
ŠTAI KAIP
Trigve Lie
Sunku suprasti
Kultūriniai reikalai 
Jie skundžiasi 
Keistoka

AMERIKOS LIETUVIU KATA- - •
LIKŲ VISUOMENIN* IR • ■
KULTŪRINIO GYVEf MO > •
, SAVAITRASTIS •;
EINA KAS PENKTAE1ENI Į

i HBI' S A. + THE Lithuanian weekly

Jw MMkW ■JhBj/ A "a —a"Bureau, Inc. <K t Brooklyn

Entered as second-class matter February 16, 1948, at the post mF.TATYVT PTfTVVT A TYRrNTT cattcta tavttadv a men
office at Brooklyn, New York, under the Act of March 3, 1879 PENKIADIENĮ, SAUSIO-JANUARY 6, 1950 Nr. 1 (898) Kaina 10c.

Jungtinių Tautų Organiza
cijos generalis sekretorius 
Trigve Lie išspausdino J. T. 
Organizacijos buletenyj Nau
jų Metų proga atsišaukimą į 
visas tautas, kuriame jis pir
moje vietoje kalba apie Vaka
rų ir Rytų susitarimo reikalą. 
Sekretorius pibrėžia, kad ši
tas Rytų ir Vakarų konflik
tas sugriovė J. T. Organiza
ciją ir grasina pasaulio tai
kai. Jis pareiškė, kad nežiū
rint Sovietų bloko ir vakarų 
prieštaravimų J. T. Organi
zacija 1949 m. pasiekė gerų 
darbo rezultatų.

Įsijautus į šitą generalinio 
sekretoriaus atsišaukimą, 
sunku pasakyti, ar ponas 
Trigve Lie tikrai nesupranta 
Kremliaus, ar jis groja sovie
tiniu smuiku. Jis savo atsi
šaukime tiesiog siųlo Vaka- 

s rams “pradėti derybas” su 
sovietais dėl “susitaikymo”. 
Negi ponas Trigve Lie jau už
miršo kiek Vakarai dėjo pas
tangų pritraukti sovietus ben 
dradarbiauti, kuriant pasau
ly taikos sąlygas ir kaip tos 
pastangos niekais nuėjo, nes 
sovietams rūpi ne taika, o re
voliucija, tautų pavergimas, 
O nenorinčių pasiduoti geno- 
cidiškas naikinimas.

PREZIDENTO TRUMANO SPRENDI
MAS DEL FORMOSOS

Naujų Metų išvakarėse 
paskelbta prezidento Truma- 
no sutarimas su National 
Security Council dėl Formo- 
sos likimo. Nutarta karinių 
priemonių Formosai apginti 
nuo Kinijos komunistų nesi
imti. Pripažinta, kad Formo- 
sos sala yra labai svarbus 
strateginis punktas, tačiau 
dėl jo vistiek negalima rizi
kuoti karine intervencija, nes 
tuo galima būtų iššaukti kon- 
tra intervenciją iš s.ovietų 
pusės, kas gręstų pasaulį į- 

! stumti į karą.
Nutarime tačiau pabrėžia

ma, kad Formosa galima ir 
nekarinėmis priemonėmis ap
ginti nuo komunistų. Tai ga
lima pasiekti finansinėmis ir 
techtinėmis priemonėmis, 
duodant jų tam tikromis są
lygomis Chang-Kai-Shekui.

Paskelbtame nutarime yra 
pabrėžta, kad Formosos klau
simas bus atidžiai studijuo
jamas. Ateinantį pavasarį į 
ten bus siunčiama speciali 
komisija, kuri reikalą tyrinės 
vietoje.

Arkivyskupas Beran 
dar vis atskirtas nuo 

pasaulio
Pragos Arkivyskupas Be

ran yra vis atskirtas nuo pa
saulio jo rezidencijoje Prago
ję. Arkivyskupas, kaip žino
me, tačiau neseniai su visais 
Čekoslovakijos vyskupais iš
leido raštą, kuriame pasisakė 
prieš komunistinės vyriausy
bės kontrolę katalikų Bažny
čioje Čekoslovakijoje.

Komunistinis prezidentas 
K. Gottwald pasakė per radi
ją Naujų Metų kalbą, kurioje 
jis aštriai puolė “kapitalisti
nius Vakarus”, kurie norėjo

■' ft

Naujas Barbariškas Aktas
Į SOVIETAI REIKALAUJA SOUMIJA IŠDUOTI PABĖGĖLIUS

SunkumarįPracŪzi- Kinečiai desperatiš-1 Humaniškoji žmonijos da- sovietų reikalavimas išduoti i . * i . .v lis dar neužmiršo pabėgėlių jiems mirčiai 300 nekaltų Kai saUKia pries at- tragedijos Švedijoje, 
virą SOvietŲ agresiją Kremliui pareikalavus, išda- išreikalauta estų grupė, nėra 

_______ ° 3 vė mirčiai nekaltus žmones, žmoniškumo ženklas.
Pirmiausia Paasikivi pa-

kuri, žmonių, kaip kad ir 1948 na.

Lietuvių Kultūros Institu
to veiklos rezultatai jau ap
čiuopiami. Milžiniška^ mūsų 
kultūrinis turtas Alkos mu
ziejuje Bostone, kuriam vado
vauja pats Instituto pirminin
kas kun. P. M. Juras, tvarko-

Ne Imperializmas 
bet Evangelizmas
Palmer Hoyt, redaktorius 

ir leidėjas “Denver Post”, sa
vo kalboje per radią, pareiš
kė, kad šiandieną tarp Ame
rikos ir Rusijos vyksta rung
tynės dėl pasaulio sąžinės.

Tur būt, niekur pasaulyje 
nėra tokios poetinės maiša
ties, kaip Prancūzijoje po šio 
Su 

sudarytai vyriatosybei sunku 
išsilaikyti.

Dabartinė Bifiault vyriau
sybė turėjo leisti parlamen-l 
tui pasisakyti 4el pasitikėji
mo jau. antru kart paskutinių 

u savaičių bėgyje. Anąsyk gavo kiniečiai”. “Rusija vykdo di- 
su katalikų pagelba nuversti; pasitikėjimą trijų balsų per- džiausi kriminalą žmonijos 
jo vyriausybę”. Gottwaldas i švara., praeita pirmadienį — istorijoje”, - pareiškė Chahg- 
pabrėžė, kad jo vyriausybei keturių balsų persvara. Gali- Kai-Shek.
pasisekė galutinai nugalėti ma įsivaizduoti, kokios yra į 
Jr-o 4-n H Iru noninriačinirvin ir ¥r\a xrrrv*i nnavknci anlv_ I

koslovakijos katalikus’ “at- gos. Bidault vyriausybė yra 
skirti nu užsienio”. Kaip ma- iš viso dar tik dyiejų mėnesių 
tome, tai per ankstyvas Gott- senumo. Rietenos eina dėl 
waldo pasigyrimas. biudžeto priėmimo.

Naujų Metų išvakarėse ' švedij°je prieglaudos ieško-| ......
Chang-Kai-Shek pasakė kai- 1?S!U8,žinių agentūros praneša, kad sovietų priešų, kurie reikėtų 

Kremliaus vyriausybė parei-' išdu jti, nėra. Atvirkščiai, 
kalavo suomius išduoti jai S’mmijoje dirbama sovietų — 
300 “sovietų piliečiu”, kurie jšilomių draugiškumui, kuris 
yra pasislėpę Suomijoje. So-1 yra užakcentuotas taikos ir 
vietų notoje kalbama apie ka- ’ draugiškumo sutartyse. Paa- 
ro nusikaltėlius. Tačiau ko- sikivi toliau nupiešė suomių 
respondentai mano, kad čia pastangas įrodyti sovietams 
eina kalba ao;e paprastus po- savo nuoširdumą, draugišku- 
litinius pabėgėlius, daugiau-' mą ir norą išlaikyti tą drau- 
sia, manoma, iš Pabaltės giškumą ir toliau.
kraštų.

Šias eilutes rašant, dar ne
buvo žinomas suomių vyriau-

kalboje jis pažymėjo, kad so
vietai į Kiniją eina atvirai, 
agresyviai, kaip anuomet ėjo 
japonai. Skirtumas tik toks, 
kad japonai eidami ir sakėsi 
einą, o sovietai sakosi ‘neiną’, 
jie sako, kad tai daro “patys

? , • * . . , - ; , , . Kriminalas Pabaltės kraš-katahkų pasipriešinimą ir Če- tos vyriausybes; darbo sųly-!tuoge krimina]a<, Lenkiioie 
L-rra1rT-.ro Vi-i/rc VotaliViia* “o+- crna Rirloi.U- TrirtnonarrUS vro UlOSC, Kriminalas irenKIJOje,

Vengrijoje, Balkanuose, kri
minalas Kinijoje, pagaliau 
toks pat sovietų vykdomas! 
kriminalas ir J. T. Organiza
cijoje — visur jie vykdo ne
girdėtus istorijoje krimina
lus, o Vakarų diplomatai 
“ieško” būdų “susitarti”.

biudžeto priėmimo

Vandens rezervuarai 
siek tiek pasipildė

Paskutiniu metu New 
Yorko vandens rezervuarai 
šiek tiek papilnėjo, bet tas 
neišsprendžia vandens trūku
mo problemos visumoje. Vy
riausias vandentiekio inžinie
rius pareiškė, kad rėzęrvua- 
rai iš lietąus pasipildė apie

Pabėgėliai išdavi
kais paskelbti

~ , įjucs uvi panamių
jas, klasifikuojamas. Renka- Amerika neprivalo praleisti milijonu gajfrmn. tain tore Pravn” 
iniir toliau archyviniai progos pasauliui suteikti

šimtmečius svajotą taiką.į tota vandens 887.000.000 ga- - 18 CeRo£ 
Tai ne imperializmas, o evan-■ yonu pirmadienį po Kalėdų 
gelizmas, kuris pasaulio tau- vandens padėtis.rezervuaruo- ; 
4-ii irm lonlrionina iu oirninio_! « v-____ •_ 1_____-j__

Čekoslovakijos komunistų 
valdžia paskelbė visus pabė
gėlius, kurie? nuo komunistų 
pučo Čekoslo'" 
yra pabėgę nuo mirties, “val
stybės ir liaudies išdavikais”. 
Šitą valdžios dekretą paskel- 

“Rude

i joje iki šiol

M. Taylor atsistaty
dino

muziejiniai mūsų turtai iš 
Vokietijos, iš AJV, iš P. A- 
merikos ir iš kitų, pasaulio 
kampų. Tikimasi atpirkti ir 
Dr. Šaulio biblioteką ir čia 
priglausti. Vaikų laikraštėlis 
“Eglutė”, kuris jau pradėjo 
eiti, yra taip pat šio Instituto 
didelis žingsnis.

Chicagos lietuviškosios 
Kremliaus agentūros organas 
“Vilnis” dar vis skundžiasi 
“įniršusiais dipukais”, kurie 
susirinkę į Andrulio gynimui 
komunistų rengtą mitingą, tą 
mitingą pakreipė visai kitu 
keliu: susirinkę nutarė prašy
ti vyriausybę Andrulį, kaip 
Maskvos agentą, išvyti iš šio 
krašto. Minėtame laikraštyje 
aprašinėjama, kaip tie “su
sirinkę dipukai” atrodė, kaip 
jie neapykanta degė, šitie 
Maskvos agentai, žinoma, ne
paaiškina savo skaitytojams, 
kodėį tie žmonės nutarė ten 
pasiųlyti Andrulį ištremti, 
kodėl juo susidomėjo Ameri
kos valdžios organai, kokio 
pragaištingumo yra to An
drulio ir jo draugų darbai.

tų yra laukiamas ir svajoja
mas.

P. Hoyt pažymėjo dabarti
nę padėtį šioje kovoje dar pa
tenkinamą, bet labai svar
biais dalykais paminėjo rau
donųjų paglemžimą Kinijos, 
sovietų įistaisymą atominės 
bombos, Jugoslavijos įvykius, 
Vengrijos ir kitus procesus.

— Italijoje nuo kalno Vi- 
gese žemyn slenka kelių mi
lijonų tonų purvo masė, ku
ri gręsia paskandinti 4 apy
linkės kaimus. Tų kaimų gy
ventojai, viską palikę, pabė
go-

— Notre Dame universite
tas gavo milijoną dolerių 
dovaną iš Fred. J. Fisher 
našlės iš Detroit, Mich.

—Naujųjų Metų proga Ju
goslavijos vyriausybė nuta
rė iš kalėjimų paleisti 7,304 
kalinius.

Chicagos “Naujienos” daug 
kartų yra pabrėžusios reika
lą užmiršti šiuo momentu vi
sus buvusius lietuvių tarpu
savio ginčus, ir nekelti naujų 
ginčų. Ypatingai buvo užak
centuota tai Dr. K. Griniaus 
žodžiais, — suteikime vieni 
kitiems amnestiją.

Tai būtų puiku, jeigu šitie 
siūlymai ir pasižadėjimai bū
tų vykdomi pirmoje vietoje 
pačių siūlytojų. Bet kai to 
paties laikraščio skiltyse ran
di tokius dalykus, kaip, pa
vyzdžiui, 17 gruodžio minėji
mas, ir panašūs1 dalykai, tai 
pasijunti, kad “Naujienos” 
tik kitiems tą užmiršimą siū
lo, bet ne sau. Tai keistoka.

— Nuo šių metų sausio 1 fr 
dienos Social Security mokes
tis nuo 1% pakeliamas iki 
1V2%< Tą mokestį moka apie Į__
35 milijonai dirbančiųjų.

se buvo prasčiausia nuo-tau
pymo pradžios.

Kun. Dr. M. Ražaitis

to Delegatu

__ Čekoslovakijos ntio ko
munistų yra pabėgę į vaka
rus tūkstančiai žmonių ir 
tūkstančiai jų dabar bėga. 
Tai baisi ironija tautai, kuri 
ilgą laiką žaidė su tais, nuo 
kurių kartuvių jie dabar bė
ga, ir tuo žaidimu padėjo 
tiems įsistiprinti ir jų krašte 
kartuves įrengti.

Mindszenty į Rusiją?
Katalikų žinių agentūra 

Romoje „Ari” paskelbė ži
nią, kad Kardinolas Mind* 
szenty iš kalėjimo Vengrijo
je išgabentas į Rusiją. Išga
benimas įvyko labai slaptai 
ir didelėje ginkluotoje prie
žiūroje. Agentūra tą žinią 
paėmė iš personalo kalėjimo 
ligoninės, kur Kardinolas 
būdavo atgabenamas gydy
tojų apžiūrėjimui. Kardinolo 
motina, gilios senatvės mote- 

Į ris, kuri pirma gaudavo su 
'sūnum pasimatymą, jau du 
mėnesiai kaip tokių pasima-

Lietuvos vyskupai tremty
je, su Kauno Arkivyskupu 
Metropolitu priešaky, pasky
rė Kun. Dr. M. Ražaitį nau
jai atvykusioms lietuviams 
katalikam^ ypač kunigams, 
delegatu - Amerikos rytuose. 
Šio delegato uždavinys bus 
tarpininkauti tarp Lietuvos 
Episkopato ir naujai atvyku-j 
šių į Ameriką ,įr rytų provin- 
čijoše apsigyvenusių lietuvių 
katalikų. Kun. į)r. M. Ražai-1 
čio adresas 32, Dominik St, I 
New York N. Y., telef.___________ i_
ALgonquin 5-2648. I tymų negauna.

jškumą ir toliau.
Iš Londono pranešama, kad 

tenykščiai spaudos atstovai 
neabejoja, kad šis brutalus 

sybės nusistatvmas šiuo rei- Kremliaus užpuolimas yraQ 
kalu, ši didvyrių tauta spiria- 

|Si prieš šį barbarišką rusu 
reikalavima, bet, suprantama. . , .
vargiai ar ką galės padaryti sarl° antroje puseje. 
prieš šimtus kartų persve- 
riančią fizinę jėgą.

spaudimas suomių tautos 
prezidento rikimų išvakarėse. 
Prezidento rinkimai bus va-

— Kalėdų pirmą dieną įvy
ko Japonijoje, Honshu saloje,

• i • • tn • • stiprus žemės drebėjimas,PaasiklVl Dejuoja kurs pareikalavo 9 žmonių
—-------- laukas ir $3.600.000 nuosto-

Suomijos prezidentas Juho lių.
Paasikivi Nauju Metų angoje; —Colorado valstijos val- 
pasakė tautai kalbą, kurioje džia pranešė, yra steigiamas 
buvo jausti Kremliaus notos naujas Aspen, Col., univėr- 
gaidos. Didvyrių tautos dide- sitetas, kuriame pirmoje vie- 
lis ’prezidentas tačiau vistiek (toje bus plečiami humanitari-

Prezidento Trumano spe
cialus pasiuntinys prie šven
tojo Sosto Vatikane, Myron _ t __ _ ____
Tąylor, atsistatydino. Per tarp eilučių reiškė savo mintį, niai mokslai.

priėmė jį atsisveikinimo Au
diencijoje. Popiežius išreiškė 
jam savo pasitenknimą' už' 
nuoširdų bendradarbiavimą 
ir bendromis jėgomis siekimą 
pasaulio taikos.

