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“Naujienos”, kurios iš kitų 
reikalauja “vieni kitiems” 
amnestijos už praeitus tar
pusavio nesusipratimus, ir 
toliau varo savo pilną pagie
žos piktą akciją prieš Kana
dos lietuvius katalikus. “Tė
viškės žiburių” pasirodymo 
proga jos rašo: “Apie šį 
laikraštį yra susibūrę tos pa
čios jėgos, kurios saVo laiku 
Montrealy suskaldė lietuvių 
vienybę.” Tai matote, tikra 
amnestija už praeities nesu
sipratimus. O jeigu mes, pa
vyzdžiui, ar “Tėviškės žibu
riai” nurodytume kokios iš 
tikrųjų jėgos savo laiku 
Montrealy j e suskaldė lietu- i 
vių vienybę, tai “Naujienos” 
triukšmą pakeltų — skanda
las, nėra tolerancijos, nedaro 
amnestijos!

Visose pasaulio kampuose 
Kremliaus agentūrų žmonės 
liaupsino ir kodylavo Stali
nui per jo ‘garbingas 70 metų 
sukaktuves.” Neatsiliko ir 
abi lietuviškosios agentūros 
Amerikoje. Savo laikraščiuo
se jie išieškojo visus Stalino 
“nuopelnus žmonijai.” Ta 
proga ir mes norėtume kai 
ką paklausti šitą Mizaro- 
Bimbos * Pruseikos Cq., bū
tent: jūs galite įrodyti, kad 
Stalino valdomuos kraštuos 
nėra kacetų, kuriuose naiki
nama milijonai žmonių? Ne! 
Jūs galėtumėte įrodyti, kad 
bolševikų valdomuos kraštuo
se nėžųdomi be teismo žmo
nės, kurie netiki komunizmu? 
Ne! Tai ar jūs tikite, kad tai 
daromą be Stalino žinios,? Ne! 
Tai kodėl jūs apie tai nepa
rašote savo laikraščiuose?

PREZIDENTAS h. trumanas,
1950 metų angoje pasakęs eilę kalbų į savo krašto 

gyventojus.

RŪPINASI GYDYTOJŲ REIKALAIS
--------  ■ I4 j 7 ~ 'Paskutinis Kauno V. D. U- mybėje. AJV ginklai jau nuo 

niversiteto Medicinos Fakul- 1 vasafio bus pradėti vešti, 
teto Dekanas prof. dr. J. Meš- iš jų i 
kauskas dabar gyvena Chica- cūzami 
go j ir dirba vienoj ligoninėj. Viso
Kaip Vokietijoj, taip ir čia jati pasiruošusios pasirašyti 
jis rūpinasi ir bendrais gydy- galutiną aktą\ po kurio ,g\n- 
tojų rętoĮąisxV^etiįpjiiS|klai bus pradėti^vęĮtį, išsfry-

■augiausia teks pran-

Visi Atlanto pakto šalys

/ . Penktadieni, sausio-january 13, 1950Dideli Galimumai Ateičiai
Sausio 4d. pi 

manas pasakė 
bą. Tai buvo j 
nešimas apie a 
kurį prezidend
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0 PRANEŠIMAS TAUTAI
ridentas Tru- nes jų produktai yra krašto 
kongrese kai- gyvenimo pagrindas. Turime 
/metinis pra- visais būdais stiprinti žemės 
bijos padėtį”, ūkį.oijos padėtį”, 
špagai kons-

tituciją, turi ąąs met pada
rytu čia jos si

Milžiniškapažanga
. vPrezidentas.jperzvelge A- 

nierikos Jungtinių Valstybių 
praeitį puse šimto metų atgal

Jkad šis kraš- 
iGminiu, politi- 

socialiniu ir 
aiyilgiu padarė 
tfą pažangą. A-

,uka.

ir konstatavo^ 
tas savo ekon 
niu, militarinii 
kultūriniu atž 
tiesiog nįtikėti 
merikiečio gyvenimo standar
tas yra labaįa^'^- — 
mai, kuriuos š 
tinis žmogus
Prezidentas pabrėžė, kad ta 
galybė, į kurią šiandieną AJV 
yra išsivysčiusios, uždeda 
šiam kraštuĮ ir milžinišką at
sakomybę pasaulio tautų šei
moje, nes visų tautų akys nu
kreiptos į mūs. Jungtinių 
Tautų organinei j a ir Mar
shal© plano paffėlba turės bū
ti mums ir toliau priemonės, 
kuriomis mes turime neapvil
ti tautų.

Didžiausi £

“Dievo i

ANGLIJA PRIPAŽINO KINIJA
Praeitą penktadienį Angli

ja pripažino Kinijos komunis
tų vyriausybę de jure. Angli
jos vyriausybės pareiškime 
sakoma, kad jie pripažino ne 
komunistinę vyriausybę, bet

Ponios Chiang-Kai- 
shek kalba

itas, minimu 
krašto vidu
ti, yra geri.

lumai

ss šian-

Priėjęs prie krašto gyven
tojų sveikatos reikalų, .prezi-1 tuos, kurie turi didesnę dalį 
dentas vystė mintį, kad vai- j krašto jau savo rankose. Ži- 
stybė turi imtis organizuoto noma, tai sofistiškas išsisu- 
gyventojų sveikatos draudi- kinėjiiųas pasaulio akyse, 
mo. Padėjimas, koks jis šiuo 
atžvilgiu yra dabar, nepaten
kina visų krašto gyventojų, 
nes, ši reikalą palikus priva
čiai iniciatyvai pačių žmonių, 
vieni apsidrausti nepajėgia, 
kiti nesugeba, o dar kiti ne
prisirengia. O į gyventojų 
sveikatinfruma tas atsiliepia 
labai neigiamai.

Generolo Chiang-Kai-sheko 
žmona, kuri iki šiol buvojo 
AJV, ieškodama čia pagebos 
kovai prieš komunistus, pra
eitą sekmadienį pasakė per 
vieną New Yorko radijo stotį 
atsisveikinimo su Ameriką 
kalbą ir išvyko į Formozą pas 
savo vyrą, kur ji “jo dešinėje 
su kinų vyrais iki paskuti
niųjų kovos”.

Amerikos adresu ji nieko 
šiurkštaus nepasakė, nežiū
rint į tai, kad nei pačiai Ki-

Anglų sprendimą, žinoma, 
nulėmė jų noras išgelbėti sa
vo koloniją Hong Kong. Pas
kutiniųjų dienų Vengrijos 
komunistai įrodė, koks liki
mas užsieninių turtų komu
nistų valdomuose kraštuose. 
Bet britai ta realybe vis dar 
netiki. Juos įtikins gyvenimas nijai, nei Formozai ginti pa- 
Bet komunistus jie labai pa- gelbos ji čia negavo. Angliją 
rėmė.

Washingtone ir Paryžiuje > 
šis pripažinimas sukėlė baisią 
audrą. Washingtone tai lai
koma vakarų fronto sugriu
vimu tolimuose rytuose. Bet 
Valstvbės Departamentas pa
reiškė, kad vakarai vistiek 
vieningai laikysis Kiniją iš
laikyti “laisvą, jokio svetimo' 
krašto neužimtą”. Paryžiuje 
pareikšta, kad Pracūzija ne
skubės anglų pėdomis, o pa
lauks pirma Bao Dai vyriau

sias pavojus, komunistu ūžė- Indokinijoje iš anglų 
mimas Vakaru Europos ir Vi- puseš. pripažinimo.

Užsienio politikos 
' reikalu

Šiuo klausimu prezidentas 
pakartojo ikšiolinės užsienio 
politikos pagrindinius dės
nius ir reikalavo Kongresą 
užsienio politikoje viršparti- 
nio vieningumo, koks jis vra 
buvęs iki šiol. Prezidentas 
pareiškė savo įsitikinimą, 
kad AJV komunizmą, reika
laujanti pasaulio į savo ran
kas, gali sulaikyti. Didžiau-

ji pavadino “moraliai sergan 
čia”, dėl komunistų pripaži
nimo. “Anglija turi sielą to
kio krašto, kuri už sidabrinį 
grašį parsiduoda. Aš sakau 
— begėdė Anglija. Bet vieną 
dieną už tuos sidabrinius An
glija baisius procentus mokės 
savo krauju ir prakaitu ko
voje dėl laisvės”. Tokia buvo 
kinietės padėka Anglijai.

— Illinois valstijoje 16,000 
anglakasių, po vienos savai
tes streiko, vėl pradėjo darbą?

Bulgarijos komunistų minis- 
teris pirmininkas savo laiku 
buvo "išvykęs pasigydyti į 
Rusiją”, bet iš ten bvo grą
žintas tik jo lavonas. Prieš 
jam išvykstant “pasigydyti”, 
buvo plačiai kalbama, kad jis 
nustojęs Kremliaus malonės. 
Visa tai nuėjo jau istorijos 
praeitin, o dabar vėl jau se
niai kalbama, kad rytų Vo
kietijos bolševikinis “minis- 
teris pirmininkas” Otto Gro- 
tewohl nustojęs Kremliaus 
malonės, šiomis dienomis 
Grotewohl taip pat išvyko į 
Rusiją pasigydyti...

ja derybos ėina.prie pabaigoje 
kai į Londoną išvyko trw 
Amerikos kariniai ekspertas 
kurių tikslas išaiškinti šį rei
kalą.

Manchestery, N. H., kelia
ma byla vienam gydytojui, 
kurs davęs špricą, nužudęs- 
vieną nepagydomą ligonę, 
kuri gydytoją prašiusi su
trumpinti jai kentėjimų die
nas. Dar keisčiau, kad vienas 
protestantų dvasininkas pa
teisino šitokį darbą, kvalifi
kuodamas tai gailestingumo 
dalyku. Iki šiol pasauly ne
buvo-pripažinti toki dalykai. 
Tai tik nacių valstybėje, kur 
buvo “gerinama vokiškoji 
rasė”, buvo leista šitos rūšies 
žmogžudystės, šis preciden- 
tas Amerikoje turėtų sukelti 
didelę audrą prieš šios rūšies 
mėginimą.

uge Medical Assosiation 
Centro Valdybai, kuri jam su
teikė įgaliojimus ir J. A. Val
stybėse veikti tos organizaci
jos vardu. Neseniai prof. Meš
kauskas tos organizacijos 
vardu paruošė ir įteikė me
morandumą Amerikos Gydy
tojų S-gai buvusių DP gydy
tojų reikalu. Memorandume 
prašė palengvinti gydytojų į- 
sikūrimą, atleisti nuo egza
minų t. t. Girdėti, kad tas 
memorandumas sukėlė gyvą pritaikytas galimam sovietų 
susidomėjimą. Tą memoran- puolimui atremti. Po šRo pre- 
dumą įteikė kartu su Lietu-1 zidentaS Trumanas jau galės 
vos Konsulu p. Daužvardžiu. Kongreso pripažintą $1,000,-

Šių metų vasario mėn. pra- 000,000 tam planui vykdyti 
džioj Amerikos Gydytojų S- 
ga (AMA) yra numačiusi 
naujai perklasifikuoti užsie
nio universitetus. Tas palies 
ir Lietuvos u-tus. Iki šiol 
Kauno u-tas buvo A klasėj. į Plano projektas buvo gruo- 
Prof. Meškauskas deda pas- džio 1 d. Paryžiuje priimtas

Gynimo planas 
priimtas

Atlanto pakto 12 kraštų 
paskubomis priėmė Vakarų 
Europos gynimo planą, kuris

išduoti.
Plano galutinas priėmimas 

ir pasirašymas vyko Valsty
bės Departamente. Ji sank
cionavo sekretorius Acheson.

karo vadų.
__ _____________ __ Valstvbės Departamento 

tas ir toliau"liktų A klasėj, valdininkas pareiškė, kad po 
Jeigu jis būtų perkeltas į B 6 mėnesių svarstymo, šiame 
klasę, kaip daugelis užsienio paskutiniame posėdyje per 
universitetų, tai toliau lietu- 40 minučių vienbalsiai planas 
vių gydytojų diplomai nebūtų buvo priimtas.

tangų ir skubiai renka reikia
mą medžiagą, kad Kauno u-

užskaitomi ir čia neturėtų 
galios. Reikalingas Kauno (ir 
Vilniaus) Med. Fakulteto Re- 
guliaminas ir bendrai univer-

Suomiai suėmė 20
Jau porą savaičių praėjo.

Gen. W. B. Smith, knygos 
“My three years in Moscow” 
autorius, perspėja pasaulį 
dėl trečiojo pasaulinio karo 
greitų galimumų. “Mes ne
privalome klaidingomis sva
jonėmis gyventi, nes Krem
lius yra jau seniai pradėjęs 
agresyvę politiką, kuri tik į 
karą veda”, — sako genero
las. “Kremliaus komunistai 
karą laiko neišvengiamu da-

- lyku”,— pabrėžia buvęs AJV 
ambasadorius Maskvoje. Ro
dosi, jis turėjo geros progos 
Maskvą pažinti.

