: Atsilankiusiems skirama 3 dovanos po $5.00 kiekviena ir $5.00 dovaną lietuvaitei su gražiausiais tauti
niais rūbais.
Po programos ir laike šokių visą laiką veiks puikus BUFETAS ir BARAS.
Visi “Amerikos” skaitytojai ir Bičiuliai maloniai kviečiami atsilankyti.
Turėsite gerą progą netik maloniai praleisti laiką bet ir užmegsti tarpusavio ryšį Naujus Metus pradedant.

RENGĖJAI

4

Sausio-Jan. 8,’50
ŠV. STANISLOVO PARAPIJOS ERDVIOJE SALĖJE

Newell St. ir Driggs Ave. Greenpointe, Brooklyne

PROGRAMOS IŠPILDYME DALYVAUJA MŪSŲ CHORŲ RINKTINĖS:
1. Apreiškimo Parapijos Choro, vadovaujamas prof. P. SAKO.
2. Maspetho Parapijos Choro, vadovaujamas muziko A. VISMINO.
3. Angelų Karalienės Parapijos Choro, vadovaujamas muziko PR. DULKĖS.
4. Tremtinių šokikių Grupė, vadovaujama p-lės JADV YGOS BICHNEVIČIUTĖS.

Šokiams Gros J. Navicko NAKTIES PELEDŲ ORKESTRAS

— Kalėdų šventės parapi
jos bažnyčioje praėjo labai į- 
spūdingai. Buvo nepaprastai 
daug gėlių, pūošiančių alto
rius, choras, giadojo naujų 
giesmių, buvo susirinkusi di
džiulė minia žmonių, kad net 
negalėjo tilpti bažnyčioje. 
Bernelių Mišias laikė pats 
prel. J. Balkūnas, jam asis
tavo du kunigai svečiai, atvy
kę iš tremties.

— Šv. Rožančiaus draugi
ja jau ruošiasi laimėjimų va
karui, kuris įvyks vasario 12 
d. parapijos salėje.,

— Sausio 8 d. 9 vai. ryte
įvyks šv. Vardo draugijos , pttOlluuc vy.
metimai pusryčiai parapijos | chorag atskirai. Malonu 
salėje.

Angelų Karalienes 
Parapija

Per Kalėdas parapijos cho
ras labai stipriai pasirodė. 
Ypatingai gerai pasirodė vy-

mis 71-71. Tai gražus balan
sas ir atvykę iš Europos žai- 
dikai gražiai reklamavo lietu
vius. Amerikiečių laikraščiai 
mūsiškius įvertino. labai pa
lankiai.

KLAUSYKITE RADIJOžančiaus Draugijos nariai eis 
prie bendros Komunijos.

—Parapijos Vyčių šokiai 
per Kalėdas puikiai pasisekė. 
Prisirinko gražus būrys jau
nimo, čiagimių ir atvykusių 
lietuvių ir gražiai pasilinks
mino. Parapijos Vyčiais prą- 
deda daugiau domėtis naujai 
atvykę ir rengiasi stoti į jų 
eiles.

lais. Buletenėlis bus spausdi
namas kas savaitė. Jame bus 
skelbiama visos savaitės mi
šių tvarka. Jo spauda rūpina
si kun. A. Petrauskas.

Kvičiami visi Naujų Metų 
išvakarių dieną, gruodžio 31, 
pasiklausyti Dir. Juozo Gin- 
kaus vedamos per WWRL 
stotį 1600 kc. radio progra
mos, kurioje dalyvaus Lietu
vos Valstybinio Teatro ope
ros solistas Ipolitas Naura- 
gis, solistė Vilčinskaitė, kal
bės ‘Amerikos” redaktorius 
Dr. A. šerkšnas, Lietuvių Ra
šytojų Draugijos pirmininkas 
poetas Stasys Santvaras ir 
kiti. Kaip Kūčių programa 
praėjo su dideliu pasisekimu, 
taip ir ši programa bus labai 
įvairi ir įdomi.

* # »
Vasario mėn. vidury Liet. 

Atletų Klubo krepšinio ko
manda vienam savaitgaliui 
numato vykti į Kanadą ir ten 
sužaisti prieš Toronto ir Ha
miltono lietuvių komandas. 
Kanados lietuviai mielai lau
kia stipriųjų New Yorko žai- 
dikų.

Antrą pirmenybių ratą pra
deda sausio 14 d., kai 8:45 
vai. žais prieš St. Marks (YM 
CA namuose, Marcy Ave. ir 
So. 9th St. kampas).

Vieną kurį sekmadienį po 
Naujųjų Metų komanda yra 
pakviesta draugiškų rungty
nių į Stamford, Conn. Kvie
čia vietos lietuviai.

Šiemet Liet. Atletų Klubo 
komandoj žaidė: broliai An- 
druliai, broliai Biručiai, Bag
donas, Bužinskas, Čerkeliū- 
nas, Lauraitis, Mikulskis, 
Narbutas, Ošlapas. šie vyrai 
daug pasitarnavo garsinda
mi lietuvius amerikiečių jau
nimo tarpe. Tikimasi, kad ir 
po Nstujųjų Metų jie tinka
mai reprezentųosis.