Kalėdų Eglute 
Rusijoje

Vergija negali būti amži
na. Ateina laikas, kada ver
gijos pančiais sukaustyta 
liaudis išdrįsta viešai pareik
šti savo nepasitenkinimą ir 
vienu galingu smūgiu šalin 
nubloškia vergijos jungą.

Istorija žino daugelį kraš- 
. tų, kuriuose kitados siautėjo 

baisiausia vergija, o dabar 
jų gyventojai naudojasi pla
čiausiomis laisvėmis.

Šiuos, istorijoje minimus, 
pasikeitimus gerai žino rau
donieji Maskvos viešpačiai, 
kurie didžiausioje priespau
doje laiko apie 200 milijonų 
žmonių, paverstų beteisiais 
vergais. Jie bijo, kad ta di
džiulė skriaudžiamųjų žmo
nių masė vieną dieną nesusiū- ( 
buotų ir savo tyronams nepa
sakytų: gana.

*
Todėl spaudoje kartak?-už

tinkame žinutę, jog “didysis” 
Stalinas savo baudžiaunin
kams suteikęs šiokių tokių 
“laisvių”: anksčiau jis išrink
tuosius činovninkus padabino 
žibančiomis sagutėmis ir auk
siniais epoletais, o dabar ru
sų liaudžiai 'leista turėti viso 
nasaulio mėgiama Kalėdų eg
lutę, kuri anksčiau buvo va
dinama . buržujų prietaru. 
Tik, kad ta eglutė krikščio
nims neprimintii Kristaus gi
mimo šventės, jos padabini- 
mas tapo surištas su “Auksi
nės saulės” - Stalino gimta
dienio minėjimu.

Vienaip ar kitaip pavadin
sime tuos rusų grįžimus prie 
“buržujų papročių”, jiemums 
parodo, jog Maskvos tyroni- 
ją jaučia besiartinąntį savo 
galą ir įvairiais būdais sten
giasi tolyn nustumti 
išsiveržimą.

• Ginklų tiekimas iš Amerikos* Atlanto pakto šalims 
prasideda nuo sausio 1 d. Bet tiekimas į Angliją yra nuke
liamas keturioms savaitėms, nes tarp Anglijos ir Amerikos 
dar galutinai nesusitarta dėl sąlygų.

• Tarp AJV ir Austrijos sutarta pasikeisti industrijos 
, ir žemės ūkio specialistais. Iš AJV specialistai atvyks į

Austriją, o iš Austrijos atvyks į čia. Vieni ir kiti susipažins 
, su gamybos technika, kuria galima bus pasinaudoti savame 
, krašte.

• Vakarų Vokietijoje industrijos produkcija yra pa
kilusi beveik taip, kaip buvo 1936 m., pranešė Amerikos 
Aukštojo Komisaro įstaiga.

• Clevelande vykęs* miesto susisiekimo darbininkų 
streikas pasibaigė.

• Jugoslavijos vyriausybė pareiškė pripažinimą Va
karų pagelbos Tito kovoje su Kominformu, bet drauge pa
brėžė, kad Jugoslavija Rytų-Vakarų kovoje pasiliks neut-, 
rali.

• AJV Armijos štabas Europoje pranešė, kad Vokie
tijoje bus sudaryta armijos speciali įstaiga, kuri peržiūrės 
už karo nusikaltimus nuteistų nacių paduotus malonės pra
šymus, kurių vis daugiau ir daugiau duoda nuteistieji.

• Garsus filmų artistas E. Jannings, kurs dabar yra 62 
m. amžiaus, serga savo namuose prie Wolfgangs-See Aust
rijoje.

I • Romos' miesto susisiekimo darbininkai buvo parei
kalavę 7 valandų darbo dienos, šį reikalavimą miesto val
džiai atmetus, darbininkai įvykdė dviejų valandų streiką, 
kaip protestą prieš tą atmetimą. ’ .

• Vokiečįij laikraščiai praneša, kad sovietai rado nau
jus klodus uranijaus rytų Vokietijoje, tarp Wernigerode ir 
Nordhauseno, Harzo kalnuose.

• J. F. Du’les savo kalboje, pasakytoje American Po
litical Science Association, pabrėžė, kad Amerika turi 
griebtis tokių metodų kovoje su sovietais, kuriuos sovietai 
vartoja: mes, kaip ir Stalinas, pirmoje vietoje šiuo metu tu
rime žiūrėti materialinių priemonių, o dvasinius dalykus 
atidėti, — pareiškė Dulles.

• Iš Amerikos pragyvenimo reikmenų kainų indekso 
aiškėja, kad drabužių kainos šiuo metu yra nukritusios 
7%% to lygio, kaip buvo prieš dvejus metus.

• Cyrus S. Ching, Amerikos valdžios vyriausias tarpi
ninkas tarp darbdavių ir darbininkų, savo metiniame pra
nešime pareiškė, kad Amerikai reikia pradėti naują pensi
jų politiką, tada bus išvengta streikų.

• Prezidento Trumano sudarytoji Ūkio Taryba parei
kalavo vyriausybę stabilizuoti valstybėj ūkio politiką, ypač 
mokesčių politiką.

• New Yorko valstybės gubernatorius Dewey yra pa
rengęs valstybės parlamentui raštą, kuriuo siūlo butų nuo
mų kontrolę vėl pratęsti.

• Vengrijos komunistų vyriausybė suvalstybino ir re- 
vulkano j kvizavo visus užsienio turtus Vengrijoje. Pirmiausia tai

I palietė AJV, Švediją, Šveicariją, Angliją ir Olandiją.
o •
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Rastus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti rastai kores
pondentams negražinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

Nežinoma Stotelė ,
v, •

Paunksmėj girių prisiglaudusi, 
O tolima, svečia stotele! 
Ar tavo prietemoj įraudusioj 
Pasibaigė klajonių kelias? v

Ar traukinys dar eis link Nemuno?.
Ak, semaforo nematyti!...
Tik žalios, žalios žemumos, 1 <
Tik slėniai, giriomis kaišyti...
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. Komunizmo pažiūros į žmogaus asmenį, 
privatinę nuosavybę ir šeimą

POPIEŽIUS PIJUS XI

jėgomis, atvykusiomis iš 
tremties. Seimelis reiškia pa
geidavimą, kad naujai atvy
kusieji šviesuoliai - katalikai 
aktingai įsijungtų į darbi
ninkų organizuotą veiklą ir 
pagelbėtų vadovybę atgauti 
iš marksistų ir tikrai atsto
vautų darbininkijos geriau
sius interesus, atsižvelgiant į 
geriausius krašto ir visuo
menės reikalus.

New Yorko ir New Jer-

METUS PRADEDANT

UŲjų 
K pN 
kalas 
gos d 
tu. Ta 
aukla 
šeimų 
moks 
šaknj

Komunizmas išplėšia iš vybė, kaip pirmutinis ekono- 
žmogaus jo dorovinio elgesio minio pavergimo šaltinis. | 
pagrindą — laisvę; panaiki-l Paneigdamas žmonių gyve- 
na taip pat jo asmens vertę koklEl Šventumo bei į

ir bet kokį dorovinį stabdį mas jaįko moterystę ir šeimą sey Lietuvių Katalikų Seime- 
prieš aklų prigimties jėgų! j 
prasiveržimus. Atskiras as- : 
muo, pagal komunistų moks- : 
lą, yra tik menkas ratukas < 
milžiniškoje mašinoje. Todėl 
prigimtųjų teisių jam nepri- : 
pažįstama: jos priskiriamos 
vien bendruomenei. Žmonių 
santykiuose tarp savęs skel
biama visiška lygybė ir nei- 

nten- nuo kitų- revoliucinių partijų, bet kokia Dievo nu-
' - • - •• • - • • statytoji hierarchija bei au

toritetas, neišskiriant nė tė
vų autoriteto. Mat, visoks 
autoritetas ir reikalas paklu
sti eina tik iš vienintelio šal 

tojarpSTtųTTormūsTpa-i1;11?? - bendruomenės. 
vartotas čia politinio deletan- ^^ems asmenims _ neprip? 
tizmo žodis nėra perdėtas: ^stama jokios teises } gam 
dienraščio redaktoriams ne. i tos turtų ir gamybos pnemo- 
valia nežinoti, kad bolševiz-l“? nuosavybę, kadangi vis? 
mas atsiskyrė nuo savųjų i ta> ^a kitu gerybių versmes 
ne “monarchijai jau sugriu-'tai turėjimas vestų į vie- 
vus”. bėt toli nrieš nirmaiii™* žmonių pavergia ki

tiems. Todėl turinti būti vi
siškai panaikinta bet kokia 1 
šios rūšies privatinė nuosa- 'ti savo vaikus.

Enciklika “Divini Redemptoris’

Sudyla bėgiai geležinkelio
Į klaikią tolumą, į nykią... 
Sakykit, dienos, ar belinkite 
Man pamatyt Lėvens vainiką? ...

iau dešimt metų, kai mūsų tauta yra kryžiuojama. Kry
žiuoja ją kaimyninės tautos. .Tautos, kurios yra labai di
delės ir kurioms mūsų tauta niekada vandens nesudrumstė, 
kurioms niekada kelio nepastojo, nes ir negalėjo joms pas
toti kelią — šimto ir dviejų šimtų milijonų taūaoms —( 
trijų milijonų tauta, žmonija mato ir istorija žinos, kad tyje esu atkreipęs dėmesį į*kad bolševizmas “atsiskyrė 
jos naikina nekaltą, joms nieko nepavojingą tautą. . |Chicagos “Naujienų” ii

Jie mūsų tautą ir kitas mažąsias tautas naikina, no- syvią akciją prieš Kanados kada jisai, monarchijai jau 
rėdomi pasiimti mūsų žemę. Jie šito siekia šlykščiausiais lietuvius katalikus, dėl jų su- sugriuvus, atsisuko prieš de- 
metodais, kuriui per amžius; gėdinosi net patys primity- manaus organizavimosi bei mokratinius socialistus ir li- _s  — _  . . ■■   1 -   2*1 S —— _ -  -L- _ _____ 1   ,  ,, X._ - v i ■ • v

“NAUJIENŲ” DELETANTIZMAS
Anąsyk “Amerikos” laik-Į “Naujienų” redakcija sako,

viausi žmonės, net barbarų vardą gavę užkariautojai. Ir tie gyvo savo katalikiškų reikalų 
anais laikais buvo garbingesni: užkariavę kurią nors ma- gynimo, ir nurodžiau, kad 
žesnę tautą, sakydavo — štai, mes ją nugalėjome ir gaver- ^Naujienos” šią akciją varo 
gėme. Tuo tarpu šitie su milijoninėm armijom užgriuvę, bė pagrindo, nes katalikai ten 
kultūringas, nekaltas mažas tautas, sako, kad jos pačios 
mus šaukėsi, kad mes jas išlaisvintum... nuo jų pačių.

Politinis — valstybinis pavergimas fiziniai silpnesnių 
tautų istorijoje nėra naujas dalykas. Bet fizinis tautų nai
kinimas, kurį vykdė Hitlerio Vokietija ir vykdo Stalino 
Rusija, yra istorijoje negirdėtas dalykas. Jie vykdo tautų 
naikinimą remdamiesi savo tikėjimu, kad žmogus yra pa
prastas gyvis ir viena rūšis žmonių turi naikinti kitą, kaip 
naikina viena rūšis gyvių kitą rūšį. Bet šiandieną žmonija 
netiki, kad žmogus yra paprastas gyvis. Žmogus yra žmo
gus ir jis žudyti yra draudžiama. Tai draudimas išduotas 
prieš daugelį tūkstančių metų ant Sinajaus kalno ir nuo jo 
nieks nepaliuosuotas iki šiol, ar tai būtų Hitleris ar Stalinas, 
ar'vokietis ar rusas — kiekvienas už šią nuodėmę turės 
atsiimti savo bausmę. Vieni ją jau atsiėmė, kiti jos dar 
laukia.

t Daug kam iš mūsų, kryžiuojamos tautos vaikams, gal 
jaunebepakeliąmas tas kryžiifs, kurį jau dešimt metų vel- 
kame, kiti gal jau krinta į nusiminimą, į beviltiškumą, į 
desperaciją. Kitam gal jau pradeda pritrūkti jėgų kovoti, 
tikėtis, viltis. Bet tai turėtų atsitikti -tik su silpnesnės valios 
žmonėmis. Dvasios milžinai niekada nenustoja vilties dėl,jie, analizuodami mano teigi- 
savo tautos šviesios ateities. Mūsų protėviai buvo tikri dvą- i mą, kad bolševizmas išsivys-

turi tiek pat teisių organizuo
tis ir tvarkytis, kaip ir socia
listai. Į tai “Naujienos” atsa
kė, kad dėl to ne jų redakcija 
kalta, bet korespondentai. 
Priminę, kad redaktoriai, pa
prastai, ir už korespondentų 
raštus atsakingi, ypač už to
kius, kurie nepasirašo, savo 
pavardės, galėtume “Kanados 
reikalą” ir baigti, tikėdami, 
kad “Naujienos” prieš Kana
dos lietuvius katalikus nieko 
neturi, o tą “audrą” kelia tik 
“Dalyvis” ir “Trumpa”.

Bet aš negaliu šiuo kart 
praeiti pro “Naujienų” re
daktorių politinį deletantiz- 
mą, kurį jie šia proga visoje 
pilnumoje parodė ir kuriuo jie 
klaidina visuomenę. Būtent,

beralus...” šitą sakinį aš iš
rašiau tyčia tam kad skaity-

stos milžinai, nes jie toą.vįl^$; niekad nemotojo, jos vedami te, iš Jfflvpfojiį prieš Ęažny- duoia.” T; 
jie vedė milžinišką kovą ir^ją laime jo. šiandiena mūsų'kova, čią irtikėjima, daro aliuziją plėšiskaš'i J • . “ ■* . w * • J_ . • ,_ I ,_____ •___ ,_  . •tiesa, yra sunkesnė, negu bet kada buvo mūsų protėviams, i tai, kad bolševizmas dau- 
bet mūsų kovos perspektyvos yra aiškesnės ir viltys rea- giau iš tikinčiųjų išsivystė, 
lesnės, nes šiandieną visas pasaulis yrą mūsų pusėn. Tas o ne iš kovotojų prieš tikėji- 
baisus grąsinimas visuotinajam žmoniškumui, kuris visu mą. Aš patariu “Naujienų”

ne “monarchijai jau sugriu-' 
vus”, bėt toli prieš pirmąjį i 
pasaulinį karą, anoje garsioje 
Londono konferencijoje, kur 
skyrybų metu net ir griežtai 
atskirais vardais pasikrikšti- 
no: bolševikai ir menševikai. 
Na, o tuose menševikuose ne
buvo jokių Bažnyčios ir tikė
jimo šalinikų. Tai kas tada 
bolševizmą pagimdė?