— New Yorkui aprūpinti 
vandeniu iš Hudsono upės 
planą miesto valdyba jau pa
tvirtino.

gas kraštas, turis .-didžiausius 
galimumus, negu kada nors 
istorijoje kuri tauta yra tu
rėjusi”. Apie savo ateitį ga
lime spręsti iš praeities. Taip 
besivystant mūsų pajėgumui, 
per sekantį pusšimtį1 metų 
mes būsime visais atžvilgiais 
neprilygstamai stiprūs. Mū
sų vidutinė šeima per tą laiką 
pasieks $12.000 metinių pa
jamų, taigi, tris kartus dides
nę sumą, negu dabar. Valsty
bės finansinei padėčiai pa
gerinti ir “pajamas su išlai
domis sulyginti”, reikia 
keisti mokesčių politiką, 
didinti mokesčius.

metu yra jau apstabdvtas. 
Bet jeigu dabar užsieniui pa- 
gelba būtų sustabdyta ar su
mažinta, vėl demokratijos 
priešui būtų, ginklas į rankas 
įduotas.

Trumano kalbos 
metu

IA SAVAITĘ

pa- 
pa-

Taika — mūsų 
tikslas

Prezidentui Trumonui sa
kant savo kalbą Kongrese, 
priėjus tas vietas, kuriose 
skiriasi demokratu ir respu
blikonų partijų programos, 
abieju partijų atstovu buvo 
reaguojama iš vietų. žinoma, 
nevienodai. Respublikonai į 
kai kurias vietas reagavo 
garsiu juoku, replikomis ir 
net posakiais, o demokratai 
— plojimais. Jautriausio'? vie-
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siteto mokslo planas. Todėl Maskva įteikė Suomijos
kas ų turėtų, reiktų tuojprof. j wriaus vbei nota, kad ši iš- jo priėmimo laisvajame pa- 
Meskauskui pasiųsti į Chlca"duotu jiems iš Suomijos 300 saulyja. Mes turime privesti

Mes džiaugiamės taika. Bet 
mes visi žinome, kad taikai 
pasauly išlaikyti nėra leng-,ĮOS buvo mokesčiu pakėlimo 
vas dalykas, nėra greit pa* t reikalas ir ligoniu kasu įve- 
siekiama. Norint išlaikyti - 
taiką, turime būti stiprūs. 
Stiprėdami patys savyje, 
mes turime stiprinti tarptau
tines taikos institucijas, pir
moje vietoje J. T. O. Mes tu
rime sukurti naują žmogaus 
teisių standartą, kuris turi 
būti kelrodis žmoniškumo 
pasaulyje, privedant genoci
do konvenciją prie visuotino-

gą, nes reikalas yra labai sku
bus ir labai svarbus.

Kaip atrodo Atlanto 
gynimo planas

Iš informuotų sluogsnių 
sudarytas maždaug toks stra
teginis vaizdas, kuri slepia 
savyje Atlanto pakto gynimo 
planas.

Rusams puolant, prancūzų 
armijos, pradinėje karo sta
dijoje, turės atlaikyti pagrin
dinį smūgį. Vakarų Europoje 
AJV, Anglijos, Belgijos, O- ku pasakyti. Viena tik aišku, 

"t kad mažai humaniškai Suo-

“pasislėpusių” sovietų prie- J. T. O., kad ji galėtų kontro- 
šų, kuriu tarpe 56 yra karo liuoti pasaulio ginkluotas pa- 
nusikaltėliai. Suomių vyriau-; jėgas, kad jos neveiktų des- 
svbė iki šiol darė viską, kad 
šito barbariško reikalavimo 
neivykdžius. Bet prieš kelias 
dienas Maskvos spauda ir ra
dijas nepaprastai aštriai nuo- 
lė už tai Suomiios prezidentą 
ir vyriausvbe. Prie Maskvos 
balso prisidėjo ir suomių ko
munistai.

Rezultate to, suomiai suė
mė 20 iš tų 56 žmonių. Suimti 
tardvmui. Kuo baigsis ši ne
kaltų žmonių tragedija, sun-

truktyviai. »

dimo klausimas, kur resnu- 
blikonai aštriai reagavo. Nie
kur tačiau iš ribų nebuvo iš
eita. kai o k«d atsitinka daž
nai kitu kraštu parlamentuo
se. Temanąs savo laikysena 
nuginkluodavo priešus. Pa
vyzdžiui, paskelbus mokesčiu 
padidinimo reiksią, respubli
konu pusei sujudus, preziden
tas staptelėjo; atmetė galva, 
o aniems anrimus, jis pridė
jo į juos: “Manau, esate su
pratę, ką pasakiau”. Paga
vęs gerą momentą, tęsė kal
bą toliau.

Visų žmonių vardu
Šita programa turi atsi

žvelgti į visu žmonių intere
sus ir patenkinti daugumos 
reikalavimus. Mes nieko ben
dro neturime su senuoju šio 
amžiaus imperializmu, nei su 
nauja komunistų * agresija. 
Komunizmas, pragarišku už
sispyrimu besiekdamas val
džios, ieškos mūsų silpnų vie
tų, provokuos ir agituos. Dėl 

i turime Visam prisi

— Kinu nacionalistu laivy
no atstovas pareiškė, kad jie 
anšaudė “Flving Arrow*’ no
rėdami perspėti ii. kad’ ne- 
nžnlauktu ant minu Jangtse 
žiotyse, kur jis būtų visai žu
vęs.

landijos daliniai bus įjungti
į bendrą Europos karinome- mijai sunku bus atsiląįkyti to mes 1___________ r____
nę. Oro ir jūrų gynimas A- prieš brutalų Kremliaus rei-Įrengti. Didžiausio dėmesio 
merikos ir Anglijos atsako- lavimą. į turime kreiptiį ūkininkus,turime kreipti! ūkininkus,

-•-Senatorius P. 
pagarsėjęs 
vesti naujai! DP biliu, 
tino visus 
di, tai esą asmenvs , 
taps taps 
pogrindinjų

McCarran

iaiį DP biliu, apkal- 
išvietintuosius. gir
ią asmenys , kurie

• Prezidentas Trumanas pareiškė, kad Amerika For- 
mozos reikalu Kinijos nacionalistams tegali padėti tik ECA 
rėmuose. Užgrobimo kėslų Formozoje ar kitoje Kinijos 
teritorijoje Amerika neturi. -

• Labai aštrūs debatai kilo Senate dėl prezidento 
Trumano vedamos politikos Kinijos atžvilgiu, kur respub
likonai piktai pareiškė, kad Trumanas sugriovė mūsų kraš
to užsienio politikos frontą. Respublikonų buvo pavartoti 
epitetai — Muenchenas, jis priveš mus prie karo.

• Sekretorius Acheson paneigė esant bet kokį kon
fliktą tarp jo ir kariuomenės vadų Formozos reikalu.

• Populistų - liberalų vyriausybė Graikijoje atsista
tydino. ši A. Diomedes vyriausybė išsilaikė pusę metų. Ka
riuomenės vadas ir štabo viršininkas taip pat atsistatydino.

• AJV vyriausybė pareiškė protestą Austrijos vy
riausybei dėl slaptos prekybos su sovietų bloko šalimis, kur 
mainoma industrijos gaminiai ant liuksusinių maisto pro
duktų.

• Šį ketvirtadienį New Yorke vėl buvo vandens tau
pymo dieną — gyventojai tą dieną nesimaudė, vyrai nesi
skuta. Tai jau antru kart New Yorko gyventojams.

• Praeitos savaitės vidury didelę dalį AJV palietė 
žiaurus oras. Ledų kruša ir sniegas daug kur sutrukdė su
sisiekimą. Apėmė plotą nuo New Yorko iki vidurinio Texas 
ir pasiekė vidurinius vakarus, pietus, net ir tolimuose vaka
ruose pasiekė.

• Beveik visi akmens anglies kasyklų savininkai pa
prašė National Labor Relations Board, kad J. Lewis pagal 
Taft-Hartley įstatymą būtų patrauktas į teismą ir privers
tas leisti darbininkams normaliai dirbti.

• Pragos komunistai amerikietį S. Kliachno išvarė iš 
Čekoslovakijos. Kliachno buvo Pragos universiteto studen
tas, Columbijos (New Yorke) universiteto stipendininkas.

• - Vienas iš žymesnių politikos vadų iš Pragos vėl 
pabėgo į vakarus. Jis pareiškė, kad šiuo metu Čekoslova
kijoje vykdomas milžiniškas valymas partijoje.

• Visų Europos laisvųjų kraštų spauda jau perleido 
per savo komentarų koštuvus prezidento Trumano kalbą 
Kongrese. Visur ši kalba priimta šiltai, net ir Švedijoje.

• Vokietijos socialistų vadų suvažiavimas Berlyne 
įvyko pereitos savaitės vidury. Buvo aptarta planai kovai 
prieš komunizmą ir galimumai višų Vokietijos partijų kon
ferencijai.

• New Yorko gubernatorius Th. Dewey valstijos par
lamente pareiškė, kad prezidento Trumano mokesčių poli
tika pažeidžia valstijų suverenitetą ir kad jis savo valstijo
je neįeisiąs mokesčių pakėlimo.

• CIO Telefonų Darbininkų Unija pareikalavo darbi
ninkams atlyginimo pakėlimo ir 35 vai. darbo savaitėje, 
grąsinant streiku, jei sąlygos nebus priimtos. Išeitų apie 
250.000 darbininkų į streiką.

• Iš Kinijos ateind žinios, kad ten manoma, jog so
vietų laivynas gali okupuoti Formozos salą. Rusų laivyno 
dalis, su 20 povandeninių laivų, atvyko į Dairen uostą, iš\ 
kur rengiama invazija į Formozą.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

Kai motina slapta savo vai
ką pamoko apie Dievą, apie 
sielą, apie sąžinę, apie po
mirtinį gyvenimą, ir kai vai
kas netyčia išduoda tai mo
kykloje ar komjaunimo or
ganizacijoje, tai ta motina ne 
tik išjuokiama, jos autorite
tas suniekinamas jos vaiko 
akyse, bet ji dar pradedama 
persekioti valstybės saugu
mo policijos, kol ji.pagaliau 
atsikliūva kacete ar Sibire.

KATALIKU BAŽNYČIA KALBA
KOMUNIZMO PAŽIŪRA Į BENDRUO

MENĘ IR VALSTYBĘ
POPIEŽIUS PIJUS XI

MES JU NEAPVILSIME
“Mūsų begalinė stiprybė uždeda mums ir begalinę at

sakomybę. Mes persikėlėme iš perifejos į patį centrą pa
saulio reikalų. Kitos tautos žiūri į mūsų ekonominę ir mi- 
litarinę stiprybę, į mūsų energingą saugojimą visus žmones 
reprezentuojančios vyriausybės ir laisvos visuomenės. Mes 
jų neapvilsime.”

Tai žodžiai prezidento Trumano, pasakyti didžioje jo 
kalboje Kongrese. Tai žodžiai, kuriais Amerikos Jungtinių 
Valstybių prezidentas atsakė milijonams pasaulio žmonių 
į klausimą: Ar Amerika supranta šiandieną savo istorinę 
misiją, kurią jai, “persikėlus iš periferijos į pasaulio rei
kalų centrą”, likimas uždėjo. Tai klausimas, kuri šiandieną 
stato visos pasaulio tautos, neišskiriant net rusų tautos, 
kuriai Kremliaus nusikaltėliu gauja išliejo daug kraujo ir 
kurią paliko mažiausia šimtu metų visais atžvilgiais atsi
likus nuo kitų tautų. Tai klausimas, kurį žmonija stato su 
didžiu nervingumu, nes nuo jo pareina žmonijos likimas. 
Nes pasauly šiandieną yra tik viena galybė, kuri gali 
suorganizuoti laisvąją žmoniją išgelbėti pasaulį nuo grę- 
siančios baisybės — ta galybė tai AJV. Bet ar AJV pačios 
supranta tai? Prezidentas šiandieną pasakė — taip!

Toliau savo nosies nepajėgiąs matyti amerikietis, ži
noma, pasakys — tesižino sau Europa, Azija su visomis 
savo tautomis ir tautelėmis, kas mums, mes puikiai pavalgę, 
gerai apsirengę, važinėjam savais automobiliais, tai kam 
mums kalbėti apie tuos ten kažkur?- Šitokiems žmonėms 
prezidentas savo kalboje taip pat davė atsakymą vienu sa
kiniu: “Dviejų paskutinių pasaulinių karų sukrėtimai įrodė, 
kad joks kampelis ant žemės tokiu atveju negali likti izo- 
liavęsis”. Šitokiam galvojimui stiprų atsakymą duoda ir 
nętolimi istorijos įvykiai. Kai Hitleris, tada būdamas dar 
silpnas, militarizavo Reino kraštą, prancūzai ir anglai nu
mojo su ranka — tiek to, tesižino jis sau su tuo Pareiniu. 
Po kelių metų prancūzams ir anglams kaštavo labai daug 
kraujo. Čekoslovakijos tragedijos metu lenkai taip pat matė 
netoliau savo nosies — jie “pasiėmė” Tešino kraštą. Po metų 
užtat jie neteko visos Lenkijos, kurios ir dabar neturi. Tik 
visiškas mulkis čia Ąmerįįįoje galį galvoti šiandieną, kad. 
Kremliaus despotai pasitenkintų Europa ir Azija, Aine- 
riką palikdami sau ramybėje. Gilus amerikietis šiandieną 
taip negalvoja, nes jis žino, kad, jeigu neužkirsi kelio agre
sijai šiandieną ten, tai ryt ji tave prarys čia.