Lietuvių Atletų Klubo krep 
šininkai baigė pirmąjį pirme
nybių ratą Brooklyno East
ern District YMCA bažnyti
nėj lygoj. Atvykę iš Europos 
žaidikai atstovavo katalikus 
ir nugalėjo visus priešinin
kus. Kadangi vienerios rung
tynės prie stalo buvo pripa
žintos pralaimėtos, nes ko
mandos atstovai nedalyvavo 
viename posėdy, tai teko su
žaisti papildomas. Tos papil
domos rungtynės įvyko gruo
džio 17 d. ir lietuviai po į- 
temtos kovos laimėjo prieš 
Ridgewood Presbyterians 45- 
43 (30-17).

Savotiškas teisėjas pasis
tengė už abejotinas baudas 
išeliminuoti vieną pačhĮ ge
rųjų taškų medžiotojų Alg. 
Birutį ir po pirmo gero kėli-i 
nio mūsiškiai sušlubavo, bet 
laimėti įstengė.

Iš viso Liet. Atletų Klubo 
krepšininkai šiemet sužaidė 
12 rungtynių. Iš jų 11 laimėjo 
ir 'vienerias draugiškas su 
Elville Mohawks baigė lygio-

pažymėti, kad į choro eiles 
įstojo ir ką tik atvykęs iš Vo
kietijos Dr. Svogūnėlis. Tai 
puikus tenoras, kurio asmeny 
choras sulaukė stiprios para
mos.

, Parapijos choras ir vargo
nininkas prašo naujai atvy
kusių prisidėti vis daugiau 
prie choro.

Šv. Jurgio Parapija

praėjo

Ck.

i 
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RADIO VALANDOS 
PRAMOGA

495 Grand St., Brooklyn, -N. Y.

Saldainiai, specialios dėžutės su saldainiais. Kalėdų Eglutei

Vokietijos ir kitur.
VAIKAMS ŽAISLAI IR LĖLĖS, KOJINAIČIŲ su žaisliukais, kurias

DIDŽIAUSIAS IR ĮVAIRIAUSIAS PASIRINKIMAS .

J. GINKUS PALACE
\ 495 Grand Street Brooklyn, N. Y

KALĖDOS
GINKŲ KRAUTUVĖJE \

DIDŽIOSIOS KALĖDŲ ŠVENTES JAU ČIA. Tadpasirūpinkite dovanomis!
Kaip kiekvienais metais, taip ir šįmet, geriausių
dovanų pasirinkimas yra GINKŲ KRAUTUVĖJE
Sveikinimu Atvirukai, lietuviški

ir Amerikon iš ki

papuošalai ypatingai šįmet labai gražūs, nes importuoti is

Kalėdų Senelis pakabina vaikams prie durų ... 
Lai ir jūsų vaikutis randa tokią

Įvairiaspalviu šviesų eglutei, net kalėdiniu eglučių su elektrikinėinls
žvakutėmis, taip pat rašomųjų plunksnų nuo $1.00 iki $125.00.

Apreiškimo 
Parapija

—Kalėdų šventės 
sU dideliu pakilimu. Į Berne
lių Mišias susirinko žmonių, 
kad didelė dalis jų turėjo 
stovėti, ir taip buvo sunku 
sutilpti. Pamaldas laikė ir pa
mokslą sakė pats klebonas 
kun. N. Pakalnis. Nepapras
tai gerai pasirodė parapijos 
choras. Visa nuotaika kėlė 
žmogaus sielą, leido užsimir
šti žemės vargus ir skausmus.

—Naujų Metų sekmadienį 
8 vaL mišhj metu Gyvojo Ro-

—Kalėdų šventės praėjo 
gražioje nuotaikoje, žmonių 
buVo perpildyta bažnyčia. 
Bažnyčia buvo puikiai išpuo
šta, tai darbščių sesučių dar
bas.

Choras pasižymėjo gražiu 
giedojimu. Kun. A. Petraus
kas, laike pamokslo dėkojo 
sesutėms už jų darbštumą 
parapijoje ir varg? J. Brun- 
dzai už choro tvarkymą.

—Kalėdojimas prasidės an
tradienį po Naujų Metų. Bus 
pranešta parapijiečiams laiš
kučiais diena ir laikas. Kas 
norėtų specialiai užkviesti — 
paskirti kalėdojimo dieną, tuo 
reikalu iš kalno reikia kreip
tis pas parapijos vargoninką.

—Kalėdoms buvo atspaus
dintas pirmas parapijos bule
tenėlis, kurio viršeliai buvo 
papuošti kalėdiniais paveiks*

Petro Lisausko ir Vitalio 
Bukšnaičio vedama Lietuvių 
Valanda ruošia neapsakomai 
įdomią pramogą Naujų Metų 
Dienąą, sekmadieniį, sausio 
(Jan.) 1 d., Klasčių svetainė
je, Maspeth ir Betts Ave., 
Maspeth, N. Y., Salės durys 
atdaros 12 vai. dieną. Radio 
programos transliavimas iš 
svetainės prasidės lygiai 1:30 
vai. popiet, taip kaip kiekvie
ną sekmadienį.
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