Toliau “Naujienų” redak
cija sako, kad bolševikai 
“Bažnyčią ir religiją šiandien 
neretai panaudoja net savo 
įtakai išplėsti arba savo ga- tina Lietuvybės Ugdymo Komi- 
liai sustiprinti ‘svetimose ša-j sijos pastangas, ištisų metų ei- 
lyse, bet socialistus ir libera- goję, suparsti ir visuomenei nu- i 
lūs jie be atodairos sulikvi- šviesti įvairius patobulinimus, 

'“’ai žiaurus ir aky- kurie reikalingi lietuvybei ugdy- 
faktūHškraipymas, ti Amerikoje?'

kurio, rodosi, “Naujienų” re-1 Ypatingai verta kreipti deme- 
daktoriai neturėtų darvti jau sj į Federacijos Apskrities veik- 
vien dėl garbingų Lietuvos

grynai dirbtiniu ir pasaulėti- lis reiškia pasitenkinimo Vi
nių dalyku, atsieit, tam tik- suotinojo Amerikos Lietuvių 
ros ekonominės sistemos pa- Kongreso pasisekimu, ir ra
dariniu. Todėl-nesą savaime gina visas katalikiškas orga- 
jokio juridiškai moralinio nizacijas gyvai dalyvauti vie- 
moterystės ryšio. Jis parei- tinęs N. Y. Lietuvių Tarybos 
nąs vien nuo susituokusiųjų bei BALF skyrių veikloje, 
asmenų ir bendruomenės už-1 Vienkart, Seimelis reiškia 
gaidų. Aišku — moterystė 
nėra neišardoma. Ypač nei
gia komunistai moters ryšį 
su šeima ir namų žydiniu. 
Skelbdami moters išlaisvini
mą iš vyro globos, jie atitrau
kia ją nuo namų gyvenimo ir 
^aikų auklėjimo, kad įstumtų 
Ją, kaip vyrą, į viešąjį gyve- 
■'imą ir į bendrąją gamybą. 
Rūpintis namu žvdiniu ir 
vaikais esanti bendruomenės 
pareiga. Pagaliau, tėvams 
paneigia jie teisę auklėti sa
vo vaikus. Tai esanti išimti
nai bendruomenės teisė. Tik 
bendruomenės vardu ir jos 

■pavedami tėvai tegali auklė-

Kataliku Federacijos New Yorko apskr 
seimelio rezoliucijos

Lietuvybės ugdymo reikalu

New Yorko Lietuvių Katalikų 
Seimelis dideliu dėkingumu ver-

tos pakėlimą, sutelkiant dau-

džiot

kviesdamas jas tapti Lietuvių 
Katalikų Centro nariais. Seime
lis kreipiasi ir j visus lietuvius 
katalikus tapti L. K. Centro pil
nateisiais nariais ar bent nariais 
rėmėjais. Katalikų Centro na
muose Brpoklyne yra „Ameri
kos” • laikraštis ir įvairių katali
kiškų organizacijų centras.

SUAKTYVINTI VEIKIMU

L. R. Kat. organizacijų atsto
--------  --------- - ------------ ---------------r--------------------------------------------------- ----- J-_-vyskupu ir kunigų, kurie, ne- giau pajėgų tiek kultūriniams vai N. Y. apskr. susirinkę Kon- 
ryškumu yra parodytas mūsų tautos atžvilgiu, šiandieną redaktoriams pasiimti “Ko- sant jiems nei socialistams pssireiškimams, tiek jaunuome-) ferencijoj New Yorke 18. 12.
gązdina pasaulį ir pasaulis organizuojasi prieš tą baisųjį muhistų Partijos (bolševikų) nei liberalams, liko sulikvi- nei suįdominti lietuvių kalba, 1949 m., išklausę atstovų pa-
bestializmą, siekdamas pakirsti pačias jo šaknis, iŠ kurių Trumpą Istorija”, kuri yra duoti. Rodosi, reikėtų gėdytis kultūra ir veikla.
jis dygęs’ir toliau bujoja. Tik kantrumo, tik pasiryžimo, laikoma bolševikų evangelija š’tain kalbėti ir dėl kardinolų ) Reikalinga paraginti ir parėm

skaitų ir pasisakymų nutarė:
1) Įpareigoti visus A. L. R.

tik užsispyrimo ir atkaklumo, o laimėjimo diena artinasi, i ir privaloma visose sovietų Mindzentv ir Hlondo garbing. ti jaunuomenės palinkimą savo Federaciios skyrius suak- 
Mes ne vieni — su mumis tiesa, teisėtumas, žmoniškumas mokyklose ir fabrikuose, —i istorijų, dėl Pragos archivvs- jėgas mėginti scenos vaidinimuo-; tyvinti katalikišką veikimą, pri-
ir žmonija.

LIETUVA TREČIAME ETAPE 
Politbiūras, MVD ir MGB

įsitikinimą, kad vadinamas 
‘bendras” tarpsrovinis bend
radarbiavimas bus žymiai 
našesnis, jei katalikiškos or
ganizacijos visapusiškai su
stiprins ir savitarpy sutelks 
kūrybines pastangas, suderi
nant visų katalikiškųjų orga
nizacijų veiklą.

Federacijos skyriij 
veikla
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Naujos šviesuomenės pajė
goms praturtinus mūsų or
ganizacijų tinklą, reikėtų 
dėti pastangas pačių organi- 

Izacijų pastangų kokybei pa- 
1 kelti, nenorint atskirų drau
gijų veiklą atitraukti nuo 
tiesioginių tikslų vykdymo. 
Seimelis reiškia įsitikinimo, 
kad kultūrinė visų draugijų 
veiklos lygmė pakils, jei bus 
kreipiamas tinkamas dėme- 
svs Federacijos skyrių posė
džių lankvmui. Federacijos 
skyrių veikloje turėtų daly
vauti ne tiktai draugijų rink
tieji atstovai, bet ir paskiri 
jų nariai. Naujai atvykusieji 
katalikai inteligentai ypatin
gai turėtu dalvvauti Federa
cijos skyrių veikloje.
j Federacijos skyrių veikla 
' turėtų apimti ir jaunuomenės 
organizavimą, ir darbininkų 
reikalus, ir meno bei kultū
ros ugdymo pastangas. Rei
kalinga visokeriopai savo 
spauda remti ,ne tiktai auko
mis. bet ir prenumeratorių 
ieškant. Drauge reikalinga, 
kad savoii katalikiškai lietu- 
viškoii spauda nuolat ir sis- 
tematingai sąmoningai apra
šinėtu katalikišku organiza
cijų veiklą ir gelbėtų jų to
bulinimą.
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ten yra išdėstyta iš ko bolše- kapo ir Čekoslovakijos kata- se SpOrfO rateliuose, paskaitose, /raukiant naujų jėgų ypač iš 
vizmas išsivystė. Jūsų nusi- likų gigantiškos kovos, kurią Reikalinga čia gimusią mokstoi- naujai atvykusių - tremtinių, 
„..u—: 4...^.. jie veda šiandieną prieš bol-:yiją raginti dalyvauti Ateitinin-1 Jubiliejiniai 1950 metai vi

suose skyriuose turi būti kata
likiškos pasaulėžiūros gilesnio 
įsisąmonimo metai savo įsitiki
nimuose ir suaktyvintu tos pa
saulėžiūros perdavimu aplinkai. 
Kiekvienas katalikiškos org-jos 
narys turi aiškiai žinoti, kad jis 
yra katalikas ne vien sau, bet 
ir aplinkai.

Į 2) Įpareigoti kat. org-jas^ dė-1 tingai daug dėmesio skirti 
*««*wwv**a**k#*»v**.**j or^cin] za ei-
joms, jų tikslams, susirinki
mams, adresams ir veiklai 
išgarsinti, bei nuolat nauja
kurius raginti į tas organiza
cijas įsijungti.

vvlimui turiu pastebėti, kad 
ten jūs apie tikinčiuosius ne
rasite nei kvapo.

Šiuo metu, Lietuva, Latvi- 210.000 lietuvių. Taigi grynai wkę Europinio Sąjūdžio Lie
ja ir Estija gyvena trečiąjį lietuvių tautybės ^asmemržu-' tuviu Tautinės Tarvbos pir- 
etapą: MVD ir MGB “perau- vo tarp 315,000 ir 325,0QO. Įmininkas p. V. Sidzikauskas 
klėja” šias tautas. Kadangi ) Gyvenimo amžius, aovįęti-1 įr?vicepirmininkas p. J. Bra- 
šių kraštų pergyvenimai tu- nėse stovyklose siekia tarp2 zaitis. Latviams atstovavo 
retų pamokinti busimąsias 
aukas, apžvelkime “etapų” 
eigą.

Pirmame etape — tarp 19- 
40 m. birželio 15 d. ir 1941 m. 
birželio 22 d. Lietuvoje buvo 
išžudyta arba ištremta apie 
50,000 asmenų. “Laisvam ap
sigyvenimui” (volnoje posie- 
lenije) Sibiro kolschozuose ir 
stovyklose ištremta apie 23, 
000 asmenų. Daugiausiai iš
tremta į Semipalatinsko ir 
Barnaul sritis. Karui prasi
dėjus,politiniai kaliniai buvo 
arba išžudyti arba išgabenti 
į kalėjimus Rusijos gilumoje.

Antrame etape — 1944-19- 
45 metais — maskoliai išžu
dė. suėmė arba ištrėmė į Si
birą tarp 112, 000-120.000 as
menų. Jų tarpe, “laisvam ap
sigyvenimui” ištremta apie 
55.000 ūkininkų šeimų.

Trečiame etape — 1946- 
1949 liepos mėn. — maskoliai 
išžudė,. suėmė arba ištrėmė 
apie 240,000 asmenų, dau
giausiai priverstiniems dar
bams arba “laisvam “apsigy
venimui” Sibiro ir žiemių Ka
zachstano srityse.

Pagal toli gražu nepilnus 
davinius, gautus pastarųjų

ševizmą.
Dėl provoslavų patriarcho, 

“kuriam dabar mokama ir al
ga iš valstvbės iždo”, aš 
“Naujiena” redaktoriams pa
sakysiu štai ka: tas, kuriam 
ta alga ten moka, yra toks 
“patriarchas” koks Paleckis 
yra “prezidentas”. Tai jūs ir 
patys puikiai žinote. Geriau 
jūs prisiminkite, iš kokio iž-Į 
do mokėjo algą E. Benešui, 
taigi*, kurs buvo ir socialistas 
ir liberalas. P’alvginkite jo 
srovės, taigi, socialistų ir Ii-j 

(turima beraių( netolimų dienu isto-

ir 5 metų. Amžiaus ilgumas Šveicarijoje gyvenąs p. Skre- 
priklauso nuo grynai vietinių bers..
klimato ir darbo ^standartų Konferencija priėmė eilę1 
sąlygų. " -- 1

Pagal davinius iš~.nelietu-) riausybes šalinti
viškų šaltinių, ligi šiol 85% j trukdančias kultūrinį tautų 
lietuviškos inteligentijos ir bendradarbiavimą ( *
tarp 35% ir 40% aktingesnio galvoj muitai knygoms, pa- - T1“

-i- -i -J J c • ■ • Y rimus aktus su Čekoslovaki tautiškai susipratusio • ele- sikeitimaš profesoriais ir stu- 
mento sunaikinta, šie elemen- dentais ir kt.), skatinančių 
tai buvo arba išžudyti arba švietimo-įstaigas, kiną, radi- 
ištremti į tolimiausias Sibiro : ją, spauda, ponuliarint Euro- 
šiaųrės rytų sritis ir “Dals---------—1J=--
troj”, t. y. į sunkiausio kli
mato sritis.

rezoliucijų, skatinančių vy- 
kliūtis

Lietuva Europos 
Kultūros Konfe

rencijoje I
i

jos kataliku istoriniais aktais, 
kad paaiškėtu ko verti jūsų 
teigimai. Italijos Neni socia
listai, Vokietijos Sozislisti- 
sche Einheitsnartei (SĖD) 
Lenkijos Ūkininku Partija — 
tai vis didesni dalvkai, negu 
tie Italijoje “partijos dali” 
sudarą tikintieji katalikai. 
Italiją nuo bolšėvizmo pasku
tiniu metu išgelbėjo daugiau
sia katalikai. Taip pat^ ir

į Prancūziją. Tai mato ir žino 
j visas pasaulis. -Nereikia tad 
klaidinti ir “Naujienų” skai
tytojų. ' '

* E. Urbonas

dvieju metą eigoje, tarp 1941,-Hų- i 
m. birželio ir 1949 m. liepos (iangi
mėn. kautynėse arba skerdy
nėse žuvo anie 125 000 lietu
vių, nuo sunkiu darbu ir ligų 
tremtyje išmirė apie 190,000-

Europinis Sąjūdis (Sąjūdis 
Jungtinėms EuroposZ Valsty
bėms remti) turi tris komi
sijas: politinę, socialinę ir 
kultūrinę. Pastaroji 1949. 12. 
8/2. sušaukė Lausannoje 
(Šveicarijoje) konferenciją, 
kurios uždavinys - apsvars
tyti europinės kultūros išlai
kymo ir jos plitimo galimy
bes. Konferencijoje dalyvavo 
visų Europinio Sąjūdžio na- 

valstybių atstovai. Ka- 
Jangi ligtol Lietuvos forma
laus priėmimo klausimas dar

pos vienybės įdėją.
Lietuvių delegacija įteikė 

konferencijos pirmininkui 
prof. Salvador de Madariaga 
laišką, kuriame išdėstytos lie
tuvių pažiūros į Europos kul
tūros likimą ir jos išgelbėji-| 
mui būtinas sąlygas. Laiško i 
nuorašai buvo padalinti vi
siems dalyviams. Jis buvo ci
tuojamas pirmininko baigia
mojoj kalboj. Jį 
spauda.

• Konferencijos 
vergtosios Rvtų ir Vidurio 
Europos tauto? turėjo atski
ra pasitarima. Sutarta palai
kyti nuolatinius rvšius ir su
daryti kultūrinio bendradar-/‘liaudies policija’ 
biavimo centrą.

Lietuviu delegaciia užmez- ti Kremlius uždraudęs sne- 
gė asmeninius kontaktus su cialiu dekretu. Mat, su lėktu- 
ES vadovybės žmonėmis, ki- vu lengva pabėgti.
tų tautu delegatais, aplankė j — Praeitos savaitės vidury

komentavo

metu pa-

i kų moksleivių ir studentų sąjū
dyje, ir iš tremties atvykusi jau
nimą raginti įstoti į Lietuvos 
Vyčių kuonas, į paranijų chorus 
ir sodaliciias,, į LRKA Susiv’e- 
nijimo kuopas, .ir į kitas katali
kiškas lietuviškas organizaci
jas. , " . .. .. . '

Aktingas klebonų ir dvasinin
kijos dalyvavimas tiek,Federa
cijos apskrities veikloie, tiek 
spaudoje, yra ypatingai reikš
mingas lietuvybės ugdymui. Jų 
pavyzdys ir. paraginimai rodys 
kelią jaunuomenei.

Lietuvių kalbos, mokymas — 
sudarymas sąlygų ir progų lie
tuviškai išmokti — ir supa
žindinimas su garbinga Lietuvių 
Tautos praeitimi, jos kultūra ir 
sunkia dabartimi, negali ne
įkvėpti mūsų jaunuomenės.

— Iš vakarų Vokietijos 
pranešama, kad sovietu suor
ganizuota ju zonoje vokiečiu 

negaus
i lėktuvu. Lėktuyus jiems duo-

Spaudos reikalas
Atsimenant, kad labai žy

mią lietuviškos spaudos skai
tytojų dalį sudaro iš trem
ties atwkusieji naujakuriai, 

'mūsų redaktoriai turėtų vna-

ti pastangas praturtinti Kat. kataliki§koms 
Akc. fondą, kad jis būtų paiė- 
gus paremti Vatikano radijo 
lietuviškos programos reikalą, 
kad toji programa būtų dar 
dažniau duodama.

Unijti reikalu
Veiklus dalyvavimas kraš

to ir tautos politiniam ir vi
suomeniniam gyvenime yra 
kiekvieno piliečio, ypatingai 
kataliko prievolė. Tiktai del 
apsileidimo pilietinių pareigų 
atlikime, administracijos, 
darbo unijų ir stambių orga
nizacijų priešakyje atsistoja 
nekrikščioniškos pasaulėžiū-1 
ros žmonės. Tiktai dėl kata- Į 
likų darbininkų apsileidimo 
ir susirinkimų nelankvmo, 

mės jo veiktoje, vadovaujant re- darbo unijų vadovybę paver- 
liginiam - tautiniam jo parapi- žė marksistai, daug kur net

gi komunistai, kurie orga
nizuotos darbininkijos įtek-lL,,^\vei,'-u'"' ^7. LU ” *r ™ nauaudnto nrtož krašto>Vadlnta I^eZlJOS Federa-

PREL. IG. KELMELIUI

New Yorko Apylinkės Lietuvių 
Katalikų Seimelio atstovai svei
kina Prelatą Igną Kelmelį, Ne
wark, N. J., šv. Trejybės Para
pijos kelboną, su nauju pakėlimu 
ir linki jam geriausios ir lai
mingiausios sėkmės bei ištver-j

jiečių gyvenimui.