Pagelba kitiems žmonėms, kitoms tautoms Amerikai 
yra nesvetimas dalykas. Gal niekas tos pagelbos tiek neteikė 
ir neteikia, kaip Amerika. Bet svetimi reikalai vis tiek sve
timi. Taigi, ir ginant nuo rusiškojo bolševizmo agresijos 
kitus žmones, kitas tautas dalykas yra svetimas. Dėlto, 
meskime šiuo atveju mes tų svetimų reikalų gynimą, o 
griebkimės ginti savo pačių reikalus. Elbės linija šiandieną 
nėra tik prancūzo ar anglo reikalas, bet ir amerikono. Taigi, 
ją gindami, mes giname patys savo reikalus. Lygiai taip 
pat Dardanelų — Viduržemio linija nėra vien turko, graiko 
ar italo, bet ir amerikono .reikalas. Gindami tą liniją, mes 
giname savo pačių reikalus. Ant šitų tai pagrindų išaugo 
Trumano doktrina, Marshalo planas, Atlanto paktas. Gin
dami kiekvienas pats save, bet visi kartu, daug lengviau 
apsiginsime. Pakartojimas netolimos praeities klaidų, būtų 
pražūtis ne tik mažom, bet ir didelėm tautom.

■ ■■
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LIETUVOS HIMNAS JUOSTOJE 
Lietuvaitės rankų darbas

MOTINOS IR VAIKO TRAGEDIJA
_______  rir V. f

O gal jis jau kam išnuoma
vęs. Reikia būtinai su juo 
kalbėtis... Jaunoji motina 
dar bandė įtikinti, kad jos 
vaikai ramūs, kad šeiminin
kams, gyvenantiems dviem 
“florais?’ aukščiau, jie ne
trukdys, bet vistiek iš to nie
ko neišėjo —biito ji negavo! 
Tik dėlto, kad Ji turi du vai
ku. Na, o kas daryti tiems, 
kuri turi 5-7 vilkus?

“Rūpiiiąsi^ motina
( Dvidešimtojo amžiaus žmo-

LIETUVIŠKOS DVASIOS UGDYTOJAI
Rašo: Lietuvis Kunigas

Buto ji negavo
— Girdėjau, turite tuščią 

butą, ar negalėčiau panuo- 
moti? — klausia jauna, graži 
moteris, užėjusi pas senyvą 
ponią, namų savininkę.

—Taip, bet būtas yra ga
na didelis, o tamsta... ar vie
na tik tesi? — kažko spring
dama, mėgina namų savinin
kė. i '.y,.

aš ituriu šunį;., kam
barinį, namų šuniuką, — su
sigriebusi pareiškė jaunoji 

i moteris.
| — A, tai tas nieko, aš ir' gus tačiau yra “labai susirū- 
laikau bute snį, tai kažkaip pinęs” motina ir vaiku. Daug 
namuose jaukiau, gyvas kur švenčiama motinos die- 
daiktas, — ramina namų sa-na, tą dieną net rengiamos 
vininkė, manydama, kad jau- programos, motinai pagro- 
noji moteris nusigando prasi- jama, padeklamuojama. Na, 
tariusi turinti šunį. jo kas iš mūsų nežinome tų

— O... ar... jūs ištekėjusi?, “didingų” dalykų, kaip pre- 
— paklausė ^namų savininkė, mijų davimas daugiavai-

— Taip, as gyvenu su savo kėms motinoms. Valstybinių
vyru, — atsakė buto ieškoto- premijų. Ypatingai tos pre- 
ja. mijos madoje* yra Stalino

— O, tai labai malonu, šis valstybėje, kur ta daugiavai- 
butas labai tiks jums abiems, i kė su savo daugeliu vaikų 
gal kiek ir per didelis, bet, gyvena... zemliankoje. Kas 
žinai, geriau erdviau, negu neatsimena Hitlerio premįjų, 
ankštai spaustis. Manau, jūs paties Geobelso dalintų dau- 
abu dirbate, tai šuniuką ir giavaikėms motinoms. Taigi, 
aš galėsiu pamaitinti, į lauką toms pačioms'motinoms, ku- 
išleisti, kol pareisite. | rių per vieną naktį nuo bom-

Apžiūrėjo butą, aptarė nuo- bų žūdavo šimtai ir tūkstan- 
mą ir visas kitas sąlygas. Li- j čiai su visais savo vaikais.

mijos madoje*'yra Stalino

Dabar, kada į Amerikos 
lietuvių tarpą įsiliejo jau 16, 
000 lietuvių, tenka iškelti 
vieną kitą mintį dėl lietuviš
kos dvasios ugdymo.

Bendrai, visas lietuviškas 
gyvenimas koncentruojasi 
lietuviškose parapijose. Jų 
yra gana gausiai ir lietuvių 
kunigų užtenka. Tiek lietu
viai kunigai, lietuviška spau
da, parapijinės mokyklos, lie
tuvės vienuolės, ypač Kazi- 
mierietės, kultūrinės pramo
gos, lietuvių kalbos kursai, 
tikrai labai daug prisideda

neturi nei lietuviškos katali
kiškos spaudos platintojo, nei 
lietuviško knygyno, nei kultū
rinių pramogų ir nerodo visa 
tam, kas lietuviška, susido
mėjimo.

Didelį ir garbingą lietuviš
ko ugdymo darbą atlieka vie-

Jie sande motinas su 
kūdikiais ant ranku
Dvidešimtojo amžiaus žmo

gaus paliepimu, dvidešimto
jo amžiaus žmogus šaudė 
motinas su kūdikiais ant 
rankų. Pusgyves motinas ap
kasdavo masiniuose kapuose 
drauge su gyvais jų- kūdi
kiais. Ar gali kas nors šian
dieną pasakyti ir įrodyti, 
kad tai, kas čia pasakyta, y- 
ra netiesa? Nedrįs to imtis 
nei vienas, nes dar daug yra 
gyvų, kurie tai matė ir gir
dėjo, kurie išliko iš tų lavo
nų krūvų. Jie yra gyvi liudi
ninkai dvidešimtojo amžiaus 
motinos ir vaiko baisios tra
gedijos, jie liudininkai mūsų 
dienų žmogaus sužvėrėjimo.

Nemanykime, kad tai tik 
praeities dalykai, kad ta 
baisi agresija prieš motiną 
ir vaiką pasibaigė su Hitler- 
jugendo mokyklos sugriovi
mu. Ne, tą tragediją vykdo 
Komsomolsų mokykla. Vyk
do ją šėtoniškomis priemonė
mis, fantastiškais būdais. 
Šimtai tūkstančių motinų su 
vaikais šiandieną bastosi po 
svetimus kraštus, palikę sa
vo tėvynes, tėviškes, turtus 
ir pabėgę nuo raudonosios 
armijos. Ko jos bėgo? Ko jos 
negrįžta namo? Bijo mirties 
sau ir savo vaikui! Tos mo
tinos bėgo ir negrįžta tik dėl 

kad jos pačios matė dar-to,
bus tų, nuo kurių jos bėgo ir 
prie tūrių jos negrįžfa. ‘ Tuo 
labiau, kad čia reikalas yr 
šimtų tūkstančių, ne pavienių 
motinų. Kas drįstų šiandieną 
tvirtinti, kad nuo raudono
sios armijos iš savo kraštų 
yra pabėgę motinų ir vaikų 
ne šimtai tūkstančių? O mo
tinos, nuo kurių vaikai atski
riami, jas grūdant į kalėji
mus, tremiant į Sibirą? Gal 
kas nors drįstų ir šitai gin
čyti?

Daugiau užjaučia šu
niuką negu vaiką
Kas iš mūsų nesame matę 

laikraščiuose Hitlerio arba 
Stalino vaikų tarpe. Tai val
džios darytos fotografijos, 
jos turėjo ir turi reikšti: 
Štai, žiūrėkite, kaip jie myli 
vaikus! Ar gi gali būti dides-

mą ir Visas Kitas sąlygas, lui- ^lai su visais savo varnais. . .. an„aiidinėiimas irko tik užmokėti už mėnesį,’Toms pačioms.motinoms, ku- . iSnipViniJL? TllkL

Kuo tad pavirstų bendruo-( Kada pagaliau visi žmonės 
menė, pastatyta ant tokio įsigys reikiamų tokioje ben- 
materialistinio pamato? — druomenėje gyventi ypaty- 
Tai būtų bendrija (kolekty- bių, tada bus pasiekta komu- 
vas), suorganizuota tik pa-.nistų įsivaizduotoji galutinė 

riba — bendruomenė be kla
sių. Valstybė, kuri dabar tik 
tam esanti kuriama, kad be- 

į turtuo
liams, tada nustosianti savo 

išnyk-

gal ekonominio gyvenimo rei
kalavimus. Jos vienintelis 
užvadinys būtų bendromis 
jėgomis gaminti gėrybių. Jos turčius pavergtų 
vienatinis tikslas tebūtų nau- J * ’ '
dotis žemės gėrybėmis rojų- prasmės ir savaime 
je, kuriame “kiekvienas duo- sianti.” Tačiau kol ta palai- 
tų pagal savo pajėgas, o imtų mintoji valanda dar neatėjo, 
pagal savo reikalus.” Bend- komunistai panaudoja vals- 
ruomenei pripažįsta komu- tybės jėgą, kaip visuotinę ir 
nizmas-teisę arba, geriau sa- labai galingą priemonę savo 
kant, beveik neribotą sauvalę 
palenkti atskirus asmenis 
bendriesiems darbams, neat
sižvelgiant į jų pačių gerovę, 
gi nenorinčius priversti jė
ga. Tiek dorovinė, tiek teisi
nė bendruomenės santvarka, 
pasak komuinstų, esanti vien 
savo meto ekonominės būk
lės padarinys, todėl grynai 
žemiškos kilmės, nepastovi, 
kintama, žodžiu, komunistai 
siekia įvesti nauja santvarką, 
naują aukštesnę kultūrą, ku
ri eina tik iš aklo gamtos jė
gų išsivystymo, būtent : 
“žmonių bendruomenę, kuri 
pašalina iš žemės Dievą.”

tikslams siekti.
Štai, Garbingieji Broliai, 

tasai mokslas, kurį bolševi
kiškieji ir bedieviškieji ’ko
munistai skelbia žmonijai, 
kaip naują evangeliją ir kaip 
atpirkimą bei išganymą. Tai 
pilna klaidų ir klastos siste
ma, priešinga tiek protūi, 
tiek apreiškimui. Ji griauna 
visuomenės santvarką, nes 
ardo jos pamatus. Ji nesu
pranta nei valstybės kilmės, 
nei esmės, nei tikrojo uždavi
nio. Ji niekina ir naikina 
žmogaus asmens teises, ver
tę ir laisvę.
Enciklika “Divini Redemptoris”
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Neturiu tokio radio priim- pęs kartoju: aš tikiu į Dievą, 
tuvo, kuriuo galėčiau girdėti tikiu, tikiu”.
iš Čikagos per “Margučio” j O kas nežino Voltero mir- 
radio siųstuvą kun. Borevi- ties akivaizdoje blaškymosi 
čiaus duodamas religines va-, ir desperatiško šaukimosi kū- 
landėles, todėl nežinau ką jis nigo, kurio netikinčiojo draU- 
ten pasakė, tačiau kai kurie gai neprileido prie sergančio 
“Keleivio” laikraščio skaity- Voltero? Gailestingoji sesutė 
tojai tos programos klausosi jį slaugiusi, sakydavo: “Aš 
ir širsta. V. Čiurlys sausio 4d. i buvau prie mirštančio’ Volte- 

i“Keleivio” skiltyse dejuoja:'ro ir jau nebenoriu daugiau 
Nuo to laiko, kai jėzuitas matyti mirštant bedievį”.' . 
kun. Borevičius per “Margu- Būtų galima duoti tūkstan
čio” radio paskelbė,... kad ti-čius pavyzdžių, kur netikin- 
kėti yra pareiga, nuo to laiko tieji skundžiasi savo vidaus 
aš negaliu ramiai miegoti”, kančia, ilgisi tikėjimo ir, su
žinoma, čia nedidelę naujieną grįžę prie Dievo, džiaugiasi 
V. Čiurlys paskelbė, nes daug atrasta ramybe. Tokių pavyz- 
netikinčiųjų, jausdami sąži- džių galima duoti ne iš šiaip 
nes išmetinėjimus, naktimis jau eilinių žmonelių, bet iš 
nemiega. Neveltui tad Goethe pasaulinio garso vyrų.
yra pasakęs, kad religingu-Į Nenuostabu tad, kad ir V. 
mas yra ramiais metais su- čiurlys, išgirdęs apie tikeji- 
rinktas kapitalas, kurio pro- mo pareigą, naktimis negali 
centais gyvename smūgių 
dienas. Tai patvirtino ir Bis
markas: “Nesuprantu, kaip 
gali gyvenimą pakęsti tas 
žmogus, kuris apie save daž
nai mąsto, o apie Dievą nieko 
nežino ar nenori žinoti” (iš 
Bismarko laiško savai žmo
nai 1851). Pagaliau ir daug 
kam žinomas Lenau, netekęs 
tikėjimo, nerado žodžių nu

piešti tai tuštumai, į kurią 
pateko siela, atsiskyrusi nuo 
Dievo. Jis rašo: “Nuo to lai
ko, kai palikau tikėjimo ta
kus, aš netekau visokio 
džiaugsmo ir ramybės... O, 
būtų tikra laimė, jei tos*pik- 
tos valandos, išplėšusios ti
kėjimą, būtų pražuvusios ka
po gelmėje”. Didysis religijos 
priešas poetas H. Heine kele
tą metų prieš savo mirtį savo 
broliui parašė: “Per drąsiai 
kėliau savo galvą prieš dan
gų, todėl dabar guliu per
blokštas ant žemės, lyg su
mintas kirminas. Garbė ir 
šlovė tebūnie Dievui aukšty
bėse!”