KATALIKŲ CENTRAS

Nsw Yorko apylinkės Lietu
vių Katalikų atstovai, nuošir
džiai sveikindami Lietuvių Ka
talikų Centro vadovybe ir na
rius, įsteigusius ir palaikančius 
šiai apylinkei būtinai reikalingą 

____ ______ _____„ įstaigą, vienbalsiai nutaria jsi-
14 redakcijų ir snaudos agen- Argentiną perėjo baisi aud- pareįgoti paieškoti naujų narių

nebuvo, išspręstas, Lietuvos turų, visur judindami Lietu- dra. kuri padarė nenaprąstų tarp lietuvių katalikų ir jų 
atstovai dalyvavo kaip sve- vos reikalą ir Įteikdami ati- nuostoliu. Yra užmuštų ir su- draugijų. Seimelis kreiniąsi j vit 
nini T Ir An f o novi oi t o tTV A v— - * - _____ _________ ________________________ tj šiai. Į konferenciją buvo nu- tinkamos medžiagos. ELTA, žeistų žmonių, sas mūsų parapijų draugijas,

mę panaudoja prieš krašto 
ir katalikų ndrių interesus.

reikalu

Nauja nenrikJauso- 
ma valstybe

Indonezija galutinai tapo 
nepriklausoma. Olandijos ka
ralienė Julijana atsisakė sa
vo karališkųjų teisėtu teisių 
i Indonezijos salas ir tuo ta
po Indonezija nenriklauso- 

i ma suvereninė valstvbė, tam 
tikruose diplomatiniuose ir 

■ prekvbiniuose santykiuose su 
Olandija.

Indonezijos valstvbė tano 
sudarvta iš daugelio salų te
ritorijos ir iš daugelio tau
tu gvventoiu. Dėl to ii ir pa-

linp Resnubl’ka.
P’rmuoiu jos prezidentu y- 

ra Šnekamo, o ministeriu 
pirmininku — Mohamed Hat- 
ta.

Taigi. Azijoje, Tolimuose 
Rotuose. gema nenriklauso
mos valstvbės. o Enronos Ry
tuose netik smaugiamos rie

New Yorko Lietuvių Kata
liku Seimelis džiaugiasi, kad 
tiek vietoje, tiek kitose kraš
to dalvse katalikų veikėju ir priklausomybės, bet naikina- 
darbininkų eilės sustiprėjo mos tautos, nepriklausomy- 
gausiomis šviesuomenės pa-i bes siekiančios.

Vaitkų 
Butkus 
laite 
St. PoJ 
ekon. 1

— Li 
kėjas 1 
radarb! 
tauriu 
šė saty 
liną, J 
kuri įsi 
Philadt

—W: 
anistik 
ruošė 1 
į kurį 
rapijos 
tos kol 
gėrjosi

Bacevi 
dabar 
turi sa
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LIETUVIŠKOJI ŠEIMA
AUKLĖJIMAS — MOKSLAS

V. ČIŽIŪNAS

Skrajūnas Kun. Vytautas Pikturna

PADARYKIME JAM VIETOS VIS DEL TO ŠALIN KALĖDŲ SENĮ

Jėzus kiekvieno mūsų viltis.

Kristaus gimimas mums 
turi nepaprastos svarbos. Ne
pažinti Jį, bet nepažinti Jo 
dievybėm, kuri vieninteliai iš
aiškina Jo gyvenimą ir Jo 
dirbus, yra didžiausia trage
dija. Betliejus nėra tai miręs 
istorijos įvykis. Kristus ir 
šiandien ateina į žmogaus 
sielos užeigą ir didelius da
lykus Jis gali nuveikti tiems, 
kurie Jį priima į savę! Šv. 
Petras jaučiasi nevertas savo 
Mokytojo, kurio dievybę jis 
išpažino: “Pasitrauk nuo 
manęs, nes aš esu nuodėmin
gas žmogus, o Viešpatie” 
(Luk 5:8). Bet ant galo jis 
priėmė Jėzų, ir tuo priėmimu 
ne tik jis pats persimainė, bet

Žmonija jau nuo savo pačios pradžios susiduria su jau
nųjų kartų auklėjimu. Kitaip sakant, kai tik atsirdo žemė
je pirmųjų žmonių pora ir jai gimė vaikai, tuojau iškilo rei
kalas ir tuos vaikus auklėti. Auklėjamosios žmonių pastan
gos didėjo kartu su uždaviniais per daugelį tūkstančių me, 
tų. Taip išaugo milžiniška žmonių patirtis jaunuomenės 
auklėjimo srityje. Toji patirtis jau seniai išėjo iš paskirų 
šeimų rūpesčių ribų ir išaugo į platų r svarbų mokslą.- Tąs 
mokslas yra vadnamas pedagogika'. Šio sudurtinio žodžio 
šaknys abi yra graikiškos ir reiškia vaiko vedžiojimą (tiks
liau — vadovavimą: “paidos” — vaikas, “agogein” — ve
džioti, vadovauti).

Kaip gi glaustai atsakyti, kas yra pedagogika? Norė
tume šitaip atsakyti: pedagogika yra mokslas, kuris atsto
vauja žmonijos auklėjimo patirties visumai, tiria naujus 
kelius jaunimo auklėjimo srityje ir teikia juos tėvų bei auk
lėtojų praktikai. Pedagogika yra vienu kartu mokslas ir 
menas. Tose srityse, kur žmonėms rūpi grynai teoriniai 
samprotavimai ir sprendimai, yra pedagogikos mokslas. 
Tačiau, kai pedagogika yra taikoma praktiškai, kai auklė
tojo gabumai nusveria jo žinojimą, tuo atveju susiduriame visą pasaulį pakeitė, šv. Po- 
su pedagoginiu menu. Dažnai šis auklėjimo menas pavadi- vilas, vykdamas pakelyje į 
namas pedagogija, norint jį atskirti nuo pedagogikos, kaip 
teorinio mokslo.

Pedagogikos pastangų ir patyrimų apimtis labai plati. 
Ji apima įvairiausias jaunimo auklėjimo sritis ir visus mo
mentus nuo vaiko gimimo iki jam užbaigiant kurį nors mo
kyklinio lavinimo ir auklėjimo laipsnį. Todėl ir pedagogika, 
kaip daugelis kitų mokslų, gali būti skirstoma į šakas bei 
dalis, tik savo tikslais savitarpyje susijungusias. Taip pvz. 
galime išskirti šeimos pedagogiką ir mokyklinę pedagogiką. 
Mums šiuo atveju rūpės tik pirmoji, nors nevengsime grieb
ti tam tikrų klausimų ir iš antrosios.

Tėvų auklėjamosios pastangos apima ankstybąją vai
kystę, pirmąjį vaiko amžiaus laikotarpį. Tolimesnis laiko
tarpis, pirmoji mokyklinio amžiaus fazė, priklauso jau ne
be vienų tėvų, bet ir vaikų darželio auklėtojų rūpesčių ir 
pastangų sričiai. Dar toliau seka antroji ir trečioji mokyk
linio amžiaus fazės, po jų — jaunuolio amžiaus laikotarpis. 
Šiame vaiko ir jaunuolio amžiuje šeima dar labiau nebe 
viena tenkina auklėjimo reikalavimus: jai į talką stoja.pra
dinė ir vidurinė mokykla; pagaliau didelės įtakos jaunimui 
daro aplinkos gyvenimas, kuris dažnai gerokai varžo ir net 
konkuruoja auklėjamąsias tėvų pastangas.

nantį išorinį pasaulį pakeisti 
vidujiniu, kokia ateitų galy
bė tautom, jei jos užleistų 
Jėzui vietą savo gyvenime ir 
priimtų Jį kaipo Dievą ir Iš
ganytoją! Ekonominiai ir 
tarptautiniai santykiai eina 
tokiu greitumu, kad jeigu 
pasaulio tautos nesuteiks 
Kristaus tiesoms svetingumo, 
pasaulio ateitis tikrai yra : 
tamsi.' Dievo Tėviškumas, 
žmonių broliškumas, ne savi- 
meilingas ir drausmingas gy
venimas, meilės ir pasigailė
jimo dvasia, taikos palaimi- 
himas — tos Evangelijos tie
sos —tai yra pagrindas tvar
kingos ir pastovios visuome
nės. Po pirmajam pasauli
niam karui Kristui nebuvo 
vietos tarp tautų. Kokia kai
na pasaulis užsimokėjo už 
savo nesvetihgumą! Pasau
lis buvo padėjęs viltį į re
alistines teorijas ir planus ar 
sąjungas, kurios buvo sveti-

Damaską krikščionis perse
kioti, kai, Kristui pabeldus į 
jo sielos duris, Jį priėmė, 
tapo viso pasaulio skolininku, mos Kristaus dvasiai: koks 
Per visus šimtmečius Jėzus trumpas ir trapus substitu- 
darė ir daro dievišką atmai
ną kiekvienoje žmogaus sie
loje, kuris tik Jam užleidžia 
vietos savo sielos užeigoje. 
Ne tik dideli ir šventi pajuto 
Jo galią, bet lygiai paprasti

tas! Ar ir po tos paskutinės 
pamokos istorija vėl pasikar
tos? Ir jeigu šiandien neti
kintis ir nudvasintas pasau
lis neužleis vietos Jėzui ir Jo 
tiesai reorganizavime pa

ir nužeminti patiria Jo sal- šaulio ir vėl bandys vadovau-
džios ramybės. Taip, kad 
tais sunkiais ir netikrais lai
kais, jeigu, kai Jis ateis, pa
darysime Jam vietą, Jis ir su 
mumis padarys tą patį.

Kristus — pasaulio viltis.

If VISUR
—Lietuvių Dailės Institu

tas išsirinko dailininką ir ar
chitektą Petrą Kiaulėną savo 
generaliniu sekretorium.

—Markas Luckis iškovojo 
vieną iš pirmųjų vietų pasau
liniai pagarsėjusių šachmatų 
meisterių pirmenybėse, lap
kričio mėn. pasibaigusiose 
Buenos Aires mieste.

Australijos imigracijos de
partamentas paskelbė, kad 
darbo prievolė pagal sutartį 
sutrumpinama sekantiems 
transportams:

Kurie atvyko 1948 m. vasa
rio 12 d. laivu General Stew
art, darbo prievolė baigiama 
š. m. lapkričio 30 dieną;

Kurie atvyko laivu Gene
ral Sturgis 1948 m. gegužės 
14 dieną — baigias 1950 m. 
sausio 31 dieną;

Kurie atvyko laivu Sval
bard 1948 m. birželio 29 d. — 
baigias 1950 metų vasario 28 
dieną.

—Iš Šveicarijos Australi
jos Komisija priims 500 as
menų DP. Iš lietuvių jau pri
imti: J. Kalvaitis su 5 asm.

. šeima, K. Klupšas — 3 asm., 
Raudonikis — 4 asm., V. Kli
mavičius — 2 asm., inž. Ga
šlūnas — 2 asm., J. Vaičaitis 
— 2 asm. ir pavieniui— J. 
Vaitkus, inž. V. Vaitkus, A.’ 
Butkus, Vyšniauskas, Bogvi- 
laitė St., J. Kvederavičius. 
St. Pocius, S. Bagdonas, dipl. 
ekon. V. Rimas.

— Lietuvis visuomenės vei
kėjas K. Vidikauskas, bend
radarbis lietuvių ir svetim
taučių laikraščių AJV, para
šė satyrinį eilėraštį apie Sta
liną, Judošių ir išdavikus- 
kuri įsidėjo lenkų dienraštis 
Philadelphijoje, Pa.

—Waterbury, Conn., litu
anistikos kursų mokiniai su
ruošė kalėdinį vaikų vakarą, 
į kurį buvo sutraukta į pa
rapijos salę didelė daugybė 
•tos kolonijos lietuvių, kurie 
gėrjosi puikia programa.

— Muzikos profesorius V. 
Bacevičius, * kompozitorius, 
dabar gyvena New Yorke ir 
turi savo muzikos klubą, ku- “šventė”' buvo paminėta.

ris., nuolat rengia muzikos 
koncertus.

—Dail. A. Rimkus gyvena 
Brazilijoje nuo 1929. Jis yra 
nutapęs virš 1,000 paveikslų. 
Dailės darbų parodoje Cam
pinas mieste išstatyta 30 jo 
kūrinių.

—Kleofas Jurgelionis, po
etas (Kalėdų Kaukė), dabar 
leidžia ir redaguoja “La Fi- 
ja” informacinį arklių lenk
tynių savaitraštį „Yurgen’s' 
Weekly Letters”, Chicagoje.

—Neseniai sugrįžęs vienas 
vokiečių karininkas pasako
ja, kad prof. Mykolaitis rašo 
„Altorių šešėly” ketvirtąjį 
tomą, pavadindamas jį „Su
grįžimu”. Minimas vok. kari
ninkas Lietuvoje išbuvo ligi 
š. m. kovo 19 d. Išmokęs 
gražiai lietuviškai.

—Spalio 8 d. Adelaidės, 
Australijoj, kapinėse palai
dota staigiai po operacijos 
mirusi Elena Adomavičiūtė- 
Jankūnienė. Tai buvo susi
pratusi lietuvė, vos 26 metų 
amžiaus, ūkininko duktė, ki
lusi iš Šiaulių apskrities.

—New Australian Cultural 
Society pakviestas, ALD 
Centro Valdybos vicepirmi
ninkas gyd. L. Petrauskas 
skaitė australų visuomenei 
Sydnejuje pranešimą apie 
Lietuvos Valstybės teatrą 
Nepriklausomybės ir okupa
cijos metais.

—Brisbaneje, Australijoje, 
gyveną lietuviai jau prieš 
mėnesį laiko įsteigė lietuviš
ką knygyną. Jau turi apie 
150 knygų. Knygas suauko
jo visi, kurie gyvena Brisba
ne je. Yra net iš Lietuvos at
vežtų knygų.

—Pirmuoju transportu j 
Australiją 1947 m. lapkričio 
30 dieną atvyko apie 450 lie
tuvių. Suhiažinus dviem mė
nesiais įsipareigojimus pagal 
sutartį, šių metų rugsėjo 30 
dieną jų darbo prievolė bai
gėsi ir visi gavo “išlaisvini
mo” dokumentus. Vietovėse, 
kur yra didesni pirmo trans
porto lietuvių sušibūrimai, ši

prie religinio vaikų auklėji
mo.

Manau tad,1 kad dr. Bie
liauskas, kaip psichologas ir 
pedagogas, būdamas katali
kiškosios pasaulėžiūros akty
vus atstovas, supras mano 
lareiškimo pagrindą bei svar 
ją ir kitą metą lauks dovano

mis ir idėja turtingo šv. Mi
kalojaus.

lijoje), kur visų tikinčiųjų y- 
ra nuoširdžiai garbinamas. 
Vadinasi, šv. Mikalojus kata
likui yra ne “pusiau istorinė 
asmenybė”, bet tikrai gyve
nęs šventas vyras, kurio gyve 
nimas ir darbai gerai žinomi.

Dr. Bieliauskas, norėdamas 
sustiprinti Kalėdų senelio po
zicijas, sako, kad esą galima 
jį “sureliginti, iš šiaurės po
liaus jo tėvynę nukeliant į 
dangų ir jį padarant Dieve i 
tarnu”. Turbūt, dr. Bieliaus
kui yra žinoma, kad Kat. Baž
nyčia švetumo aureolės nie- ■ 
kam nenupelnytai neduoda, 
o mūsų tikėjimas yra priešin
gas bet kokiems “sureligini- 
mams”, nes prieš tikėjimą 
nusidedamą ne tik netikėji 
mu, bet taip pat ir perdėti 
tikėjimu.

Visai teisingai dr. Bieliaus
kas sako, kad šv. Mikalojų 
paleidus su maišu vaikams 
dovanas dalinti, dažnai gali
ma suprofanuoti. šventa tie
sa, kad kas jo rūbus dėvės, 
tokią giesmę giedos. Kitą kar

tąjį globėją danguje. Kat. tą “šv. Mikalojus” gali dau-1^
Bažnyčia neturi nieko prieš giau visokių nesąmonių pri- bebėgę Betlėjun pasveikinti 
tautinius vardus, bet garbina kalbėti negu “Kalėdų sene- Kristų; dešiniajame kampe— 
visų tautų ir visais amžiais lis”, todėl svarbu, kad “šv. Trys Išminčiai iš Rytų; kai- 
gyvenusius šventumu pasi- Mikalojaus” vaidmenį atliktų riajame kampe žemai yra 
žymėjusius savo tikėjimo bro- geras pedagogas, o ne koks! pavaizduoti Erodo pasiųsti 
liūs bei seseris, todėl mums nors biznierių pasamdvtas kareiviai, beplėšią iš verkian- 
negali būti svetimas ir šv. Ni- “suaitvarintas” Santa Claus gįų įr aimanuojančių motinų 
kalojaus vardas. kuris už pinigus ir dėl pinigo rank*ų kūdikius ir juos žudą;

Dar keistesnis yra sekan- net per kaminą lenda. Tokie dešiniajame kampe matyti 
x x. x Alyvų darželyje besimel-

džiąs Išganytojas, prie kurio 
artinasi Judo vedami karei
viai, norintieji suimti Kris
tų.

Paveikslo viduryje atvaiz
duotas Kristaus veidas.

Po paveikslu išraižytas 
klausimas: “Ko jūs ieškote?”

Į tą klausimą atsakymą 
duoda pats paveikslas:

— Jie visi ieško Kristaus! 
Tik vieni nori Jį pagerbti, o 
kiti — Jį sumt ir nužudyti.

Mes irgi i eškome Dievo, 
ieškome Kristaus.... Kurioje 
grupėje galėtume save ras
ti?

Perskaitęs dr. Bieliausko 
Kalėdų senelio apologiją, ry
žausi, nors jau ir po Kalėdų, 
dar keliais sakiniais ginti šv. 
Mikalojaus teises.

Dr. Bieliauskas sako, kad 
lietuviams arčiau širdies esąs 
Kalėdų senelis, “jau pats šv. 
Mikalojaus vardas mums ga- i 
na svetimas, o dar svetimesni 
yramūsų tautos psichologijai . 
su juo surišti pasakojimai”. 
Iš to teigimo sektų, kad mums 
lietuviams nepakeliui su bet 
kurio šventojo vardu, nes Pe
tras, Povilas yra tik bent kiek 
sulietuvinti graikiški vardai, 
o Jonas Juozapas, Jokūbas, 
Marija yra paimti iš hebrajų 
kalbos, gi Konradas, Margari
ta, Henrikas .— vokiški, o 
Stanislovas, Bronislovas ar 
Vladislovas yra slaviški var
dai. Išeitų, kad lietuviai te- 
privalėtų savo vaikus krikš
tyti vien tik tautiniais var
dais. Bet toks teigimas būtų 
nesuderinamas su Bažnyčios 
mintimi, kad kiekvienas krik
štijamasis turėtų savo šven-

• Tirti daiktų prigimtį ir ieš
koti paslapčių išsprendimo y- 
ra žmogaus uždavinys, iš
plaukiantis iš žmogaus, kaip 
nrotingos būtybės, prigim- 
jes.

Iš čia seka, kad mes turime 
pareigą ieškoti net metafizi- 
aių klausimų sprendimo: tu
rime stengtis pažinti Dievą, 
ieškoti didesnio Jo esmės su- 
oratimo. Tą uždavinį turime 
Atlikti tokiu pat užsidegimu 
■r uolumu, kaip trys išmin
čiai iš Rytų, ieškoję gimusio 
Išganytojo.

Dailininkas Fuehrich yra 
išraižęs medyje paveikslą, 
susidedantį iš keturių dalių: 
kairiajame viršutiniame kam- 

1 pe atvaizduoti piemenėliai,

yra

tis žmogaus išmintimi ir sa
vo priemonėmis likimą nu
statyti, tai vėl pasaulis žengs 
nuo vienos baisios katastro
fos prie kitos, dar baisesnės.

Tame tat šventame laike, 
ką mes reikalingesnio galė
tume pavartoti, kaip tą, kad 
mes per Dievo malonę turė
tume priėmimą padaryti Jė-

kuris už pinigus ir dėl pinigo rankų kūdikius ir juos žudą; v»zi4- 1 v • • • i j j •

Taip yra su atskirais as
menimis, taip lygiai yra ir su__ _ r______, r_________
tautomis. Kristus yra Išga-I zui mūsų sielos užeigose, kad 
nytojas kiekvienos sielos, Jis™"" T'' tx

yra Išganytojas ir visų tau
tų. Ir šiandien, kada net ir 
nereligingi žmonės pripažįs
ta, kad piktoji dvasia ir jos 
darbai yra realūs, ir kada 
mes jaučiame reikalą griū-

mes priimtume Jį', kaipo Iš
ganytoją, kad mes vadovau- 
tumemės Jo principais ir 
persiimtumę.Jo dvasia ir kad 
mes žengtume ramybės ke
liais ir būtume dalininkais su 
Juo pasaulio išganyme.t

Kun. Vytautas Pikturna

LAIKO VERPETAI '
Daug filosofų nagrinėjo 

laiko klausimą, bet galutinai 
jo neišsprendė. Į klausimą: 
“Kas yra laikas?”, teisin
giausiai atsakė šv. Augusti
nas: “Jei manęs niekas to ne
klausia, tai aš žinau, bet 
klausiančiam paaiškinti ne
įstengiu.”

Sunku tad suvokti laiko es
mę... Tačiau jame vykstantį 
nuolatinį įvykių pasikeitimą 
mes visi patiriame. Ypač gy
vai tai pajuntame Naujųjų 
Metų išvakarėse, kada, tary
tum, išvystame, kaip seniej1 
metai gesta, o naujieji pra- 
veria akis. Tada ne vienas i? 
mūsų atsidūsta drauge sv 
Vergilijumi: “O mihi prae- 
teritos referat Jupiter an 
nos’ 
sugrąžintų praėjusius me
tus!”

Ir ištikrųjų Naujųjų Metv 
dieną mes realiausiai pajun 
tame, kad “mūsų dienos kaip 
sapnas, kaip žydėjimas vyš 
nios”...

Štai ir vėl prabėgo 365 die
nos su savo rūpesčiais ir var
gais. Prieš mūsų akis atsisto
jo nauja skaitline pažymėti 
metai1 o drauge taip pat vi
sa eilė įkyrių klausimų: kr 
mums atneš šie metai? Ly
dės mus laimė, ar nepasiseki 
mai kamuos mus ? Būsimi 
sveiki, ar ligą teks iškęsti ?- 
Tokie ir panašūs klausima' 
mus visus kamuoja. Visi ne 
retų praskleisti paslaptingi 
laiko uždangą ir pamatyti s? 
vo ateitį. Bet mūsų laimė 
kad mes jos nematome ir ne 
žinome: ne vienas jau šian 
dien nebežinotų ką daryti iš 
baimės, kai pamatvtų kančir 
ir kryžių pilną ateitį. Būkime 
iš kalno tikri, kad su metu 
skaitmens pasikeitimu mes 
patys nepasikeičiame. Kaip 
praėjusios dienos ne vienam 
iš mūsų giliomis žaizdomis

,0 kad Jupiteris vėl

sužeidė širdį, taip ir ateitis 
tikriausiai atneš naujų skau
smų. Bet kaip gamtoje audra 
tik retkarčiais tepraūžia, taip 
ir šie metai tikriausiai turės 
šviesių valandų, žodžiu, vi
siems yra aišku, kad su Nau
jaisiais Metais mūsų gyveni
mas nepasikeičia iš esmės. 
Ne metai mums laimę neša, 
bet mes patys esame savos 
laimės kalviai. Tiesa, gyveni
mo sąlygos dažnai išmuša iš 
mūsų rankų kūjį, o mus pa
čius pastato priekalo vieton, 
tačiau turime būti tikri, kad 
ir tokiais momentais mūsų 
pasitenkinimas gyvenimu 
nuo mūsų pačių paeina, nuo 
mūsų įsisąmoninimo Dievo 
Apvaizda, nuo mūsų pasitikė
jimo Viešpačiu.-

Pasimokinkime iš mūsų 
pačių praeities: Kada mes bu
vome labiausiai nepatenkinti 
ir nelaimingi? — Gi tada, 
kai mūsų norai neišsipildy
davo, kada mūsų gyvenime 
Dievo valios neįžiūrėdavome. 
Dažnai Dievo ranka nukerpa 
mūsų planų siūlą ir praveda 
savo norą. Jei mes . visiškai 
tai valiai pasiduodąme, ta
da iš čia kyla nepasitenkini
mas, kryžius. Tad, juo labiau 
prisitaikinsim prie Dievo va
lios, juo mažiau bus nepasi
tenkinimo šiuo gyvenimu ir 
iuo lengvesni bus gyvenime 
sutikti vargai.

Pradėdami tad Naujuosius 
Metus, elkimės pagal protin
gą Katalikų Bažnyčios pamo
kinimą: dirbk taip, lyg vis
kas tik nuo tavo darbo parei
tų, bet drauge ir melskis 
^aip, lygs viskas tik nuo mal
dos priklausytų.

—Amerikos kariuomenės 
daliniai Berlyne atliko mane
vrus, kurių metu jie “dalyva
vo sunkiose galvių kovose”.

tis dr. Bieliausko teigimas: dalykai tikrai svetimi mūsų 
“Dar svetimesni yra mūsų.tautos psichologijai.
tautos psichologijai su juo) Mes visai nesiekiame, kaip 
(su šv. Mikalojumi — V. P.) dr. Bieliauskas sako, “šv. Ni- 
surišti pasakojimai”. Negi kalojaus garbinimą atsiekti 
mums svetimi pasakojimai a-1 dirbtinu būdu”, bet pasisako- 
pie šv. Mikalojaus, ypač vai- me prieš norą aptemdin- 
kų, meilę, apiejo neturtingom ti kalėdinių dovanų tikrąją 
mergaitėms slaptai per langą į prasmę, kaip lygiai griežtai 
įmestus pinigus — pasogą,.kovojama su nacionalsocia- 
kad tik greičiau ir garbingai listų visur garsinta neopago- 
galėtų jos ištekėti? Visi tie)niška mintimi, būk Kalėdos 
pasakojimai artimi mūsų taU-' esančios “šviesos grįžimo 
tos papročiams ir suprantami 
mūsų kaimo žmonių protams 
todėl negali būti svetimi “mū
sų tautos psichologijai”.

Tokios pat vertės yra dar 
vienas dr. Bieliausko teigi
mas, būtent: “Lietuviams 
pats dalykas per daug sveti
mas”. Negi Kalėdų senelis, 
nežinia iš kur atsiradęs ir 
Lietuvoje visai nesenai mies
čionių tarpe pasirodęs, yra 
mums artimesnis ir supran
tamesnis už Katalikų Bažny
čios šventąjį vyskupą?

Taip pat griežtai paneigiu 
ir tą dr. Bįeliausko pasaky
mą, kad šv. Mikalojus tesąs 
“pusiau istorinė” asmenybė, 
nes katalikams yra žinomi 
Mikalojaus darbai Nicėjos— 
Konstantinapolio visuotina
me bažnyčios susirinkime ir 
jojo šventas gyvenimas bei 
mirtis Myroje. Jo kūnas dar 
ir šiandien guli Bazoje (Apu-

'šviesos grįžimo
švetė”.

Dėl to, kad, neūžaugom pa
gonimis ”. kaip dr. B. sako, 
nuopelnas yra mūsų tėvų, ku
rie vaikų auklėjime religiją 
pirmon vieton statė, šiandie, 
kada tiek daug kovojama su 
religiniu auklėjimu, svarbu 
išjungti visus veiksnius, tą 
religinį auklėjimą trukdan
čius.

Gi faktas, kad Kat. Bažny
čia šv. Mikalojų mini 6 gruo
džio, nekliudo jam vaikučius 
lankyti nuo pat advento pra
džios, kaip amerikoniškasis 
Santa Claus ar vokiečių ban
dytas “Weihnachtsmann”.

Dr. Bieliauskas nepate‘ikė 
argumentų; kurie pateisintų 
pastangas šv, Mikalojaus ge
rą širdį atiduoti Kalėdų sene
liui, kad šis, apsirengęs 
bent kiek suprastintais vys
kupo drabužiais, lankydamas 
vaikučius, nieku neprisidėtų

—Cyrus Ching, vyriausybės 
tarpininkas tarp darbdavių 
ir darbininkų, pareiškė, kad 
1949 m. buvo vieni iš geriau
sių metų Amerikos darbo 
santykiuose.

— Prekybos Sekretorius 
Ch. Sawyer pareiškė, kad ka
ro metu uždėti kaikurie ypa
tingi mokesčiai blogai pavei
kė atskiras Amerikos preky
bos sritis.

— Egipto vyriausybė ir jų 
pirkliai užsispyrė nusikratyti 
anglų - amerikonų bendrovių 
benzino tarpininkavimu —jie 
nori benzinu patys apsirūpin
ti.

KARALIENES PARAPIJOS CHORAS, Brklyn, N. Y., pasižadėjęs daly
vauti programos išpildyme “Amerikos" ruošiamajame vakare, sausio 8 d. Viduryje 
sędi klebonas kun. J. Alesiunas ir choro vedėjas muz. Pr. Dulkė. ,
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Sausio 6, 1950
Saus:

|IŠ TREMTIES ATVYKUSIŲ ŽINIOS

Lietuviai D. P, 
Skaitlinėmis

toriams, laidojimo įstaigos 
direktoriui J. Garšvai, K. Bie 
liniui, Dr. Br. Budreikaitei, 
A. Buivydienei, J. Ginkui, G.

Per pereitus metus Ameri-' Grinienei, Z. Jasaitienei, Dr. 
kos visuomenės nuoširdaus M. Jesaičiui, V. Jonuškaitei, 
bendradarbiavimo dėka į šį V. Karvelienei, A. Krulikie- 
kraštą atvyko virš 16,000 nei,Liet. Atletų Klubo krep- 
tremtinių. Tokios didelės šininkams, V. Liobiui, J. ir K. 
mūsų tautiečių masės perkė- Milukams, P. Mičiulio siuvy-

— Atsiminimuose nupiešti1 stebėtinų kamuolio' valdymu
faktai yra tokie netikri, kaip ir vikrumu sudarė rūpesčio 

| Vyčių gynimui. Iš laimėtojų 
daugiausia taškų pasiekė 
Mikulskis (18) ir Alg. Biru
tis (14), o Vyčių stiprybė bu
vo Baronas, kuris įmetė 16 
taškų.

padirbtas $7. banknotas.
— Knyga išleista ne faktų 

nušvietimui, bet dolerių gau
dymo tikslu.

Vieša padėka.
Likimas lėmė, kad I Did. karo 

metu šelpiau belaisvius lietuvius 
Vokieitjoj (iš lėšų, atsiųstų į 
Šveicariją geraširdžių š. Ameri
kos ir D. Britanijos lietuvių), o

d. Volkerts Hall, 
Street, Long Is- 
(3 blokai nuo 

rengiamas 
šio karo metu pats patekau į sporto vakaras. Dėmesio čen*- 
šelpiamus. Ir tai jau 5 metai,; tre krepšinio rungtynės tarp

Sausio 7 
38-11 27th 
land City 
Queens Plaza)

limas ir įkurdinimas yra ne- klos bendradarbiams, R. Si- kaip bastauai su kitais tremti- Lietuvių Atletų Klubo ir. a-
paprastai didelis įvykis lie- dzikauskienei, V. Ščiukaus- n^a*s Vokietijoje (Bavarijoj).

Prakilni USA visuomenė gau- jaunimotuvių tautos Istorijoje^ Vyk- kaitei, T. Šlepetienei, M. Skar-
merikiečių lietuvių katalikų 

CYA. Vakaro
dant šį darbą BALFui teko džiuvienei, N. Stilsonienei, L. siai šelpė tremtinius Per IR0 ar pradža 7 vai., rungtynės nu- 
įtempti visas jėgas. Vien per Stilsonaitei, E. Trimakienei, Į kitaip. Manau, kad Gerasis Die- (matomos 8 vai. Bus menine 

•____________________ _____________a vnų lipine nflvcnncBALFo įstaigą yra sudaryta 
25,996 lietuvių tremtiniams 
darbo ir buto garantijos ir 
užvestos bylos. Procesuojant 
kai kurios garantijos atkri
to: dažniausiai dėl nesveika
tos, kiti tremtiniai neturėjo 
reikalingo D.P. statuso arba 
nutarė emigruoti kur kitur. 
Eigoje yra apie 6700 asmenų 
garantijos. Neturinčių visai 
garantijų lietuvių, kurie pa- Į 
gal emigrcijos 
tiktų emigruoti, yra apie 3,- 
000.