Kas nežino prancūzų rašy
tojo Henri Lavedau, savais 
raštais nuolat išjuokusio tikė
jimą? Ir štai tas pats Lave
dau 1914 metais rašo: “Aš 
juokiausi iš tikėjimo ir už tai 
buvau laikomas išmintingu. 
Bet aš apgavau save ir jus, 
kurie skaitėte mano knygas, 
dainavote mano dainas. Tai 
buvo klaida, tai buvo tik klai-

miegoti.
V. Bielskis

Vadinasi, tai tiesa'
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Amerikos lietuvių visi lai
kraščiai buvo paskelbę, kad 
Mizar - Bimbos - Pruseikos 
Co. didysis rėmėjas ir jų laik
raščiu rašė jas Dr. Kaškiau- 
čius iš Newarko, N. J. teismo 
paleistas iš kalėjimo jam už
statą Uždėjus ir kad šitam 
daktarui keliama byla už 
merginos nužudymą, pada
rius jai abortą, kas Amerikos 
įstatymų griežtai draudžia
ma, ir kad šis daktaras už 
panašius darbus jau kelis 
kartus buvęs kalėjime. Nuo 
šitos žinios pasirodymo jau 
praėjo daugokai laiko, bet 
nei Dr. Kaškiaučius, nei Co., 
kuriai jis taip atkakliai tar
nauja, tos žinios viešai nepa
neigė. O tai reiškia, kad ta 
žinia yra teisinga.

Sąryšy su tuo, kyla tokie 
klausimai tiems, kurie ta Co. 
tiki ir jų laikraščius skaito: 
1. Ar jie žino, kas yra tie, 
kurie juos moko? 2. Kodėl jie 
jų klauso, jeigu jie tai žino? 
3. Ar jie pagalvoja, kad žmo
nės laiko, jog pats esi toks, 
su kuo susidėjęs?

jo išniekinimas? Juk anų mo
tinų su kūdikiais ant rankų 
šaudymas, motinų su vaikais 
benamiais ir bedaliais paver
timas, vaikų atskyrimas nuo 
motinų, motinas grūdant į 
kalėjimus ir tremiant lėtai 
mirčiai, visa tai juk nebuvo 
daroma be šitų, vaikų tarpe 
nusifotografavusių, žinios. 
Jųjų valia visa tai daroma.

Dvidešimtojo amžiaus žmo
gus varo agresiją prieš moti
ną ir jos vaiką. Ko jie nori 
šiandieną iš nelaimingos mo
tinos su jos vaiku? Jie nori 
nusavinti vaiką. Nusavinti jį 
su kūnu ir dvasia. O motina, 
remdamosi prigimties teise ir 
Dievo įsakymais, nenori ati
duoti Savo vaiko, štai kur y- 
ra tragedijos pagrindas. Mo
tina beginklė ir bejėgė šioje 
kovoje. Prieš ją kova veda
ma valstybinėmis priemonė
mis, su ginkluotomis pajėgo
mis. Tos valstybės, kurios 
kovos prieš motinas dar ne
veda, kurios galėtų užstoti 
ir anas motinas, prieš kurias 
veda kovą valstybės, visuoti
nąją motinos tragedija nesi
rūpinamo jųjų ramus gyven
tojas daugiau užjaučia šu
niuką, negu vaiką.

F. 'Antanauskas

įsidėti į kišenę “rašytę” ir riaiš kareiviai priėvartauda- 
“atsimūvyti”. Bet jaunoji mi, išniekindavo;- visai ne-' 
moteris, degančiu veidu ir klausdami, .kiek z jos turėjo, 
paniekos pilnomis akimis, 
žengė paskutinį žingsnį:

— Ponia šeimininke, 
mes turime du vaiku.

Senyva šeimininkė liko

bet

vaikų ir net kįęk jos metų 
turi.

nuolės seserys, kurios dirba' kaip stabo ištikta. Ji susi- 
parapijos mokyklose. Daugu- i griebę, kad be savo (vyro ži-
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moje šios rūšies mokyklų 
mokiniai pramokomi lie
tuviškai giedoti ir melsti. 
Čia darbas yra ypač sunkus, 
kai vaikai — mokiniai yra ki-

nios ji dabar, va, norėjo butą 
išnuomoti. Juk ’šituos daly
kus, paprastai, vyras daro.

UKrai laoai aaug prisideda lę ig geįmŲ kuriog na.
pne lietuviškos dvasios pa-jmuoge tik angliškai kalba, 
laikymo. Taigi, tenka tik les- Ta(ja 
koti būdų ir priemonių, kad 
tas ugdymo darbas būtų kuo 
labiausiai suaktyvintas.

Kalbant apie lietuviškos 
dvasios ugdytojus kunigus, 
tenka juos skirti į dvi kate
gorijas: aktyviuosius ir pa
syvius. Pirmaisiais supran
tame tuos, kurie visais bū
dais, tiek žodžiu, tiek spauda, 
organizavimu ir skatinimu į 
lietuvišką darbą įsijungia. 
Pasyviaisiais suprantame___ . ____ __________  _
tuos, kurie nedaro kliūčių, knygos. Gaila, kad nekiek- 
kad lietuviškumas būtų pa- vienoje lietuviškoje parapijo- 
laikomas. Jie moko lietuviš- je šis reikalas įvertinamas, 
kai tuos, kurie kitaip nesu- Pagaliau ir laikraščiai turėtų 
pranta, bet savo parapijoj turėti kiekvienoje lietuviško-

tokiems mokiniams 
lietuvių kalba yra visai sve
tima. Tačiau nežiūrint to viso 
kai vaikai lanko parapijos 
mokyklą ir lietuviškai gieda 
bažnyčioje, lietuviška dvasia 
jiems tampa artima.

Lietuvių kalbos kursai yra 
sveikintinas dalykas, bet ne 
visur įmanoma juos pasek
mingai pravesti.

Didelį lietuvišką darbą at
lieka spauda: laikraščiai ir

je bendruomenėje savo akty
vų platintoją.

Daug geriau lietuviškasis 
gyvenimas vyksta centrinėse 
lietuvių kolonijose, bet men
kiau ir net skurdžiai mažes
nėse bendruomenėse, kurios 
išblaškytos Pensilvanijos ir' 
kitose provincijose.

Būtų tikrai sveikintinas 
dalykak-įsteigti skrajojantį 
ansamblį, kuris turėtų turi
ningą lietuvišką programą 
įvairiose meno formose. Jis 
turėtų aplankyti visas lietu
vių kolonijas. Tik meniškai 
skambanti lietuviška 'daina, 
tautiniai Šokiai, vaidyba ir 
deklamacija galėtų išbudinti 
snaudžiančią lietuvišką dva
sią. ' . i I

Motina be teisiai
Dvidešimtojo amžiaus mo

tina išgyveną;>istorijoje dar 
negirdėtą tragediją. Totali
tarinių režimų kraštuose jos 
vaikas, kaip paprastas daik
tas, yra valdovo nusavintas. 
Diktatorius neklausią, kaip 
motina nori auklėti ir moky
ti savo vaiką, jis primeta jai 
savo auklėjimą. Motina pa
likta be jokių teisių ir be jo
kios įtakos savo vaiko koky
bės ir ateities atžvilgių. Kas 
šiandieną nežino sovietų val
domuose kraštuose, mokykli
nio ir visuomeninio auklėji
mo. Ten auklėjama, kad vai
kas būtų paklusnus partijai 
ir jos vadajnš. . Kadangi ta 
partija ir tie vadai yra melo 
ir niekšybių atstovai, tai vai
kas, ten auklėjamas tiesiog 
melui ir niekšybėm. Bet mo
tina prieš tai negali nei žo
džio pasakyti,' £>ąr daugiau: 
valstybinė propagandą sako, 
kad taip nori pačios motinos, 

i mes tik jų norus vykdome.

—Chicago geležinkelių pa
rodoj rugsėjo mėn. pabaigoje 
su dideliu pasisekimu praėjo

ki vilionė. Dievą prarasti naujųjų amerikiečiu, buvusių 
reiškia žūti... savo draugams DP, pasirodymas. Buvo paro- 
turiu pasakyti: Lavedan ne- dvta visas rytinių Europos 
drįsta mirti bedievis. Džiau- tautu vargo kelias. Program 
kis mano siela, nes aš pergy- mos dalvviai buvo keltų taft- 
venau valandą, kada atsiklau- tų atstovai z
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LIETUVIŠKOJI ŠEIMA
VAIKO PSICHOLOGIJA

V. ČI2ICNAS

Ką reiškia žodis “psichologija”? Jo kilmė yra senovės 
graikų kalboje. “Psyche” graikiškai reiškia sielą, o žodis 
“logos” — reiškia mokslą. Sudūrus šiuos žodžius ir pasidarė 
žodis “psichologija”, t. y. sielos mokslas.

Gabiausiu senovės pasaulyje graikų tauta jau prieš 
pustrečio tūkstančio metų davė žmonijai visą eilę galvotų 
ir gabių žmonių, o šie sukūrė pagrindus beveik visam mūsų 
laikų mokslui ir menui. Domėdamiesi pasauliu, gamtos jė
gomis ir reiškiniais, graikai negalėjo nesusidomėti ir pačįu 
žmogumi. Jų išminčiai jau anksti suprato, kad žmoguje 
yra kažin kokia galia, varanti jo kūno veiksmus, įgalinanti 
protauti ir kurti naujus,, gamtoje nerandamus daiktus. Jie 
suprato, kad žmogus turi sielą, kuria verta ypatingai do
mėtis. Duodami psichologijos mokslui pradžią, graikai ne
galėjo iš karto tiek ištirti žmogaus dvasios gyvenimo reiš
kinius, kad jau iš to būtų susidariusi atskira mokslo šaka. 
Jiems žmogaus dvasios gyvenimo reiškiniai vis dar buvo 
tik dalis gamtos mokslo ir filosofijos. Atskiras psichologi
jos mokslas išsiskyrė, išaugo ir gavo savo tikrą vardą 
tik vėlesniaisiais laikais.

Kai kalbama apie psichologiją, tai vis turima galvoje 
suaugusį žmogų. Tačiau mokslas apie normalaus suaugusio 
žmogaus sielos gyvenimą ir jo reiškinius yra bendroji psi
chologija. šis mokslas gali būti.įvairiai šakotas. Gali "būti 
nagrinėjami visos žmonių minios dvasiniai nusiteikimai: iš 
to susidaro minios psichologija. Gali būti nagrinėjami at
skirai vyrų ir moterų dvasinio gyvenimo reiškiniai: taipl 
susidaro vyro ir moters psichologija. Vaikų psichologija' 
skiriasi nuo suaugusių bendrosios psichologijos tuo, kad ji 
tiria .nagrinėja ir aprašo dvasinį vaiko gyvenimą įvairiais 
jo brendimo ir vystymosi laikotarpiais. Kitaip sakant, vai
ko psichologija vaizduoja nebe suformuotą ir išbaigtą dva
sinį žmogaus gyvenimą ir įvairiau dvasines būsenas, kaip 
tai daro bendroji psichologija, bet rodo sielos gyvenimo 
raidą nuo anksčiausių jo užuomazgų kūdikyje iki sudėtingo 
subrendusio žmogaus dvasios pasaulio.

Nors vaiko psichologija mokslų sistemoje yra bendro
sios psichologijos dalis, tačiau pedagoginėje, (auklėjamojo-5 
je) praktikoje ji yra daugiau paidologijos (vaiko pažinimo! 
mokslo) dalis. Paidologija yra jaunas, vos prieš 50 metų 
įsikūręs, mokslas. Pradžią paidologijąi davė kai kurie 
pedagogai kartu šu gydytojais, tyrinėjusiais vaiko kūno ir 
dvasios vystymąsi. 1893 metais buvo įkurta speciali tautinė 
draugija vaiko vystymuisi tyrinėti. Šios draugijos steigė
ju galima laikyti garsų psichologijos profesorų Stanley j 
Hali (Clark Universitete, Mass., AJV), Ši draugija labai 
patobulino vaito pažinimo mokslą, padarė daug įtakos nek^amT gilinkimės T didžio- 
Amerikos mokyklinei praktikai, taip pat paskatino dauge-? .T". g. 1 ® 
lio šalių švietimo vadovybes reformuoti mokyklų sistemą, 30 ,. L
ypač jų darbo praktiką. Jus .žinot, kad anksčiau tarti

LAIŠKAS LIETUVIAMS RAŠYTOJAMS
. Mieli Kolegos,
Penkeri metai benamio žmo

gaus klajonių baigiasi. Naujųjų 
laikų milijonai tremtinių savo 
noru iškeliauja į visus žemės 
kontinentus, o negrįžta namo, 
nes barbarai žudo jų kraujo 
brolius ir baigia sunaikinti jų 
gimtinės židinį.