Iš viso lietuvių tremtinių 
įvairiose Europos stovyklose 
priskaitoma apie 13,000. 
Daugelis jų visai negalės iš
vykti del imigracijos įstaty
mais nustatytų taisyklių. 
Tai bus daugiausia seneliai, 
ligonys, invalidai, paliegėliai, 
našlės su mažais vaikais ir 
šiaip del kokių nors priežas
čių negalintieji emigruoti. 
Apskaičiuojama, kad tokių 
nelaimingų lietuvių bus apie 
4,000.

Atvykusių lietuvių nuo
šimtis yra palyginamai labai 
geras. Proporcingai tremti
nių skaičiui Vokietijoje atvy
kę lietuviai į J.A.V. po žydų 
užima pirmą vietą. Tokių 
gražių rezultatų tegalėjome 
pasiekti del to, kad BALFo 
direktoriato ir administraci
jos darbas buvo gerai mūsų 
tautiečiu suprastas ir remia
mas. Nors BALFas, palygi
nus su kitu tautybių panašio
mis organizacijomis, yra ga
vęs labai mažai piniginių au- 
ku. tačiau pavyko atlikti di
deli darbą. Reikia konsta
tuoti. kad atvykę tremtiniai.

A. ir M. Varnams, A. Žilins- vaa j1®1}15 atlygins, 
kui ir LSD 19-tai kuopai, V. 
ir M. Žukauskams.

Vyras, duktė, žentas

programa ir šokiai visiems.
Šiomis rungtynėmis susido- 

isi laukia

L. T. DRAUGIJOS 
SKELBIMAS

Paskutiniu laiku Ameri
kon atvažiavę lifetuviai pra
džioje dažnai susiduria su į- 
vairiais finansiniais sunku- 

Įstatymus mas. Visų lietuvių pareiga 
T . • būtų jiems bėdoje pagelbėti.

Tam reikalui Lietuvių Trem
tinių Draugijos rėmuose yra 
sutverta Savišalpos kasa, ku
rios nariai pasiryžę viens ki
tą bėdoje finansiniai parem
ti. Svarbu tad kuo skaitlin
giausiai toje Savišalpos ka
soje dalyvauti. 1950 m. sau
sio zmėn. 8 d. 3 vai. Apreiški
mo parapijos salėje įvyks vi
sų Savišalpos kasos narių su
sirinkimas., kuriame kviečia
mi-dalyvauti visi nariai.

Nuoširdžiai prašomi atsi
lankyti ir visi kiti, kuriems 
savišalpos reikalas prie šir
dies. Laukiami ir seniau A- 
merikon atvažiavę lietuviai.

L. T. Draugijos Valdyba

Lietuviij dailės paro 
* dos informacija

Visi bilietų platintojai ir 
asmenys, gavę betarpiškai iš 
parodos sekretoriato bilietų 
knygeles, prašomi nedelsiant ■ 
grąžinti jų šakneles su visa 
atskaitomybe parodos sek
retoriatui.

Jau dabar aiškėja, kad pa- 
i kelionei po lietuvių 

kolonijas reikia didesnės pa
jamos. Tuo tikslu kai kurie 

sinkJmair^ komitetai kolonijose
6 mėnesius sudarė 7,000 as-I „®p!clį!®® 
menu darbo ir buto garanti-Į 
jas. Tikiu, kad ir ateinančiais 
metais mūsų visuomenė rems 
BALFo pastangas ir kad li
kusieji ir galintieji emigruo
ti 3.000 lietuvių susilauks 
darbo ir buto garantijų. -

Kun. Dr. J. B. Končius 
BALFo Pirmininkas

LU.UL1* JA d U dtVyAę LI ClllLllllaX, _

vos ištrūkę patys iš skurdo °®. 
ir vargo ir dažnai dar sun- į 
kiai kovodami su įsikūrimo------ :
sunkumais, 1

'ir jų pelną skiria Dailės Pa
rodai. Tarp kita ko, Detroi
te tokia pramoga bus' sausio 
7 diehą.

Parodos Komitetas prašo 
visus kolonijų komitetus su
rengti bent po vieną pramo
gą parodos naudai. Jis prašo 
taip pat visas lietuvių orga
nizacijas, kurios iki šiol dar 
nėra skyrusios aukų parodai, 
prisidėti, kad ir maža dalimi.

- prie šio didelio lietuvių kul- 
New Yorko ateitininkų žiniai tūros darbo.

pranešama, kad sausio 15 d., j ' -----
sekmadienį, 3 vai. p. p. Apreiš- rodos sekretoriatas persike- 
kimo parapijos salėje, Brookly
ne rengiamas ateitininkų susi
pažinimo pobūvis — pasilinks
minimas ^u bendra kavute, dai
nomis, humoristiniu laikraščiu 
ir šokiais. Visi ateitininkai-sen- 
draugiai, studentai ir mokslei
viai — maloniai kviečiami tą 
dieną nenumatyti sau kitos pro
gramos ir pabūvyje dalyvauti.

Rengėjai

ATETHNINKŲ POBŪVIS

Nuo sausio 1 d., 1950, pa-

PADĖKA

Aš čia norėčiau nuoširdžią 
padėką pareikšti tiems, kurie y- mėjimas 
patingu būdu sušelpė mane ar kaip atvykę iš Europos žaidi- 
šiaip kuo padėjo: Kun. Prel. J. į kai pasirodys prieš CYA vie- 
Balkūnui ir Kun. Kleb. J. Čepu- netą, su kuriuo naujakuriai 
kaičiui už šv. Mišių stipend.; dar nebuvo žaidę. Brooklyno 
Kun. Kleb. N. Pakalniui ir Kun. j Vyčiai du kartu bandė atvy- 
Kap. V. Karalevičiui bei Kat. kėlius įveikti, bet neįstengė,Kap. V. Karalevičiui bei Kat. kėlius įveikti, bet neįstengė, 
Mot. Dr. už maisto siuntinius; Į 0 dabar tai bandys jų vyres- 
P. Montvilams (Brooklyne) irtieji broliai. Rungtynės žar 
P. Urmeliui (Kanadoje) už da įdomią kovą ir dėl to visi 
maisto siunt.; savo broliui Juo- žinome, kur galima praleisti
zui ir jo šeimai už pastangas 
padėti atvykti man į USA.

K. A. Steponaitis
Ingolstadt, 1949-XB-7.

šeštadienio vakarą — susi
tiksime Volkerts Hall!

lia iš New Yorko į Waterbu
ry, kur, tikimasi, bus pirmas 
parodos pasirodymas koloni
jose. Visais parodos reikalais 
rašyti nuo sausio 1 d. tokiu 
adresu: Lithuanian Art Ex
hibition, 148 Grand St., Wa
terbury, Conn.

Gilią ir nuoširdžią padėką 
reiškiame vienokiu ar kitokiu 
būdu prisidėjusiems mūsų 
brangią žmoną ir motiną a. a. 
Magdaleną Pakalkienę gy
dant, sunkiose valandose guo* 
džiant,. laidojant ir užuojau
tą reiškiant:

Apreiškimo parapijos kleb. 
kun. Pakalniui, vikarui kun. 
Pakalniškiui, Dr. Walukui, 
Dr. Valaičiui, ponams Čer- 
niams, Košiams, Pajaujams, 
poniai Skučienei, ponams Ma- 
čėnams, Šukiams, šviesos 
sambūrio Ne v Yorko skyriui 
Amerikos ii Vienybės redak-

Rooseveltienės 
atsiminimai

Naujųjų metų dieną Klas- 
čiaus salėje įvyko draugiškos 
krepšinio rungtynės tarp 
Lietuvių Atletų Klubo ir 
Brooklyno Vyčių. Apie 500 
žiūrovų galėjo stebėti įdo
mias rungtynes, kur atvykę 
iš Europos žaidikai jau antrą 
kartą išbandė savo pajėgumą 
su vietos lietuvių jaunimu. 
Bent pirmam kėliny Vyčiai 
stipriai laikėsi ir jiems daug 
pagelbėjo į talką pakviestas 
vidurio puolikas Baronas. 
Vėliau L. A. K. komanda, 
.kur pirmą i įkartą pasirodė 
broliai Norkai, daugiau įsi- 
žaidė ir jų sustabdyti buvo 
neįmanoma. Galutinė pasek
mė 59-38 (£2-20) Lietuvių 
Atletų Klubo naudai. Eilę 
įdomių akimirkų sukūrė bro
liai Norkai, kurie savo pa-

1949 metais Lietuvių At
letų Klubas turėjo 13 rungty
nių. Laimėjo 11, vienerias 
pralaimėjo ir tiek pat baigė 
lygiomis. Iš viso pasiekta 839 
taškai, o priešininkai atsakė 
529. Pavieniui lietuvių naudai 
daugiausia įmetė: Alg. Biru
tis 239 (iš 13 rungtynių), to
liau: Al. Lauraitis 125 (12), 
J. Narbutas 122 (13), Alg. 
Bagdonas 106 (11), Mikuls
kis 9 (10), Alf. Andrulis 88 
(12), Alg. Ošlapas 34 (10), 
J. Bužinskas 24 (10), Ad. 
Andrulis 6 (4), St. Birutis 
2 (5) Čerkeliūnas 2 (5). 
Laukiama, kad ir 1950 m. at
vykę iš Europos krepšininkai 
sėkmingai garsina * lietuvius 
krepšinio salėse.

■■ čk.
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Reikale kreipkitės pas biz
nierius, kurie skelbiasi mūsų 
laikraštyje “Amerikoje.” 
------------------------- • ■—

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 vakarų

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

Tel. Gramercy 7-9765

s
NELEISKIME UŽGĘSTI 

Lietuviu Kultūros Žiburianis 
KUTCROS ŽURNALO

Rooseveltienė, buvusio J. 
V. prezidento našlė, išleido 
savo atsiminimų knygą.

Kadangi iš Rooseveltų Bal
tuosiuose Rūmuose šeiminin
kavimo laikų daug kas yra 
apgaubta nežinojimo skrais
te, • laikraščių koresponden
tai griebėsi studijuoti tuos 
atsiminimus, tikėdamiesi juo
se rasti bent ką naujo iki šiol 
nežinomo.

Ir ką jie tuose atsimini
muose rado? Nieko. Štai jų 
pačių pareiškimai:

— Toje knygoje autorė 
save piešia angelu sargu, o 
kitus — plėšriais vilkais.

Gruodžio, Sausio' ir Vasario mėnesiais , 
Kas sielojas lietuviškąja kūryba, krikščioniška ■ 

kultūra, tautos išlikimu ir Lietuvos laisve* 
Skaito, remia ir platina ' 

VIENINTELĮ PASAULIO LIETUVIŲ 
MOKSLO, LITERATŪROS BEI MENO IR 

VISUOMENINIO GYVENIMO 4 
MĖNESINĮ ŽURNALĄ * 

AIDUS 
Kultūros Žurnalą Aidus 

redaguos redakcinis kolektyvas, sudarytas iš žymių lietuvių 
mokslininkų, rašytojų ir kitų kultūrininkų. Vyriausias 

redaktorius rašytojas 4
Antanas Vaičiulaitis

A1DŲPRENUMERATOS KAINA METAMS:
JAV ir Pietų Amerikoje - $5.00; Kanadoje - $5.50; kituose į 
kraštuose - $6.00. Atskiras numeris JAV - 50c., kitur - 55c. i

• V ! . S ' ' . j

AIDŲ PLATINTOJAMS BUS SKIRIAMOS DOVANOS i
■ i ' . J

Visi į Kultūros Žurnalo AIDŲ Platinimo Talką 
Tenelieka nė vieno lietuvio, kuris neskaitytų

A!DŲ

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

. ii- .. ____ 2U.

AM ERIKOS -
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” *
417 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y.

JERSEY PORK
428 Grand St, Brooklyn, N. Y

Didelis pasirinkimas
-* i

Lietuviškų dešrų ir skilandžių

Pardavimai
HTLLIAMSBURGE

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

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

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

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

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

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

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

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

Būvi

paslebd 
kurių
1 remty 
bino vi 
tems.

nuošė i 
uolumd

ninkarrJ 
lijo dov

SUTVARKOMI BIZNIŲ TAKSAI ?
Sutvarkom visokios rūšies taksus visų jurisdikcijų: Federalius štato 4 

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

Visos knygos ir rekordai raportavimui taksų pavieniams, pavienių v 
biznių, partnerystės ir korporacijų mieste ir už New Yorko miesto W 
ekspertiskai tvarkomos advokato Zubawicz, kuris turi teisės prakti- A 
kuoti bile teisme Jungtinėse Valstybėse ir Federalės Valdžios ir kuris 1 
yra patyręs accountant dabar tvarkantis taksus visokių biznių, didelių 7 
ir mažų, visoje šalyje ir užsieniuose. Tatai galima daryti ir laiškais, y 
Asmerpški periodiniai ir du-metiniai vizitai vra daromi bile bizniuose į) 
naudojant šį patarnavimą visur Jungtinėse Valstijose ir užrubežyje.

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

RAŠYKITE: A

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

Telefonas: EV 4-3049 W

KLAUSYKITE

"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

Koncertas ir Šokiai

sų vieni 
mas, s\! 
lis vartB 
Kalėdų I 
mas gal

Su d:l 
sikalbėtl 
simu. tI 
šakojo fl 
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eglutės ■ 
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Kalėdų, I 
lietuvių 1 
O čia dl 
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savo (Iri! 
kaip švę! 
viena gril 
giasi sucl 
vedžios ! 
mažame I 
švysti K® 
Sunkiausi 
tremtiniui 
veninius I 
daugumai 
Kalėdos. I 
negalėjai! 
miai laid! 
čiu ir žin! 
gyvenimu! 
jautė savi 
nors at vi 
kiek daili 
iš žmonai! 
nimas be! 
kur tylėti! 
tis... 1

Jautriai 
P., būvėsi 
bo. Pirmi(| 
mė nusišjl 
kau į dari 
Galėsiu pi] 
p. S.: “Lil 
ledos, k] 
vietele, ktl 
užsidirbti I 
venti...” 1

Turbūt 
šventė Kūj 
Kalėdas 
linkėjimaid 
mi. Mūsų 
visuomenė 
čius ir pad 
ti j naujo

RENGIA

HARMONIJOS ANSAMBLIS

Sekmadienį, Sausio-Jan. 15 d., 1950
4 vai. po pietų

GRAND PARADISE SALĖJE
318 Grand St. Brooklyn, N.

Ved. Violeta PranokusD
ALEKAS VASILIAUSKAS — tenoras 
JURGIS DIRGINČIUS — pianistas •’ r
J. GALMINO Vyrų Oktetas “AIDAI” vad. muz. K. V. BANAIČIO
TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ, vad. p-lės J. BICHNEVIČIUTĖS.

Šokiams Gros A. JEZAVITO ORKESTRAS
REZERVUOTAS BILIETAS $1.75

ŠOKIAI NUO 7:30 vai. vak.
NEREZERVUOTAS BILIETAS $1.25

Bilietas į Šokius — $1.00

Philadel! 
lietuviams I 
niams, į! 
daug širl 
parode Ra! 
solei Ernai 
Viršininkei! 
jos mergai 
dovanų, ktl 
kilmėmis J 
20 dienų gi 
nių. Tremti 
dč maža p| 
vo andova 
brangiomis] 
mokinės ml 
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tuviai įteiki 
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Pažvmėtina 
demv labai 
daro lietuvi 
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ta darbo. 1 
šiai mus re 
ta ištaigą | 
kių pagelbi 
man, p. Ka



--7 •

• 6, 1950 Sausio 6, 1950 AMERIKA

stato 
e ar
enių 
esto 
ikti- 
uris 
lėlių 
tais, 
lose 
e.
link

XMM%
S

KORESPONDENCIJOS
Great Neck, N. Y.

Eglutė DP vaikams

Philadelphia, Pa
Buvusiu tremtinių Kalėdos

buvo gauta daug daiktų ir dar
bo. Lietuviai nepamirš savo ge
radarių ir rėmėjų. Gauta para
mos ir iš kitų nelietuvių. Ypač

Neseniai atvykę iš tremties gausiai buvo apdovanota pp. 
"j > progos švęsti Kaulinių šeima, su 6 vaikučiais.lietuviai turėjo progos švęsti 

pirmas Kalėdas šiame krašte. Jie 
pastebėjo dajfg naujų papročių, 
kurių nebuvo Lietuvoj ar ir 
tremtyje. Labiausiai visus ste
bino visuotinas rengimasis šven
tėms. Mieste, darbe, įstaigose, 
gatvėse, krautuvėse ir kiekvie
nuose namuose matėsi didelis 
uolumas prisirengti Kalėdoms. 
Visi fabrikai turėjo savo darbi
ninkams Kalėdų parengimą, da
lijo dovanas, sveikino. Ar ne 
daugiausiai visus stebino, tai vi
sų vieni kitiems dovanų davi-1 
mas, sveikinimai, eglučių dide
lis vartojimas, langų puošimas 
Kalėdų ženklais, eglučių puoši
mas gatvėse, aikštėse ir t.t.