Prasideda mūsų gyvenimo 
sunkiai įžvelgiami naujieji me
lai. Kaip gyvensime ir ką veik
sime svetimose šalyse? Kur pri- 
glausim galvas varge ir nuovar
gyje? Ir ar sulauksime valandos, 
kada bolševikinė tironija bus 
parblokšta, o mes galėsim grįžti 
į tą kraštą, kurį prievarta prara
dom?

Esam dalyviai išgyvenimu 
tokių ryškių žmogaus dvasios 
ir moralės pakrikimų. Gal nie
kad žmogus nedrįso tokiu ma
stu išniekinti kilniųjų idėjų ir 
duotųjų pažadų, kaip mūsų die
nom. Todėl budrumas tU, kurie 
išėjo tremtin liudyti tiesą, yra 
daugiau negu įsipareigojimas. Ir 
dama mūsų veikloj — yra ke
lias į mūsų pergalę.

Visada ir visur tegul mus lydi 
troškulys, . nepavargstantis ir 
neįveikiamas — kurti originali- 
nę lietuvių grožinę literatūrą, ją

šytojų Tremtinių Draugijos Val
dyba įsikūrė JAV. Tai atlikti 
mums leido ir mūsų draugijos 
įstatai, nė^ šioje šalyje jau gy
vena daugumas mūsų organiza
cijos narių. Valdyba taria, kad 
mūsų draugija turi likti, nes ji 
apjungia visame pasauly gyve
nančius lietuvius rašytojus. Jos 
įstatų rėmuose ir dvasioj kitų 
kraštų rašytojai gali organizuo
tis į skyrius ar atskiras draugi
jas (kaip', pav., JAV, D. Brita
nijoj, Kanadoj). Tolimesnį LRTD 
veikimą, žinonia, nulems visuo
tinis Draugijos narių susirinki
mas, kai tik bus galima jį su
šaukti. ♦

Valdybos adresas: Stasys 
Santvaras, c/o Mrs. P. Lapė, Sto
ny Brook, L. L, N. Y. USA.

Vakarų Vokietijoj L. Rašytojų 
Tr. Draugijos įgaliotiniu yra ko
lega Jurgis Jankus. (23) Diep
holz, Litauisches Lager, Br. Z. 
Į jį kviečiame kreiptis visais rei
kalais, kuriuos ten atlikdavo Val
dyba. Kol. J. Jankui iš Vokieti
jos išvykus, ten draugijos narių 
reikalais įgaliosime kitą rašy
toją.

Man žinoma, kad ne viskas yra 
išleista, kas buvo tremty rašy
tojų sukurta. Belieka tad nuo- 

puoselėti ir ja rūpintis, nelygi- <širdžiai Jums kad kūry- 
nant, rūtų keru, pasodintu sve-jbing dvasia ir JQs^ nePa’ 
timos žemės palangėj. Ir čia bus;likt«- Nedrįsčiau Jums tų žodžių 
tiek laimėta, kiek mes suvok- tarti, jei gyventumėm savo že- 
sim darnaus veikimo prasmę. mai * žiūrėtumėm į gyvenimą 
Viena žvaigždė, nors ir skais- Pro saY° 361 sa',
čiausia — ne žvaigždynas. Ir kau nes esam kovos lauke, 

; vienas smuikas, nors ir virtuozo kur laimėjimas priklausys nuo

JONĄ BURKŲ PRISIMINUS
Kiekvienas dainuoja, 

damasis tėvynės:
Į dangų žiūrėj au,
Tėvynės gailėjau.

Tačiau mažai kas žinomas
šios garsios dainos autorius.'da jį paimdavo), J. Burkus 
Lietuvių tautosakos rinkėjas jau turėdavo sugalvojęs ir 
Dr. Jonas Balys šią dainą y- ’ 
ra atspausdinęs savo knygoje' 
—“Lietuvių tautosakos skai
tymuose” (I, 187-189, pusi.), 
bet praleidęs autorių.

Šios dainos autorius yra 
Jonas Burkus, gimęs, prieš

ilgė- nuodavo naują dainą. Jeigu 
kas nors norėdavo, kad ir a- 
pie jį sukurtų dainą, jis sa
kydavo: Duok rublį ir klau
sykis. Kol tūlas ištraukdavo 
rublį iš kišenės (tik kai ka-

dainą ir^gaidą — jis dainuo
davo, lyg kad ją jau senai bū
tų mokėjęs.

Burkaus dainų tematika 
buvo sodiečių buitis, bet 
kartais tekdavo ir dvarinin
kams, kurių nemažai buvo

110 metų, o miręs prieš 30 me- tada Vaškų parapijoje, 
tų. Gimęs ir visą amžių pra- ' -
leidęs Norių kaime, Vaškų keletą šimtų dainų, bet jos

Jonas Burkus yra parašęs

kiek mes suvok- tarti- iei gyventumėm savo že
mėj ir žiūrėtumėm į gyvenimą

čiausia — ne žvaigždynas.

'rankose — ne orkestras. Mes 
siekiam žvaigždynų ir simfoni
jos skambesio! Tegu tad visu 
spindesiu sužvilga lietuvių groži
nės literatūros žiburiai, tegu ra
šytojo iškeliama šviesa skrenda 

>į žmonių širdis! Visi, kurie pa
tekom į simfonijos orkestrą,

IS VISUR
—Ir šiame “svieto krašte” 

Indokinijoje tebėra mūsų bro
lių, kurie petys į petį drauge 
su demokratine Prancūzijos 
kariuomene kariauja prieš 
bolševizmą, svetimšalių legio
no eilėse.

—Vilniaus ir Maskvos ra
dijai transliuoja specialius 
radio pusvalandžius, skirtus 
tremtyje gyvenantiems Klai
pėdos krašto lietuviams. Vi
sus juos kviečia grįžti namo, 
kaip jau esą padarę “tūks
tančiai” Klaipėdos krašto gy
ventojų. Repatrijantė Geru- 
lienė džiaugiasi, kad ji jau į- 
sigijusi du paršelius ir vištą, 
kitas rCpatrijantas turįs net 
tris vištas.

—Prof. Tarutis jau treti 
metai dėsto Carnagie Insti
tute of Technology, Pitts
burgh, Pa., Ir yra gana akty
viai pasireiškęs amerikiečių 
spaudoje.

—Naikina lietuviškus var
dus. Dabar vietoj lietuvių vei
kėjų vardų Vilniuje, Kaune, 
Marijampolėje, Jonavoje ir 
kitur pridygo gatvėms rusų 
bolševikų vardų, nieko bendro 
neturinčių su lietuvišku kraš
tu. •

—Tremtinys Remeika, ku
ris “zuikiu” atvyko į Ameri
ką, buvo sulaikytas ir išvež
tas atgal į Švediją.

—Tėvai J. Bružikas ir VI. 
Mikalauskas rengiasi vykti 
į Braziliją, kur šiuo metu yra 
labai didelė lietuvių kunigų 
stoka. Vykdami kurį laiką 
sustos Chicagoje, kur pasi
ruoš šiam darbui.

—Australijos Lietuvių Du
jos 20 metų sukaktuvių mi
nėjimui organizuoti sudaryta 
specialus Jubiliejinis komi
tetas. ALD Centro Valdyba į Lietuvių Kultūros Instituto," 
šį Komitetą pakvietė: p. O. redaguojamas B. Brazdžio-

žodžiai išplaukė iš mano širdies 
ir troškimų. Pagaliau, Jūs Nian 
davėt pareigą, brangūs kolegos. 
Jums priminti, kad puoselėji
mas laisvojo lietuvių žodžio tėra 
tik mūsų galioj. Tėvynėj, tame 
kalėjime be, langų ir durų, rašy
tojui diktuojama tematika, 
prievarta brukamas turinys, ža
lojama mūsų dailiojo žodžio 
forma. Mes pasiėmėm atsako
mybę būti sau žmonėms ir esam 
gyvasis protestas prieš mūsų 
Tautos ir Valstybės pagrindinių 
teisių pagrobimą bei subiauroji- 
mą. Ak, ir į visas pasaulio šalis 
mes išklydom, kad būtumėm 
laisvi ir būtumėm verti sentėvių 
palikimo! Niekad nepamirški
me, kad mes atstovaujam beveik 
70% visų lietuvių rašytojų, o tai 
sudaro ne tik stambią jėgą, bet 
ir nelengvas garbės ir atsakin-, 
gurno pareigas mums uždeda.

Lietuvių grožinės literatūros 
ugdymui, atvirom akim į da
bartinę mūsų buitį .žiūrint, be
rods, svarbiausia atlikti šie už
daviniai:

Turtinti ir ugdyti asmenybes, 
žinant, kad valingų ir turtingos

trauską, p. J. Gaižauską ir 
gyd. V. Žigą.

—10 metų suėjo nuo Oska
ro Milašiaus mirties. Milašius 
savo amžių pragyveno Pran
cūzijoje. Jo kūryba pilna gi
laus religingumo ir .mistinio 
gilumo.' Jo poemas ir Miguel 
Manara yra išvertęs į lietuvių 
kalbą A. Vaičiulaitis, o vei
kalą apie jo kūrybą išleidęs 
J. Grinius. P. židonytė Sorbo- 
nos universitete parašė diser
taciją apie O. Milašiaus kū
rybą.

—Australų visuomenės ini
ciatyva spalio 20-22 d. d. A- 
delaidėje buvo UNO festiva
lis, kurio programą išpildė 
išimtinai ateiviai. Festivalio 
metu ruošiamos parodos lie
tuviškąją dalį tvarkė dail. A. 
RukštelČ. Koncertinėje dalyje 
iš lietuvių pusės dalyvavo dvasios individų neparbloškia 
Šimkaus vyrų choras, tauti
nių šokių grupė ir solistės p. 
p. Rukštelienė ir Vasiliaus
kienė.

—Eilė lietuvių Adelaidėje 
ir apylinkėse jau statosi arba 
perkasi namukus. Pačiam 
statantis^ nedidelis namukas 
kaštuoja iki 250-300 svarų. 
Kai kas namukus turi įsigiję 
ilgamečiui išsimokėjimui.

—Šiuo metu Adelaidėje su 
apylinkėmis, manoma, jau gy
vena apie 400 lietuvių. Pirie 
Street esanti lietuviška baž
nytėlė kiekviena sekmadienį 
sukviečia gražų tautiečių bū
rį. šventoriuj pasidarė beveik 
nuolatine tautiečių susibūri
mų vieta.

—Prof. A. Maceina pasilie
ka Europoje profesoriauti 
Freiburgo universitete, z

—“Eglutė”, lietuviškas
vaikų laikraštėlis, leidžiamas

gyvenimo sunkumai;
Nežiūrint sąlygų, visom jėgom 

stengtis pakelti savo puoselėji
mo žanro meninį lygį;

Kelti darnos ir taikos dvasią, 
nes esam per maža tauta ir per 
daug naikinama, kad galėtumėm 
švaistytis žmonėmis, tuo labiau 
neleistina įkinkyti aistrų ten, 
kur reikalinga takto, nuosaiku
mo ir nesudrumsto meilės jaus
mo.

Eidami tuo keliu, aukodamies 
it atnašaudami,, tikėkim kad ne
būsim1 vieni. Aš dar nieko kon
kretaus nepatyriau, bet esu tik
ras, kad išeivijoj atsiras žmonių 
ir organizacijų, susirūpinančių 
lietuvio rašytojo likimu. Gal jau 
greitai bus mums padedama su
sirasti ne visas jėgas eikvojančio 
darbo, gal bus pastebėti tie iš 
mūsų, kurie jau įkopė į vėlybes- 
nį amžių, gal ir mūsų darbai vėl 
normaliau pradės išeiti į viešu
mą, o po kurio laiko atgis ir mū
sų draugijos veikla persikeldini-

Bauzienę, p. J. Kelertą, p. D. nio Amerikoje, prieš Kalė- nimo dienų sutrukdyta.
Kuodį, p. A. Skierį (senųjų das jau pasirodė. Daro gerą Tuo tarpu mūsų organizacijos 
lietuvių atstovus), gyd. L. Pe- įspūdį. ■ s padėtis yra tokia: Lietuvių Ra

Tuo tarpu mūsų organizacijos 
padėtis yra tokia: Lietuvių Ra-

valsčiuje.' Jis plačiai yra ži
nomas kaip knygnešis ir so
dietiškų dainų rašytojas.