Su daugeliu lietuvių teko pa
sikalbėti Kalėdų šventimo klau
simu. Tur būt tragiškiausiai pa
sakojo p. X. “Pirmos mano Ka
lėdos be eglutės. Įsigijau mažą 
eglutę, pasidėjau kieme, rengiau
si įsirengti kukliame savo butu
ke... bet šeimininkė panorėjo ki
taip. Eglutė buvo išmesta dar 
prieš Kalėdas... turėsiu ieškoti 
eglutės kitur”... Kitas pasakoja, 
kad pasiilgsta tremties Kūčių ir 
Kalėdų, kur bendrai, daugybė 
lietuvių galėjo .švęsti tas šventes. 
O čia dabar neturime nei dau
giau kėdžių, nei kaip pasikviesti 
savo draugus, bet ir nežinome, 
kaip švęsime Kalėdas.” Arba vėl 
viena grupė iš K. stovyklos, ren
giasi sueiti bendrai pas jauna
vedžius tremtinius, ir jų labai 
mažame butelyje, bet jaukiame 
švęsti Kūčias, gal ir Kalėdas”... 
Sunkiausia buvo patirti buvusių 
tremtinių širdies ir sielos pergy-. 
venimus šių Kalėdų metu. Juk 
daugumai jų tikrai nepaprastos 
Kalėdos.'Jie atrodė ramūs, nors 
negalėjau tikėti, kad jie taip ra
miai lauktų tų švenčių. Nujau
čiu ir žinau, kad labai daug per
gyvenimų ir jautrių jausmų visi 
jautė savo sielose. O kad kas 
nors atviriau juos atskleistų, 
kiek daug būtų galima pažinti > 
iš žmogaus gyvenimo. Bet gyve- Į 
nimas beveik privertė juos daug 
kur tylėti, kentėti, laukti ir vil
tis...

Jautriai skambina telefonu p. 
P., buvęs tremtinys, dar be dar
bo. Pirmieji žodžiai: “Ir man lai
mė nusišypsojo... Šiandien išvy
kau į darbą... Gavau darbą... 
Galėsiu pradėti gyventi.” Arba 
p. S.: “Linksmos man bus Ka
lėdos, kad pagaliau suradau 
vietelę, kur galėsiu savo darbu 
užsidirbti pragyvenimą ir gy
venti...”

Turbūt visi naujieji lietuviai 
šventė Kūčias su plotkelėmis ir 
Kalėdas su lietuviška dvasia, 
linkėjimais, troškimais ir vilti
mi. Mūsų senesnioji lietuviška 
visuomenė atjautė savo tautie
čius ir pagelbėjo jiems įsigyven
ti į naujo krašto Kalėdas.

Kad daugiau pajustų Kalėdų 
džiaugsmo DP vaikučiai, nuošir
daus mūsų veikėjo p. Vilko rū
pesčiu jiems buvo suruošta Great 
Neck’e per Kalėdas puiki eglutė. 
Vaikai turėjo tikrai malonią ir 
gražią pramogą. Jie čia buvo ap
dovanoti dovanėlėmis. O patys 
vaikai, gražiai paruošti buv. Lie
tuvoj mokytojos p. S. Jakienės, 
išpildė programą, vykusiai sudai-

Kalėdinė radijo programa
Gruodžio 21 dieną, iš radijo

stoties WHAT, per p. Antanai- j nuodami, deklamuodami ir vai- 
tieinės lietuvišką valandą buvo dindami.
transliuota pritaikyta JKalėdinė 
programa.

... . ........ . . . .
INŽINIERIAMS, ARCHI

TEKTAMS ir TECHNI
KAMS

š. m. Sausio 7 d. (šeštadie
nį) 7:30 vai. vakare A. Mac
kevičiaus svetainėje, 1 Ridge
wood Place - Palmeto Str. 
Kampas, Brooklyn 27, N. Y. 
įvyks Inž. ir Arch. D-jos New 
Yorke visuotinis susirinkimas
— alutis.
- Visi inžinieriai, architektai
ir technikai Kviečiami daly
vauti. 9 ‘ •;

Valdyba.

I Tel. DEW 5136

į: Jos. Kavaliauskas |
Į i Laisniuotas
jį LIETUVIS GRABORIUS |

j > Penna ir New Jersey valstijose g

i' Nuliūdimo valandoje prašau S 
šauktis prie manes

j S 1601 - 03 So. 2nd St. jį

Philadelphia, Pa. ’

Pats p. Vilkas, jo šeimininkė 
žodžius parašė ir ir kiti jo prašomi asmenys pri

skaitė p. E. šaulytė ir L. Eit- sidėjo savo dovanomis prie eglu- 
minavičiūtė vyčių ir ateitininkų “ — 
vardu. P. D. Antanaitis ir p. A. 
Grubliauskaitė dirigavo muzika- 
linę dalį, p. Misliauskas gražiai 
paskaitė atitinkamą eilėraštį. 
Tai buvo tikrai tinkanti progra
ma. Sveikintini jos rengėjai p. 
Antanaičiai ir Vyčių 3 kuopa. 
Daugiau tokių meniškų progra
mų.

tės. Taip pat vaikučius apdova
nojo ir jų tėvus pavaišino alumi 
p. Kasmočius, kurio salėje buvo 
suruošta ši graži eglutė.
Gen. Pundzevičius Great Necke.

Mirtis juos išplėšė
Gruodžio 13 d. mirė Povi

las Petras Okstinas, o gruo
džio 16 d. Juozas šimkevi- 
čius. P. P. Okstinas tapo pa
laidotas Švenčiausios Panos 
Marijos kapuose, Juozas šim- 
kevičius palaidotas Šventojo 
Karsto kapuose. Juos laidojo 
Dominikas Eraminas.

Abu jie buvo šaunūs, ge
ri, pavyzdingi žmonės.

Monikai Okstinienei, kaip 
ir poniai Stelai šimkevičie- 
nei, bei velionių vaikams ir 
anūkams širdinigausia užuo
jauta.

Kazys Vidikauskas

Omaha, Nebr.

Būgos minėjimas
Labai malonu, kad pas 

pradedama minėti Lietuvos did- 
vyrus. Gruodžio 11 d. minėjome 
kalbininko Būgos 25 metų mir
ties sukaktuves. Didelis būrys 
susirinko lietuvių paklausyti pa
skaitos apie garsų kalbos žino
vą. Būgą. Rašytojas Jer. Cicė
nas skaitė paskaitą ir gerai pa
aiškino kalbininko gyvenimą bei 

i rašybą. Laima Drazdytė ir Pa- 
' rulytė skaitė 
iKongr. Eugine 
bėjo pas mus 
krašto reikalus.

Po paskaitos 
susirinkimas. Tarp daug kitų 
dalykų buvo svarstyta, kaip su
tikti naujus metus. Moterys pa
žadėjo pagaminti gardžius val
gius, gi vyrai samdys orchestrą 
ir aprūpins kitais dalykais. Visi 
žadėjo eiti į bažnyčią ir sutikti 
Naujus Metus, prašant Dievo 
laisvės Lietuvai 1950 metais.

mus

deklamacijas. 
O’Sullivan kal- 
apie Amerikos

buvo Tarybos

Paskaita biznieriams

NUOŠIRDI PARAMA
Philadelphijoje gyvenantiems 

lietuviams buvusiems tremti
niams, ypač jų vaikučiams, 
daug širdies ir užuojautos 
parodė Ravenhill Akademija. Se
selei Brnardai ir jos did. gerb. 
Viršininkei padedant, Akademi
jos mergaitės surengė apie 60 
dovanų, kurios su didelėmis iš
kilmėmis buvo įteiktos gruodžio 
20 dieną grupei buvusių tremti
nių. Tremtinės nuvyko ir išpil
dė mažą programėlę, už tat bu
vo apdovanotos gražiomis ir 
brangiomis dovanomis. Mūsų 
mokinės mergaitės, kurios da
lyvavo toje programoje, niekuo
met neužmirš. Iš savo pusės lie
tuviai įteikė Akademijai knygą 
apie Lietuvą su padėkos įrašu. 
Pažymėtina, kad Ravenhill Aca
demy labai daug gero padarė ir 
daro lietuviams. Per ją gauta 
daug baldų, drabužių, parūpin
ta darbo. Tai~yra viena labiau
siai mus remiančių įstaigų. Per 
tą įstaigą lietuviai gavo ir to
kių pagelbininkų, kaip p. Fred- 
man, p. Kaūftnan. Jų pagelba mn skaito.

Vadovavęs Lietuvos aviacijai 
gen. Pundzevičius, kuris už savo 
veiklą prieš Lietuvos okupantus 
buvo nuteistas net mirties baus
me ir tik dėka nepaprasto aplin
kybių sutapimo išliko gyvas, at
vyko iš tremties pas savo gimi
naitį, gyv. Great Necke ir čia 
apsigyveno.

Generolas kukliai dirba pap
rasčiausi fizinį darbą.
Lankys Vyčius su paskaitom.
New Yorko ir New Jersey 

valstijų vyčių prezidentas A. 
Vasiliauskas, gyv. Great Necke, 
artimiausiu laiku žada aplankyti 
visą eilę vyčių kuopų, kur jis 
darys pranešimus apie lietuviš
kumo išlaikymo reikalą ir gali
mybes jaunimo tarpe, o taip pat 
ir kitais svarbiais vyčių gyveni
mo klausimais. Kad paskaitų 
medžiaga būtų įvairesnė ir vis
pusiškai paruošta, vyčių prezi
dentas pasikvietė į talką ir kitus 
savo bendradarbius, kuriems rū
pi lietuvybės ugdymo reikalai.

Bus prakalbos
Katalikų Federacija sausio m. 

12 d. Kasmočiaus salėje'ruošia 
prakalbas. Kalbės kun. Čekavi- 
čius. Pradžia 7 vai. Bus įdomu. 
Kviečiami visi dalyvauti.

Mokytojas Petras Adomonis 
skaitė paskaitą biznierių klubui 
anglų kalboje. Jis neseniai atvy
ko iš tremties, o jau gali naudo
ti anglų kalbą, sakyti prakalbas. 
Tremtnių choras nuolat yra 
kviečiamas dainuoti įvairiuose 
parengimuose. Mūsų jaunimui 
tai labai patinka. Matote, turi 
progos parodyti savo gabumus 
mene svetimtaučių tarpe. Bu
vęs baleto meisteris Lietuvoje, 
P. Bondzevičius žadėjo pastaty
ti baletą mūsų svetainėje, 
rios įeigų pelnas eis mūsų 
nyčios naudai.

Vis dar važiuoja
Tremtiniai vis dar važiuoja 

pas mus. Iš pat tremties pribu
vo pas mus Mientai. Jie apsis
tojo parapijos pastogėje. Taip 
pat Ramanauskienė prisiglaudė 
su dviem mažais vaikučiais, pri
siglaudė pas p. Krikščiūnus. Mu
zikos mokytojas, Mečys Leškys 
su šeima ir Brazdūnas. A. Cvi- 
likas su šeima yra paskutinis iš 
tremties. Iš Bloomfield, Conn., 
pribuvo Totilas su šeima ir jau 
dirba skerdykloje. Pas mus ap
sigyveno Povilaičiai. Iš Wiscon
sin vai. pradėjo dirbti p. Sikor- 
skas. Iš pietinės vai. apsistojo 
pąs mus Stel Blažytė ir jau dir
ba Duchene College. Kun. L. Mu
steikis labai platina Aidus. 
Tremtiniai jį myli ir su pamėgi- 

i Vietinis.

ku- 
baž-

VIETOS ŽINIOS

Tel. Market 2-5172

Matthew A; Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street
Newark 5, N. J.

Tel. POPlar 4110 /
Charles J. Roman 

(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 
1113 Mt. Vernon St 

Philadelphia, Pa.
- Moderniška laidojimo įstaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai 
Kreipkitės diena ir naktį

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

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

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

Tek EVergreen 4-7142
J. P. GINKUS AD. JEZA VITAS V. UBAREVI0IU8

Direktoriui Muziko* Dir. Pranešimu Dir. !
- ...........- ■ ■ . -f

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
IMS Gates Ars. BreeMyn 21, N. T.
Tel. GL 5-7285 Res. TA 7-9070

LIETUVIAI AŠARŲ SALOJE
Ellis Island, mūsų žmonių 

vadinama ašarų sala, yra maža 
salelė, apie 7 akrų didumo, ky
šanti Hudson upės žiotyse. Toji 
salelė apstayta federalinės val
džios pastatais,' kuriuose gedi 
sutilpti iki 3,000 žmonių. Čia 
talpinami sulaikytieji imigran
tai, kurie ar tai del ligos, ar del 
politinių priežasčių neįleistini į 
Ameriką. Tokių nelaimingų as
menų šiandieną ten priskaitoma 
iki 400, kurių tarpe yra 26 lie
tuviai.

Kalėdų švenčių proga BALFo 
Pirmininkas Kun. Juozas B. 
Končius aplankė asmeniškai su
laikytus saloje lietuvius, pasvei
kino juos su šventėmis, susipaži
no su jų padėtimi ir *BALFo 
Valdybos nutarimu įteikė jiems 
$103.00 kalėdinių dovanų. Kai 
kurie sulaikytieji lietuviai jau 
ten laukia sprendimo del jų li
kimo apie 8 mėnesius.

Sulaikytieji nepaprastai džiau
gėsi del primininko apsilankymo 
ir reiškė savo dėkingumą. Pir
mininkas tuč tuojau parašė 
tremtinių išvadavimo reikalu 
atatinkamoms įstaigoms raštus 
ir pažadėjo padaryti žygius jų 
išlaisvinimui Washingtone.

Aušros Vartų parapijos New 
Yorke Kun. Dr. Mykolas Ražai
tis prieš pat Kalėdas taip pat ap
lankė lietuvius Ellis Island ir 
suteikė jiems dvasinį patarnavi
mą.

Susisiekimas su Ellis Island 
lengvas ir patikimas. Iš South 
Ferry reikia plaukti tik 15 minu- 

i čių. Ateityje numatoma aplan
kyti sulaikytus lietuvius kelius 

i kartus į mėnesį.

Clement A. Voket
(VOKETATHS)

ADVOKATAS

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

NEwtown 9-5972

DAvenport 6-0259

RALPH K K U C H

FOTOGRAFAS 
65-23 Grand At enue 

Maspeth, N. Y.

Siūlo Geriausių Firmų

ĮĮStephen Bredes Jr,
ADVOKATAS

I 197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

j Tel. EVergreen 7-9394

John W. Anseli 
LIETUVIS ADVOKATAS 

15 Park Row, New York 
Telefonai:

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

EVergreen 4-0203 '
DAKTARAS

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

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

STagg 2-1454 ,
F. GRAŽYS ir SŪNUS J 

KONTRAKTORIAI k
Atlieka mūrinių namų sienų U- f 
lyginimą, plaateriavima, laiigat- 6 
vių cementavima ir kt. darbu*, f

293 MAUJEB 8T., 6
BROOKLYN •, N. Y. į

a*

Jos. Zeidat, Jr<

lietuviška užeiga '
----- Nebrangiausia—ir—Geriausia-----

pas ZEIDAT’S
41,\ GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

TELEVIZIJA KAS VAKARAS

Brooklyn© Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen S-9222

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

Šventadieniais susitarus

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

TeL EVergreen 7-88M
VALANDOS: 
9—12 ryte 
1—-8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Brooklvno Lietuviai Graboriai
'ek EVergreen 7-4335 Tel. STagg 2-5043

tephen Aromiskis'
(Armakauskas) i Matthew P. Ballas

(Bieliauskas)
Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Pel. NEwton 9-4464

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

[Tel. Virginia 7-4499

i F. W. Shalins
i (Šalinskas)
j Laisninotas Graborius
i Suteikiam Garbingas
• Laidotuves

; -$150-
• KOPLYČIA SUTEIKIAM
> NEMOKAMAI
l 84 - 02 Jamaica Avenue, 
» Brooklyn, N. Y.

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

Laisninotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-4} — 72nd Street Maapeth, N. Y.RĘFRIGER AT ORIUS
• GENERAL ELECTRIC • FRIGIDAIKE
• WESTINGHOUSE • PHILCO

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ
Gasinių ir aliejum šildomų PEČIŲ

RADIO APARATŲ
TELEVIZIJOS APARATŲ 

SKALBIMO MAŠINŲ 
Ir kiti;ELEKTRINIŲ PRIETAISŲ

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

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

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJCNAS, Sav.
VYNAS — LIKERIAI— ALUS 

BARAS — RESTORANAS 
574 Hudson A venae Rochester, N. Y.

Tautieti, nenamiršk savo bro
liu tremtyje. Jie laukia Tavo pa
ramos. Pagelbėk jiems, Pasiųsk 
nors kuklią auką i
United Lithuanian Relief Fund, 

of America, Ine.
105 Grand St, Brooklyn 11,

• ' N. ¥.
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• R. -Vilčinskaitė, Indiana- Į • Juozas Vastunas, “Ame- 

polio College studentė, Kalė- -rikos” skaitytojas ir rėmėjas, 
das praleido Brooklyne pas 
brolį ir ta proga dainavo per 
J. Ginkaus radio valandą. Jį 
studijuoja dainavimą, gauna 
Amerikos katalikų stipendi
ją-

• Kun. P. M. Juras lankėsi 
Brooklyne, kur pirmininkavo 
Lietuvių Kultūros Instituto 
Valdybos posėdžiui, kurs įvy
ko sausio 2 d. “Amerikos” 
patalpose.

• P. Kumpikas, neseniai 
atvykęs iš tremties, Brook
lyne, Grand St., įsisteigė sa
vo technikos dirbtuvę, kurio
je taisomi įvairūs mašinų su
gedimai.

• Gr. Sruoginytė, neseniai 
atvykusi su tėvais iš Vokie
tijos, gavusi NEWC stipendi
ją, sėkmingai studijuoja Lo
retto College (Coorado). Ka
lėdas praleido pas tėvus Jer
sey City.

• Tremtinių Draugijos su
rengta eglutė vaikams Ap
reiškimo parapijos salėje 
Brooklyne labai gražiai pra-‘ nutėlC jis pasiūlė mums su
ėjo. Buvo susirinkę daug!manymą, kaip į “Amerikos” 
vaikų su tėvais. Atlikta gra- j vakarą patraukti ir tuos, ku- 
’5 rie (jar nenuSprendė atvykti.

Tas mūsų bičiulis, pagyręs 
rengėjų samanymą atsilan
kiusiems paskirti prizus, nuo 
savęs štai ką pasiūlė: Porai, 
geriausiai pašokusiai lietuviš
kus šokius, jis užrašys me
tams “Ameriką”, o grupei 
dainininkų iš publikos, kurie 
gražiausiai padainuos liau
dies dainas, žada gerai pavai
šinti.

Sumanymas labai gražus, 
bet dar kilnesnis minėto no
ras bent trumpai valandėlei 
visus “Amerikos” bičiulius 
sutraukti į vieną vietą.

Sueiti visiems yra malonu 
ir naudinga. O kadangi “A- 
merikos” parengimai retai es
ti, pasinaudokime proga ir 
sausio 8 dieną visi į “Ame-, 
rikos” Balių!

turįs savo Real Estate biznį 
Brooklyne, 1008 Gates Ave., 
naujus metus pradedant savo 
bičiuliams linki geriausio .pa
sisekimo.

Paskutinis Kvieti
mas

“Amerikos” rengiamas va
karas (su dainoms ir šokiais) 
jau čia-pat: jis įvyksta šį 
sekmadienį, sausio 8 dieną, 
Šv. Stanislovo parap. salėje, 
Greenpointe, Brooklyne.

Nors visi mūsų bičiuliai, 
gyvenantieji šioje apylinkėje 
yra pasižadėję tame parengi
me dalyvauti, nors daug kas 
tikrai atvyks ir iš tolimesnių 
miestų, visgi atsirado vienas 
mūsų skaitytojas, abejojąs, 
ar mūsų mieli svečiai pripil
dys pilną erdvią vakaro salę, 
kuri gali sutalpinti apie 1000 
žmonių.

Taigi, kad tą salė būtų pil-

zi programa.
• A. Merkelis, žymus lie

tuvis žurnalistas, visos eilės 
knygų autorius, su žmona 
atvyko į Ameriką ir.apsisto
jo Stonny Brook pas Pr. La'- 
pienę, kuri juos ir partraukė 
iš tremties.

• St. Santvaras
Metų išvakarėse buvo atvy
kęs į Brooklyną, kur skaitė 
savo eilėraščius per J. Gin- 
kaus radio valandą. Jis gy
vena Stonny Brook pas Pr. 
Lapienę.

• Kun. Jonaitis atvyko į 
Brooklyną ir apsistojo pas 
savo gimines šv. Jurgio para
pijoje.

• Kup. P. Brazauskas gy
vena Maspetho, L. I. parapi
joje. Jis aplankė mūsų redak
ciją ir pažadėjo paremti “A- 
meriką” savo kūryba. Kun. 
P. Brazauskas yra baigęs ir 
meno akademiją.

• Muz. Pranas Dulkė šio
mis dienomis įstojo į Lietu
vių Katalikų Centrą, tapda
mas jo pilnateisiu nariu. Jis 
įmokėjo 100 dol.

• Simonas Laniauskas, at
eitininkų veikėjas, buvęs 
moksleivių ateitininkų Britų 
zonoje -įgaliotinis, atgaivinęs 
tremtyje pirmą moksl. ateit, 
kuopą, įsikūrė Clevelande.

• Dr. Eleonor R. Witkus, 
mūsų skaitytojo M. J. Wit
kaus iš Queens Village, L. I., 
duktė, profesoriauja Ford
ham universitete, kur turi 
biologijos paskaitas. Gruo
džio 28 d. mokslininkų suva
žiavime New Yorke McAl- 
phin viešbutyje ji skaitė la
bai svarbų referatą.

• Komp. V. Jacevičiaus 
muzikos klubo koncertas į- 
vyks sausio 12 d. 8 vai. vaka
re, 210 E. 77 St., New Yorke.

• Polvna Stoska gruodžio 
30 d. Metropolitan operoje 
“Lohengrino” dainavo svar
biausią rolę — Elsos.

• Alfonsas Stankevičius, 
didelis mūsų bičiulis ir rėmė
jas iš Bronx, N. Y., užsakė 
“Amerika” trims asmenims.

• N. Mažai ai tė, žymi mū
sų rašvtoja, neseniai atvyko 
iš tremties ir apsigvveno 
New Yorke pas Tysliavus. 
Rašvtoja aplankė ir mūsų 
redakciją.

• Alelis., Milinavičius iš
Woddhaven, N. Y., užsimokė- 10:30 vai. rvte, ne sekma/lie- 
jo prenumeratą už dvejis me- niais. kain buvo Urt š>«l. Kiau
tus.

Naujų

Maspetho Žinios
—Katalikų Veteranų pos

tas ruoš šokius parapijos sa
lėje kiekvieną penktadienio 
vakarą pradedant sausio 13d.

—Metinis susirinkimas Al
toriaus Draugijos įvyks sau
sio 15 d., 4:30 vai. popiet.

—Šv. Vardo draugija daly
vaus incorpore pamaldose 
sausio 8 d. 8 vai. ryte, priims 
bendrai šv. komuniją ir turės 
pusryčius par. salėje.

—Rožančiaus draugija mė
nesiniam susirinkimui renka
si šį sekmadienį sausio 8 d. 
4:30 vai. popiet.

—Metinę parapijos atskai
tą klebonas išduos sausio 15d. 
per visas mišias.

EV 4-9293

PIRMUTINIS “AMERIKOS” METINIS

Metine Programa ir Šokiais
ĮVYKS sekmadienį

Sausio - Jau. 8. ’50
ŠV. STANISLOVO PARAPIJOS ERDVIOJE SALĖJE

Newell St. ir Driggs Ave. Greenpointe, Brooklyne

PROGRAMOS IŠPILDYME DALYVAUJA MŪSŲ CHORŲ RINKTINES:
1. Apreiškimo Parapijos Choro, vadovaujamas prof. P. SAKO.

z 2. Maspetho Parapijos Choro, vadovaujamas muziko A. VISMINO. ,
3. Angelų Karalienės Parapijos Choro, vadovaujamas muziko PR. DULKES.
4. Tremtinių Šokikių Grupė, vadovaujama p-lės JADVYGOS BICHNEVIČIUTES.

Šokiams Gros J. Navicko NAKTIES PELEDŲ ORKESTRAS
--------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------j—- ------------------------------

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

ĮŽANGA: $1.00. Moterys tautiniuose rūbuose įžangos mokesčio nemoka.
DURŲ PRIZAI: AtsilaųĮuusiems skirama 3 dovanos po $5.00 kiekviena ir $5.00 dovaną lietuvaitei su gražiausiais tauti
niais rūbais.

I

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 
t

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

Karalienės Angelų 
Parapija

1949 metų gruodžio pabai
goje Brooklyno Vyskupystės 

I šventojo Jėzaus Vardo Drau- 
Moterų Sąjungos New York ] gijų Unijų Vyriausias Dva- 

ir New Jersey Apskričio me- sios Vadas Rt. Rev. Msgr. 
tinis suvažiavimas įvyks 15d. 
sausio, 1950, 63 Kp. Kearny, 
N. J. Pradžia 2 vai. po pietų. 
Malonėkit visos kuopos iš
rinkti atstoves į šį suvažiavi
mą. Adresas suvažiavimo: 
6 Davis Ave., Kearny. N. J.

Kviečia Valdyba.

PRANEŠIMAS MOTERIMS

RADIO PRANEŠIMAS

Lietuviu biznierių radiio 
programa bus transliuoiama 
pora savaičių šeštadieniais

sykitės WLIB 1190 Klc.

PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪSIES

Ltagvl Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausia* pasirinkimas 
AISKRYMAS gamintas namie ii geriausios finetonoe, ALUS 11 go
riausiu bravoru. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITM:

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y,

Francis P. Connelly, V. F. 
savo laiške ragina, kad kiek
vienoje parapijoje visi vyrai 
taptų švento Vardo draugi
jos nariais.

Šių metų sausio 8 dieną y- 
ra Šv. Vardo draugijos ‘Na
rystės Diena”, kurioje visi 
Šv. Vardo draugijos nariai 
privalo savo parapijos baž- 
nyčiojė bendrai eiti prie Šv. 
Komunijos ir atnaujinti Šv. 
Vardo draugijos prižadus, ir 
priimti į draugiją naujus na
rius.

Be to, šventų Apeigų Kon
gregacijos nutarimu (lapkr. 
14, 1938 m.) sausio mėnesio 
antras sekmadienis yra pas
kirtas švz Jėzaus Vardo 
Šventei, kuri šiemet bus sau
sio 8 dieną, šiemet šiai šven
tei yra jau paskirtos tam tik
ros intencijos ir bus meldžia
masi: pirma, kad būtų užlai- 
komi krikščioniški principai 
ir idealai; antra, kad kiekvie
noje parapijoje visi vyrai 
taptų šv. Vardo draugijos 
nariais ir trečia, kad išsipil-

dytų šv. Tėvo noras, kad pa
saulyje išnyktų visokios, tarp 
tautų nesantaikos ir karai, 
ir kad pasaulyje . užviešpa
tautų teisinga, pastovi ir am
žinoji taika.’ *

Tad šiuo primename, kad 
Karalienės Angelų .parapijos 
Šv. Vardo draugijos visi na
riai tą dieną eis bendrai per 
Devintos Valandos Šv. Mi
šias prie Šv. Komunijos, o po 
tų Mišių parapijos salėje tu
rės savo svarbų susirinkimą. 
Bus pranešimai ir naujos val
dybos rinkimas. Visi nariai 
malonėkite dalyvauti.

Valdyba

Angelų Kartilįenės parapi
jos bažnyčioje Bernelių mi
šios buvo 12 vai. nakties, į 
kurias susirinko tiek daug 
tikinčiųjų, jog bent kiek, vė
lėliau atėjusiems net stovėti 
bažnyčioje vietos nebebuvo.

Iškilmingas mišias laikė 
parapijos klebonas kun. J. 
Aleksiūnas, kuriam asistavo 
kun. Paulionis ir kun. Pik
turna.

Pamokslą per mišias sakė 
kun. V. Pikturna.

Prie šventos komunijos ėjo 
ko ne visi bažnyčioje buvę 
žmonės, kurių tarpe matėsi 
labai daug naujų veidų. Ypač 
daug buvo tik dabar iš Euro
pos atvažiavusių lietuvių.

MIRE
A .t A. Jonas Galchus, po 

sunkios ligos, 32-31 Green
point Ave., L. I. C., N. Y. mi
rė gruodžio 18 d. Laidotuvės 
įvyko gruodžio 22 d. iš Ap
reiškimo bažnyčios, Brook
lyn, N. Y. į Kalvarijos kapi
nes, Blissville, N. Y. Paliko 
nuliūdime žmoną Amelią, 3 
sūnus, marčią ir 2 anūkus, i 
brolius — Kasparą ir Alton-Į 
są Galchus. Kunigas Vincas 
Galchus, C. M., Kasparo sū
nus atnašavo šv. Mišias, o 
taip pat ir kunigai Pakalniš
kis ir Kruzas. Kapuose —ku
nigai V. Galchus, Brown ir 
Murray. Širdingą dėkų tari?

nių prisirinko taip, pat pilna gū^s“ Vkbonuf N? Pakai

Choras labai gražiai giedo
jo Kalėdoms specialiai iš
moktas mišias ir gražiąsias 
kalėdines giesmes.

Visi tikintieji labai paten
kinti gražiomis pamaldomis 
ir tikrai skoningai papuošta 
bažnyčia.

ŽUVO 445 ŽMONES

Apreiškimo 
Parapija

12— Naujų Metų naktį,
.vai., buvo šv. Mišios, kaip ir 
Kalėdų pirmą dieną. Šioms 
Mišioms buvo gautas specia
lus vyskupo leidimas. Žmo-i a., f A. Jono žmona, Amelijn 
mų prisirinko taip pat pilna ir gūnūs klebonui N> Pakal 
bažnyčia kaip ir pirmos die- iui> vigiemg minėtienis ku- 
nos Kalėdų nakt}. Į nigams, giminėms, draugams

— Parapijos choras buvo kaimynams, pažįstamiems u? 
surengęs Naujų Metų sutiki- §v. Mišias, ‘gėlių vainikus 
mo balių, kurs gražiai praėjo, aplankymus į ligoninę ir šer 
Jaunimas bendrai pasilinks- menyse ir už visas užuoiau

tas, o taip pat graboriui Ber 
gen. Velionis buvo narys S 
L.R.K. 135 kp.

mino, pasišoko ir sutiko Nau
jus Metus.

— Parapijos apatinėje sa
lėje buvo surengę Tremtinių 
Tautinių šokių Grupė Naujų 
Metų sutikimą, kuris gražiai, 
praėjo. .

— Šv. Vardo Draugijos su
sirinkimas bus ateinantį sek
madienį po 8 vai. pamaldų. 
Bus bendri pusryčiai. Visi na
riai prašomi dalyvauti.

.1 ■
1

s

Lietuvi, ar jau paaukavę; 
tremtiniams? Tūkstančiai sene 
lių, našlių, ligonių ir vaikučn 
liko Europos stovyklose. Sušelpk 
juos. Siųsk auką: United Lithuo 
nian Relief Fund of America 
Inc., 105 Grand St., Brooklyn 
11, N. Y,

Per Kalėdų šventes visa
me krašte yra žuvę 445 žmo
nės. Daugiausia yra žuvę su
sisiekimo nelaimėse. Associa
ted Press statistikos davi
niais, kas 8 minutės buvo 
viena auka, skaitant nuo 
penktadienio 8 vai. vakaro iki 
pirmadienio vakaro.

KLAUSYKITE!
Kiekvieną sekmadienį, 10.: 

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

JOSEPH P. MACHULIS
Real Estate & Insurance

Parduoda ir apdraudžia namus 
visose apylinkėse. Notarizuoja 
dokumentus, tremtiniams išpil
do blankus ir pagelbsti Ameri
kos pilietybės gavimo reikaluo
se. Apdraudžia ir žmonių gyvy
bę ir sveikatą.
36-56 85th St, Woodhaven, N. Y.

Tel. VI 7-1896
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