šiandien yra taip sumišusios 
su liaudies dainomis, kad net 
sunku beatskirti nuo liaudies 
dainų, nes jis pats buvo iš 
liaudies ir tik sodiečiams jis 
jas rašė ir dainavo. Jis savo 
dainoms duodavo meliodiją 
ir užrašydavo gaidas. Jis bu-

J. Burkus —.knygnešys
1864 - 1904 m. rusai nelei

do lietuviams spausdinti ir 
skaityti lietuviškos spaudos, j vo mažo išsilavinimo, išsi- 
Pirmasis kovotojas už lietu- mokslinimo, nemokėjo melio- 
viškąją spaudą ~ buvo vysk. dijų užrašyti visur priimto- 
Motiejus Valančius. Jam ne- mįg gaidomis. Jis jas užrašy-

JIE IŠJUOKIA 
NUGALĖTOJUS

to, kiek vienas kitą paremsim, 
kaip sugebėsim savo dvasinėm 
jėgom pasirodyti.

Mieli Kolegos! Jau kelintą 
kartą savo gyvenime mes pra
dedam kurtis iš naujo. Tuos 
sunkumus gali suprasti gal tik 
tas, kuris pats tai patyrė. Bet 
ar daug kam pasauly supranta
ma to ji mūsų širdies gėla? Lai
mingesni, berods, tik tie mūsų 
broliai, kurie pajuto Amerikos 
lietuvių didžiąją paramą. Ir čia 
JAV, jau bando j nuogą žemės 
grumstą įsikabinti daugumas 
mūsų draugijos narių, kilniųjų 
tautiečių iš europinės netikrovės 
į šį kraštą atgabentu. Taigi, kaip 
sakiau, iš čia turės plisti mūsų 
organizuotoji veikla. Ak, baisu 
būtų, jei tektų gyventi tik sau 
pačiam. Bet guodžiuosi viltimi, 
kad bus valandų, kada matysim, 
jog neveltui per šį gyvenimą ke
liaujam. 4

Ir neveltui kovojate Jus, kurie 
D. Britanijoj, Kanadoj, Argenti
noj ar Čilėj. Tad mes’nesiskiriam 
ir neatsisveikinam, mes tik ta
riame iki pasimatymo! Nebesi- 
matysim jau nei Tiubingene, nei

pavykus legaliu būdu lietuvių 
spaudai iškovoti laisvės, Prū
suose suorganizavo lietuviš
koms ■ knygoms spausdinti 
spaustuvę. Netrukus atsira
do daug pasišventėlių, kurie, 
rizikuodami savo gyvybe ar 
ištrėmimu Sibiran, iš Prūsų 
slaptai nešė knygas ir plati- 

,no jas lietuvių tarpe. Juo 
knygnešiai žiauriau buvo 

, persekiojami, juv labiau di
dėjo tautos atsparumas prieš 
caro neteisybę.

P. Rusecko redaguotoje 
knygoje “Knygnešiuose” ap
rašoma visa eilė knygnešių. 
Jų tarpe Doc. kan. J. Tumas- 
Vaižgantas štai ką rašo apie 
knygnešį Joną Burkų: “Rusų 
valdžios J. Burkus nekęsda- 
vęs, nors jo dainose tos nea
pykantos per daug nežymu. 
Jam, susipratusiam žmogui, 
rūpėjo tautos reikalai, jos 
knygos. Tuo tikslu J. -Burkus 
buvęs susidėjęs su lietuviškų 
knygų kontrabandininkais. 
Šie atveždavę iki jo' namų 
knygų ir laikraščių, J. Bur
kus jas paskleisdavęs savo a- 
pylinkės žmonėse. Kontra
bandininkai Burkų aplanky
davo bent penkis kartus per 
metus.

“J. .Burkui tekdavo veikti 
iš vien su knygnešiu Petru 
Šembeliu nuo Pasvalio, kuris 
34 kartus laimingai buvo pe
rėjęs Prūsų sieną su knygo
mis. Valdžiai smarkiai perse
kiojant, šembelis turėjęs 
sprukti į Ameriką. Burkus a-

davo kreive.
Kai jis jau paseno (mirė 

80 metų amžiaus), sunku bu
vo jam rašyti, tada jis turėjo 
“sekretorę” Anelę Burkutę, 
kuri užrašydavo jo naujas 
dainas ir rinko senąsias. Ji 
buvo surinkusi, jos pačios 
pasakojimu, apie tris šimtus 
dainų. Surinktąsias dainas iš 
jos išviliojo vienas labai ar
timas dainiaus giminaitis, 
:vardu Al., kuris jai buvo da
vęs žodį, kad jas atspaus
dinsiąs, bet išviliojo su tikslu 
jas pražudyti dėl asmeniško 
nepatikimo.

P. Būtėnas yra surinkęs 70 
jo dainų, kurios guli Vytauto 
Didž. Universiteto bibliote
koje Kaune. Prie tų dainų 
pridėtas platus aprašymas 
rankraštyje ir poeto fotogra
fija. Platokai apie jį rašoma 
“Lietuviškoje Enciklopedijo
je”.

Aš turėjau keletą jo dai
nų, išrašytų iš tėvelio, poe
to sūnaus, bet jos liko Lietu
voje. Aš pats jau mažai be- 

’ prisimenu patį poetą, savo 
senelį. Iš jo lūpų girdėtos 
dainos liko užmirštyje.

Jonas Burkus, anūkas

Sovietinės raudonosios ar
mijos organas “Raudonoji 
žvaigždė” rašo: “Apskritai, 
AJV nėra tokių karinio mok
slinimo įstaigų, kurios pilnai 
atitiktų, mūsų karo akademi
joms, kuriose aukštai išvys
tytas aukštas karo mokslas”. 
Amerikos West Pointo ir A- 
nnapolio mokyklas tas laik
raštis vadina tik “aukštesnė
mis mokyklomis”. Toliau tas 
laikraštis sako, kad Ameri
kos karininkų išmokslinimo 
ir jų pajėgumo “mes nepri
valome perdėti”, jis nesąs 
toks aukštas, kaip iki šiol bu
vo sakoma.

Tai negirdėtas bolševikiš
kojo cinizmo laipsnis. Kad iš 
tų “garsių ” sovietinių “aka
demijų” išėję bolševikiniai 
generolai ir maršalai 1941 m. 
per tris savaites vokiečių bu
vo, kaip zuikiai, išvaikyti ir 
iš jų vadovautų armijų apie 
5 milijonai vyrų suimti, o 
vokiečiai atsidūrė prie Mas
kvos vartų, tai “Raudonoji 
žvaigždė” apie tai savo ka
reiviams nutyli. Ji nutyli taip 
pat, kad šio karo metu West 
Point ir Annapolio karininkai 
ant menčių paguldė tris galin
gas ir agresingas imperijas 
ir patiems bolševikams kelią 
iki ElĮiės paruošė. Paties so
vietinio maršalo Žukovo lū
pomis, sovietų šiame kare žu
vo 7 milijonai (bet iš tikrųjų 
laikoma žuvus, su civiliais, 
apie 20 mil.). Amerikonų žu
vusieji nesiekia nei ketvirčio 
milijono. Tai mat, koki tų 
“didžiųjų” akademijų ir anų 
“didžių” maršalų “pajėgumo” 
vaisiai ir koks didelis skir
tumas tarp jų ir tarp West 
Point ir Annapolio karininkų 
rezultatų.

JAKOBSON PALEISTAS
■ ---- ----

^Amerikietis j. G. Jakob- 
son, American Joint Distri
bution Committee atstovas, 
kurs buvo išlaikytas 12 dienų 
vengrų komunistų kalėjime, 
pagaliau paleistas ir atvyko 
į Vieną. Jakobson papasakojo 
spaudos atstovams, kokias 
baisybes jam teko pergyven
ti bolševikiniame kalėjime.

Augsburge, nei kuriame kitame PieJir dain£\ yra P^asęs
vokiečių mieste, bet visi susi
tiksime Vilniuje, Kaune, išlais-

Valdžia ir Burkų sekdavo...
“Jonas Burkus buvęs tik-

virtoje Lietuvoje. Ir ta diena ras knygnešių agentas, lie- 
prašvis, nes už laisve ir nūdien ,knyCT lr ^krasšlų
lietuvių tauta per gausias kraujo 
aukas deda .ant aukuro!

Būkit sveiki! Ir budėkim, bran-
bičiuliai!.. • i -

Jūsų visa širdimi —
STASYS SANTVARAS

Lietuvių. Rašytojų Tremt. 
Draugijos Pirmininkas

Stony Brook, 1949. 12. 20

gus

Pirmieji dvynukai 
Amerikoje šiais 

Yrietas

platintojas. Jis važinėdavęš, 
kiaušinius supirkinėdamas, o 
apačioje vežimo turėdavęs 
prikrovęs lietuviškų raštų 
platinti. Kartą kažinkas įki
šęs liežuvį ir prekybininką 
netikėtai užpuolęs Vaškų po
licininkas ir ėmęs krėsti jo 
namus (Noriuose). Radęs 
dvi knygas, po čiužiniu pa
kištas. Jos pajuokusios Ru
siją ir jos valdžią. Policiniu-

—Į Vakarų Vokietiją at
bėgo penki lietuviai raudon
armiečiai, jų tarpe ir vienas 
politvadovas.

— Anglai paskyrė prie Ki
nijos komunistų vyriausybės 
savo laikinu atstovu J. C. 
Hutchison, kuris eina amba
sadoriaus pareigas.

UŽTIKRINKIME SAUGIU ATEITĮ
Lietuvių Katalikų Centras pradėjo trečiuosius savo 

gyvavimo metus svarbiu šūkiu: Šiais 1950 metais įtempti 
visas jėgas, kad metų gale L. K. Centras neturėtų skolos 
nė už šimtinę!

L. K. Centras buvo įsteigtas mūsų apylinkės lietuvių 
katalikų kunigų ir pasauliečių grupės, kuriai rūpėjo pirmoje 
eilėje užtikrinti savo apylinkės laikraščiui “Amerikai” pas- 1 
tovias patalpas. Tuo tikslu buvo nupirktas keturių aukštų 
mūrinis namas, esantis 417 Grand St., Brooklyne. Šioje 
nuosavybėje dabar “Amerika” turi tinkamas patalpas re
dakcijai, administracijai ir spaustuvei. Šalia to, čia yra 
vietos ir mūsų organizacijų vadovybėms ir atskiroms drau
gijoms turėti savo susirinkimus.

Šiuo metu L. K. Centras turi 43narius, kurių tarpe 40 
asmenų ir 3 draugijos. Kiekvieno nario įnašas yra mažiausia, " "v • 1 lasuieuiįiro uraugijus. mcnviviiu nariu juusas yiaiuanausm

kas surasęs protoko ą, Bur- vjenas šimtas dolerių. Nario įnašas nėra jokia auka, bet tai

Naujų, Metų naktį Coney 
Island Hospital p. J. Conning
ham gimė iškart sūnus ir duk
tė: sūnus gimę dar 1949 m., 
o duktė jau 1950 m., nors 
tarpas amžiaus tarp jų yra 
tik 20 minučių, tai yra bro
liukas už sesytę vyresnis tik 
20 minučių.

Korespondentas aprašyda
mas šį-įvykį juokauja, saky
damas, kad ši motina yra A- 
merikoje pati paskutinė pa
gimdžiusi sūnų 1949 metais 
ir pati pirmutine pagimdžiusi 
dukterį 1950 metais. Mergai
tė gimė 12:04 Vai. naktį. Mo
tina ir vaikai yra sveiki.

kų gerai patampęs, bet dėl jo 
senatvės paleidęs”, pirma, 
žinoma, gavęs kyšį.

J. Burkus ir kiti jo talki
ninkai knygas slėpdavę Pa
svalio ir Saločių bažnyčių 
bokštupse, į kuriuos įkopti 
nebuvo laiptų ar kopėčių. 
Šembelis atvežtąsias knygas 
slėpdavo savo ūkyje — šiau
dų urvuose ,iš kur J. Burkus 
nakčia pasiimdavo sau rei
kiamos spaudos.

---- Kinijos nacionalistai 
skelbia Formozą ginsią iki .dainą, 
paskutinio vyro. į ,

u ' ■ • ' - •

■ '■ •• '

J. Burkus — dainius
J. Burkus buvo plačiai ži

nomas ir/kaip dainius. Be jo 
neapseidavo nei vestuvės, nei 
krikštynos, nei išleistuos ar 
didesnių darbų pabaigtuvės. 
Savo dainomis jis būdavo vi
sų centras. Kiekvienai žy
mesnei progai jis sukurdavo

J. Burkus kurdamas dai-

saugus investmentas į nejudoiną turtą. Dabartiniai nariai 
iki šiol yra įnešę 8,200 dolerių.Bet šios sumos dar neužteko 
įsigyti namui be skolos — mortgičiaūs. Aišku, skolos nuo
šimčiai gerokai vargina L. K. Centrą ir jo vadovybę. Šis 
varginimas yra visiškai be prasmes — jis išnyktų, jei atsi
rastų daugiau draugijų ir asmenų, sutinkančių stoti nariais 
į L. K. Centrą. Jei šimtinės įmokėjimas iš karto būtų per
sunkus, galima tai atlikti dalimis.

L. K. Centro valdybą sudaro: pirm. kun. Norbertas 
Pakalnis, vicepirm. prel. Ignas Kelmelis ir prel. Jonas 
Balkūnas, sekr. Matas Milukas, ižd. Juozas B. Laučka, iždo 
globėjai Kazys J. Krušinskas ir Alfonsas Stankevičius.

New Yorko apylinkės Lietuvių Katalikų seimelis svei
kino Lietuvių Katalikų Centro įsisteigimą ir nutarė kreiptis 
į visas mūsų apylinkės parapijų draugijas ir į atskirus ka
talikus, kviesdamas tapti L. K. Centro nariais. Šis sveiki
nimas ir nutarimas tik tada turės reikšmės, kai draugijų 
valdybos ir atskiri asmens stos L. K. Centrui į talką gauti 
naujų narių. ,

L. K. Centras laukia visų vienminčių paramos — iš 
New Yorko apylinkės, iš New Jersey ir iš tolimesnių vietų.

Jūsų čekius,. pinigines perlaidas žaliąsias dolerines 
mielai priims —

Juozas B. Laučka, 
Lietuvių Katalikų Centro Iždininkas

/
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IŠ TREMTIES ATVYKUSIŲ ŽINIOS

TREMTINIO VILTIES ŽVAIGŽDE

Padeka jos užsipel
niusiems t

, . —. - - , - .. y ;..ir .

Almis Drulia
Liūdnos apmastysenos
Bombą tur’ raudonas velnias, ‘ >•’
Bombą baisią ištiesų.
Norą nudriskęs, nors be kelnių,
Bombą turi ištiesų.

Ir papjauti Dėdę Šamą
Velnias ruošias ištiesų.
Su atomo vogto gramais 
Velniap ruošias, net baisu.

Sausio 15,1950 Sausi*

Vilties

Kalėdos. Išganytojo gimi
mo minėjimas. Suskamba an
gelų Gloria, sužiba Dangaus 
žvaigždelė, suvirpa viso pa
saulio tikinčiųjų širdys. Prie 
Kūčių stalo daugelis mūsų 
plotkelę ašara pavilgėm, 
mintimi apskridom visą pa
saulį,, ieškodami savųjų my
limųjų, Tėvynės... Ir tai ne be 
pirmus metus — atsidusom. 
Daug kas mūsų , brolių tik 
kančiose tegali prisiminti 
baltąjį Kūčių stalą, kaip bu
vusios laimės praeitį. O kiti 
gyvenimo sunkybių taurę gal 
jau nebepabaigiamą mato...

O tačiau, Broli Lietuvi, 
šiandie ir mums
žvaigždelė šviesiau sužiba. 
Šiandie ir mes su angelais 
džiaugsmo himną giedam. 
Juk Išganytojas — tai Tai
kos, Ramybės, Meilės ir Vil
ties Nešėjas ir Valdovas. 
Tūkstančius metų kalbėjo 
pranašai apie Tą vilties Vieš
patį, Kuris išpildė Dievo 
duotosius pažadus žmogaus 
išlaisvinįmūi. Gimęs žmogu
mi čia žemėje savo dieviška 
meile Jis įdiegė žmoguje nau
jo gyvenimo didžiąją Viltį, 
kuri vienintelė gaivina be- 
klumpančią žmogiškąją silp
nybę. Apskelbusi Išganytojo 
gimimą Džiaugsmo ir Vilties 
žvaigždė švystelėjo milijo
nams būtybių, atnešdama 
jiems naują gyvenimą, naują 
laimę — padarydama juos 
Dievo vaikais ir Jo malonių 
dalininkais. O tiek kartų Iš
ganytojo tarti žodžiai: “Pasi- 
tikėkit Manimi”, radę atgar
sį milijonuose, argi nesura
mina mūsų širdies? Mes ži
nom, kokio pasitikėjimo Iš
ganytojas prašo tai- Jo 
mokslo vykdymo mūsų kas
dieniniame gyvenime. O Iš
ganytojo žemiškojo gyveni
mo žingsniai argi nestiprina 
mūsų vilties/žiburėlio? Iškil
mingai angelų chorų pagar
bintas, vargdienių piemenėlių 
ir pasaulio išminčių pasaulio 
Valdovu pripažintas, Vaike
lis Jėzus tampa Erodo perse
kiojimo auka, ir kaip tremti
nys bėga į Egyptą. Ar tai ne 
suraminimas mums, kurie 
dėl naujų Erodų siautėjimų 
netekom savųjų ir Tėvynės? 
Ar tai ne suraminimas tam, 
kuris mano, jog kiti nebesu- 

, pranta, kodėl jis turėjęs pa
likti savo gimtąjį kraštą? — 
Taip. Tremtinys Vaikelis Jė
zus mus ramina, guodžia, 
stiprina svetimuose kraštuo
se, kad valingai ir didvyriš
kai perneštume visus pasitai
komus nedateklius. Jis — 
Tremtinys Vaikelis Jėzus — 
yra mūsų Valdovas ir Globė
jas. Jis ir mes, piktadarių 
rankos prispausti, palikome 
savo žemiškąją Tėvynę. Jis 
grįžo, grįšim ir mes į Tėvy
nę. Tik pašitikėkim Juo. Jis 
ir tik Jis — vienintelė mūsų 
viltis. Žlugs visi Erodai ir jų 
pataikūnai, o mes, jei turė
sim viltį Tame, žemiška aki
mi žiūrint silpname kūdikyje, 
bet Dangaus ir žemės Vieš
patyje, jei seksime Jo nuro
dytu keliu, — su Jo palaimi
nimu grįšim į mieląją Tėvy
nę ir ją iš naujo kursim.

O Vaikeli Jėzau! Mes sek
dami Tavo vilties žvaigždelę, 
giedam Tau angelų himnus. 
Mes Tave garbinam, su Ta
vim kenčiam ir tikimės Tavo 
palaimos kelyje į laisvą Tė
vynę. Titas Narbutas

Lietuvių Tremtinių Drau
gija Brooklyne, džiaugdamo
si gražiai praėjusia vaikų 
švente Apreiškimo parapijos 
salėje, jaučia pareigą nuoširi 
džiai padėkoti visiems prisi- 
dėjusiems prie Kalėdų eglu
tės vaikams surengimo.

Pirmoje eilėje dėkojame 
kun. Pakalniui už leidimą ne
mokamai pasinaudoti sale ir 
jos įrengimais. Dėkojame L. 
T. D-jos Valdybos narei p. 
Tercijonienei, ant savo pečių 
nešusiai visą Kalėdų eglutės 
ruošimo naštą. Ačiū jai už 
pasidarbavimą.

Duoda velnias šoblę prūsui, 
Eik, brolau, su juo kartu. 
Nacį-rusą jungia “ūsaį,” 
Eik, brolau, ir tu! s

Kiša velnias auksą Bimbai, 
Lok ir tu šunų chore!
Loja Bimba, virpa bamba, 
Loja jis šunų chore.

Taip plačiojoj svieto plynėj 
Farmazonai raudoni 
Rengias Šamo pakasynoms 
Apiplyšę, alkani. 0*4 y

Ačiū taip pat ir p. Ginkui,»ku paruošti protezus. Karol Nuo šių metų pradžios
kuris savo patyrimu ir patar
navimu labai daug padėjo. 
Dėkojame artistui p. Vasi
liauskui, taip puikiai Kalėdų 
senelio vaidmenį atlikusiam.

Reiškiame nuoširdžią pa
dėką p. Emilijai Putvytei, 
vyriausios skautininkės pa
vaduotojai, kuri su jaunes
niaisiais skautais užpildė pro
gramos dalį ir taip nuošir
džiai su mažaisiais bendrai 
džiaugėsi. Padėka priklauso 
ir p. Modestavičienei.

Dėkojame p. Kundrotui, 
padovanojusiam papuošalus 
Kalėdų eglutei, dėkojame p. 
Kašėkai už pagelbą ir para
mą. Dėkojame pp. Valaitie
nei, Bilerienei, Černienei, 
Sniečkienei, Bagdonui ir Čia- 
pui, rinkusiems Kalėdų eglu
tės ruošimo išlaidoms pa
dengti reikiamas aukas.

Nuoširdžiausiai dėkojame 
savo aukomis įgalinusiems 
Kalėdų eglutę surengti. .Tam 
reikalui aukojo šie bendruo
meniniai vienetai it atskiri 
asmenys:

1. Siuvėjų Unijos 54-sis lo- 
kalas 25 dol.

2. Amerikos Lietuvių 
gijonierių postas $12.20.

3. Moterų Vienybė 10
4. p. J. Ginkus 10 dol.
5. p. Schiz 5 dol.
Be to, Bronx ir New York 

lietuviai, dalyvavę Vilniaus 
Aušros Vartų parapijos 
Švento Vardo Draugijos susi
rinkime, sudėjo 14 dol.

Apgailestaujame negalėda
mi išvardinti ilgos eilės gera
širdžių lietuvių, savo aukomis 
parėmusių šią šventę, o tik 
bendrai visiems aukojusiems 
nuoširdžiai dėkojame.

Lietuvių Tremtinių 
Draugijos Valdyba.

Le-

dol.

PRISIMNKIM LIETUVIUS 
INVALIDUS

suniokota Europa turi tiek! šiam mokslo, meno ir litera- 
invalidų, kad teks dar ilgus tūros žurnalui Stojus, yra 
metus laukti, kol pavyks’iš- paskutinė proga jo įsigyti, 
rūpinti galimybes jiems vi-Į žurnale gausu mokslo popu- 
siems turėti dirbtinas kojas, Ii ari zacijos, meno ir literatū- 
ar rankas. j rps klausimų nagrinėjimo,po-

Tiems Invalidams ateičiai ezijos, iliustracijų. Užsaky-
* " mus ir pinigus siųsti: “Nau

joji Aušra”, 2244 W. 23rd PI, 
Chicago 8, UI.

susikurti duodama galimybė 
mokytis amatų, kuriuose jie 
kartais gali net geresni už be 
fiziologinių trūkumų žmones.

Ir mokykloms išlaikyti ir 
invalidų gyvenimui paleng
vinti reikalingi ištekliai. Tie 
ištekliai yra galimi tik iš tų, 
kurie yra» laimingesni, kurie 
yra sveiki ir kurie turi kas
dienines, ir pastovias paja
mas. Į tuos ir afsišaukiam, 
prašydami atjausti reikalin
gąjį pagalbos.

Geriausias prisiminimas y- 
ra auka BALF-ui, kuris pa
sistengs savo tautiečiams pa
gelbėti.
.< Todėl siųskite aukas: 
United Lithuanian Relief Fund 
V of America, Inc.
105 Grand St, Brooklyn 11, N.Y. 
BALF Atstovybė Vokietijoje.

GALIMĄ DAR GAUTI

“Naujosios Aušros” pilną 
1949 metų komplektą galima 
dar gauti papiginta* kaina už 
2 dol. (anksčiau kainavo 3 
dol.), užsakymą ir pinigus 
prįsiunčiant laišku.

JAU ATVYKO. 16.201 LIE 
TUVIS TREMTINYS

Pagal D. 
šiol atvyko : 
1948 metais 
1949

P. įstatymą iki

306 lietuviai
15,895 lietuviai

16,Ž01Viso
Dar vis yra lietuvių trem

tinių, neturinčių darbo ir bu
to garantijų. Jie prašo savo 
tautiečių Amerikoje iškviesti 
juos. D. P. įstatymas iš 1948 
metų veiks dar 6 mėnesius, 
- — “ Wtelu.:

kvieskite tremtinius. Reik a* 
dingas informacijas ir bląn*

KNYGA IEŠKO SKAITYTOJO

V. Jonikas — Pakeleiviai, eilė
raščiai, kaina ....................  $1.00

L. Dovydėnas — Mes ieškom 
pavasario, novelių rinkinys 0.80

Lietuviški atvirukai (7 rūšių) 
su Vilniaus, Alaušo ež., pajūrio 
ir kt vaizdais ................$0.01

Užsakymus siųsti:
Č. Grincevičius, 417 Grand St,-

Stovyklose yra labai var
gingai gyvenančių žmonių. 
Tarp tų vargšų yra nemažas 
skaičius invalidų. Neregius 
sutiko priimti Norvegija. Vi
si lietuviai neregiai turi gali
mybę, talkininkaujant BAL- 
F-ui ir L. R. Kryžiui, ten rasti 
sau ateitį. Blogiau yra su in
validais. Vykstantiems į 
JAV-bes invalidams reikia 
pagelbinio užstato — $1,000. 
Ne visi kvietėjai gali ar nori 
tą tūkstantį uždėti. BALF-o 
organizacija norėtų pagelbėti 
visiems, bet jos ištekliai yra 
labai ,labai riboti.

Vokietijoje turim keletą 
šimtų invalidų. Nors IRO or
ganizacija ir šalpos įstaigos 
stengiasi tiems invalidams 
pagelbėti, vis dėl to ta pagel- 
ba nėra pakankama. Pąv., ko
jos netekusiam invalidui 
protezas (dirbtina koja) Vo
kietijoj kaštuoja 1,200 DM. 
Vien Muncheno stovykloj yra 
25 invalidai. Gaminti prote
zus dirbtuvė turi užsakymų 
1,600-ms invalidų. Ne tik pi
nigu stoka užkerta kelią in
validui įsigyti protezą, bet ir 
pačios dirbtuvės nepajėgia

KALENDORIUS
Seniai visų laukiamas “Amerikos” Kalendorius (kurio virše

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

Kalendorius išėjo daug dinesnis negu iš anksto buvo numatyta 
(viso 112 pusi.) ir.jo išleidimas atsiėjo apie doleris už vieną egzem- 

‘ pliorių, bet jis pardavinėjamas po 75 centus, o “Amerikos” prenu
meratoriai jį gauna tik už 50 centų. Tačiau visi prašomi, pagal iš
galės, su didesne parama prisidėti prie šio puikaus Kalendoriaus 
išleidimo.

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

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

—Naujosios Aušros žur
nalas Chicagoje sustojo ėjęs, 
šiomis dienomis išėjo rugsė- 
jo-lapkričio numeris, kuriame 
parašyta, kad žurnalas dau
giau: nebeis, žurnalas ėjo 2 
metus. Įsteigtas ir redaguo
tas 1 ntol. Kairio. '

—Visokiame lietuvių vel-

NELEISKIME UŽGĘSTI 
Lietuviu Kultūros Žiburiams 

KUTCROS ŽURNALO&& Į ■■

kus Jums mielai išsiųs: kimė/pirmaeills ir nenuilstan- |
United Lithunnian Rellet Fond “8 ’«*«**! L6*5?8 LT S 

. .___.. - zas Maceina iš Pittston, Pa., s
„ °' „V išrinktas Į Jury Commission- 8

105 Grand St., Brooklyn 11, N.Y. er Lnserne apskrities teismo* s 
---------------------• bute, Wilkes-Barre, Pa. Ren- 5 

Reikale kreipėtės pas biz- giama jo pagerbimui vakarie- 
nierius, kurie skelbiasi mūsų 8
laikraštyje “Amerikoje."

gerinti ąunkiose stovyklų sąlygoje. Tačiau yra tūkstančiai 
senelių, ligonių; invalidų, našlių su mažais vaikais, kųrįę 
bė Jūsų pašalpos negali pragyventi. ..... ............ ..

Mieląą tautieti, sušęlpk juos. Aukas siųskite neatidėk 
lipdami BALF-ūi šiuo adresu:

gerbimą ruošia vietinis Lie- i 
tuvių Piliečių Klubas. |

—Baltimorėje YWCA su- u 
ruošė Kalėdų eglutę su įvai- V, 
rių tautų Kalėdų giesmėmis. sj 
Dalyvavo ir lietuviai. Giedo- £ 
jimui vadovavo B. Jonušas, 
o apie lietuvių kalėdinius pa-: % 
porčiUs papašakojo anglų kai-, y 
ba kun. Dr. L. Mendelis. 5
' s—Adelaidėje, Australijoje, g 

Įvyko “Pirmojo Skambučio” * 
. australiškoji premjera, kurią 
režisavo Paulius Rūtenis. Di- 3 
doką salė buvo pilnutėlė lie- 3 
tuvių. Dalyvavo ir australų, 
Vietos australų spauda se- S 
kančią dieną šiltais žodžiais 3 
paminėjo vaidinimą. f

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
MĖNESINĮ ŽURNALĄ*

' AIDUS
redaguos redakcinis kolektyvas, sudarytas iš žymių lietuvių 

mokslininkų, rašytojų ir kitų kultūrininkų. Vyriausias 
redaktorius rašytojas
Antanas Vaičiulaitis

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

AIDŲ PLATINTOJAMS BUS SKIRIAMOS DOVANOS

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

AIDŲ

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

v I
Koncertas ir Šokiai

HARMONIJOS ANSAMBLIS

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

~ GRAND PARADISE SALĖJE
318 Grand St Brooklyn, N. Y.

DALYVAUJA:
ALEKAS VASILIAUSKAS — tenoras
JURGIS plRGlNčIUS— pianistas
J. G ALMINO Vyrų Oktetas “AIDAI” vad. muz. K. V. BANAIČIO 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPE, vad. p-lės J. BICHNEVIČIUTES.

Šokiams Gros A. JEZAVITO ORKESTRAS
REZERVUOTAS BILIETAS $1.75

ŠOKIAI NUO 7:30 vai. vak.
į ....... _ ..*••.

105 Grind Street,

NEREZERVUOTAS BILIETAS $1.25
Biliete* į Šokius — $1.00
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Sausio 15,1950-

KORESPONDENCIJOS

Philadelphia, Pa. C š
Naujas Laikraštis. - ;

•• . . •' -. \ K

Philadelphia lietuviškam’ 
spausdintam žodžiui, yra paliku
si labai žymią praeitį. Bet da-r 
bartiniu laiku čia nebėra piibia^ 
tinio spausdinto žodžio, kurs ga-: 
lėtų tarnauti mūsų lietuviškai? 
visuomenei. Jau seniai čia: buyo 
galvojama ką nors daryti. Bet,' 
esant užtenkamam skaičiui- gerų 
lietuviškų laikraščių Amerikoje^ 
atsisakyta nuo naujo leidimo. -

Bet dabar reikalai kiek j»^i-į 
keitė. Grupė neseniai atvykusių,;: 
BMV vardu, įsikūrė nuosavą’ 
spaustuvę ir dar susitarė šu kitaf 
lietuviška AB spaustuve/.T«4 jie: 
jau rimtai svarsto pradėti leisti 
naują laikraštį. Leidėjai ^-‘.'Bo-i’ 
risevičius, Mariunas, Volertas, 
Burokas, Arlauskas, Planuoja; 
pradėti leisti tikrai naują ir ne-i 
paprastą laikraštį, kokio dar nė--' 
ra Amerikoj nei už Amerikos 1 
ribų, kad nepakenktų kitiems. 1 
Tas naujai pasirodąs .laikraštis]'. .... . . . ;
bus linksmybių arba juolųį ljdk-^?ori Washington, Long Island, 
raštis. Norima duoti mūšiį '•^4*. Vyčiai kviečia visus lietuvius, 
suomenei ir sveiko, tealonątcs^irld ypač naujai iš tremties atvy- 
džiuginančio juoko. Juktiekvisi/kual jaunimą dalyvauti šokiuose, 
turi daug rūpesčio, vargų,'. Jcad jdrštūge praleisti laiką su vietiniu 
tikrai reikia ir atsigairinimo,p^i-nimu, susipažinti su vyčiais, 
jūoko. Todėl jie ir pradės tokįĮpašilinksminti. Tokių progų ne- 
linksmybių laikraštį. ’ Pradžiojį'flaUg esama, tad šios retos ir 
laikraštėlis nebus didelfe, '.bėt-puikios^progos reikėtų nepra- 
laikui bėgant, norima ji padalyti 
visų mėgstamiausių laikteščžų. 
Leidėjai jau turi numatę; if te
kamą redaktorių,- kurs ką tik

vaikais kada tik reikia ir pastato 
gražių dalykų. Tokie vaidinimai; 
sų gražiu patriotiniu ir religiniu 
turiniu veikia ne tik į klausytojus 
ir žiūrovus, bet auklėja ir pačius 
vaikus.. Be to, dažnos repeticijos 
vaidus užima.ir neduoda jiems 
progos dykinėti ir leisti laiką 
veltui. Tėvai tikisi, kad šis vai- 
dinimas nebus paskutinis.

; - Vietoj gimusiems vaikams va
dovauja seselės pranciškietės iš 
Harrisono, kurios šeštadieniais 
atvažiuoja mokyti katekizmo tų 
vaikų, kurie lanko valstybines 
mokyklas.

■‘ Prie minėto vakaro parengi- 
mo labai datig prisidėjo p. E. Ja- 
hulėvičius.

Minės 16 vasario ■
Nepriklausomybės šventę-va-^ 

sario 16 d. Great Necke bus fhi-į 
nima tą pačią vasario 16 diehą.į 
Dalyvaus chorhs ir.'bite paruoš-, 
ta paskaita ir kita programa. 
Vietos te apylinkių lietuviai kvie
čiami tą didelę Lietuvos diėhą 
dalyvauti iškilmingame minėji-

“AMERIKOS” RĖMĖJAI
* . >. i . * ■ . • * {' :

Žiemos metu kiek vienas- PRISIUNTĖ UŽ KALEN- 
■ • ftohnJS • • 

laisvą laiką?

Koresp.
•• a’. į- ■ ■______________

; Great Neck, N. Y.
Z . Vyčių šokiai

' - Sausio mėn. 14 d. (šeštadienį) 
Great Neek’e vyčių kuopa ren
gia’ šokius, kurie įvyks Villa No
va .Hali salėje, 115 Main St,

yra daugiau prisirišęs prie) ________
,.5S‘i ***** 

tymui. Tad# žieihciš njetasJ T .• •• į1-75
yra patogiausias laikąs laik-.į'- Sabe$kis> Linden, N. J.

T6 nnbef,. ;oraŠČiam8 SUtiP™ti SETO Pre- ^1.50niimėtotoriųfe?ir. Gardner,
pildyti naujais skaitytojais.!_ Mass. , $1.00I (kaip iri.?* Sprindys, Brooklyn, N. Y.
kitais metais) nuo šio nume- ^ 
rio skelbs savo skaitytojų va
jų, kuris tęsis iki Velykų.

Fer tą laik^ savo gerbiamų 
skaitytojų mėą prašome:

L Ataaujinti savo prenu
meratą, kurie to dar ne- 
padarė, -'’v-

2. Frikalbinti “Amerikai” 
'? ąent vieną naują skaity- 

r3. uiraSyti “Ameriką” sa- 

.. vo bičiuliams kitokios
1 - dovanos, vietoje. r - ;

; Visi,, kurie vįenu, ar kitu 
būdų daugiau pasidarbuos

vakarą, skirdami jį Lietuvos 
prisiminimui. . .; .

New Haven, Conn.

leidėjas. Korespondente® 
raščio vardo ir kitų smulkmenų 
neišdavė, bet atrodo, kad tM būs 
“Juokų-Juokai”, “Juokai ir Aša
ros” ar “šypsniai”. Tad laukiarri.

Atvyko žiburių Redaktorius. ;■.

P.. A. Gražiūnas-G^ažeWauSi 
ką tik atvyko į PhDad^Jū&;fr 
pradeda kurtis. Jis apsigyveno 
1518 S. 5th St Jo pirmas pąstep. 
dyrinąs čia buvo saVo .r^Miti pėr 
tremtinių susirinkimą, šateno-8; 
dieną. Pramogėlėj, ricaito -savė 
feljetoną. Be to, sužinota; kad jis 
kviečiamas redaguoti naUją Juo
kų laikraštį. Tad sveikinam nau
ją Philadelphijos gyventoją, mū
sų kultūrininką ir redaktorių ir 
linkime tikrai sėkmingo veikimo 
čia su mumis, tarp lietuvių.

: leisti./Susipažinsite su vyčiais, 
gal pamilsitėjuos ir savo įstojimu 
kadanors padidinsite vyčių eiles. 
Svečių laukiama ne tik iš New 
Yorko, betir iš New Jersey. ,

Washingtonas graži ku- 
rortine vieta, iŠ New Yorko len- 
gyai pasiekiama. Iš Penn Sta
tion: važiuoti Long Island trau- 
kinlu.kurisatveš į vietų per 45 
rt^ Port’ Washingtone nuo sto- 
ti^ l& yillą Nova Hall tik du 
blokai, šokių pradžia 9 valandą.

. Vietinis

Laukia Koncerto.■ . ... .
. Visi Philadelphijos lieturiąl 

nepaprastai laukia lietuvių, ren
giamo Koncerto, kuris įvyks gau
sio 15 dieną, 6 vai. vak. lietuvių 
muzikalinėj salėj, 2715 E. Alleg
heny Ave. Koncerte išgirs solis
tus Ip. Nauragį, J. Augaitytę.

Philadelphijos Lietuvių .Meno 
Ansamblis, vadovaujant V; Ma
cijauskui, pagiedoę savo dainas, 
bus tautiškų šokių grupė, pi S, 
Madziliausko vedama. Jis : ir p. 
K. Knitaitis pašoks. Tai bus tik
rai nepaprasta dairios -HL. meno 
šventė. : ' -

Rengėjai visą pelną skirijt ken-
čiantiems ligoninis '■; rigpninęsė 
tremtyje. Pelnas sftth&luriasr7p& 
BALF.

. Sėkmingas darbas
" .Great- Neck’o BALF skyrius 

: ^ayoj pirmąjį 1950 metais susi- 
ji ririkirną titeėjo š. m. sausio 5 d., 
kuriame valdyba davė savo dar- 
bqh*pyskaitą. Pasirodo, skyrius 
titeėjb per 1949 m. devynius su
sirinkimus, neskaitant daugybės 
valdybos ir įvairių komisijų po- 
sediįių. Čia BALF surengė 1949 
nĮ.-'ląįbotarpy 2 didelius pikni
kus, o taip pat rugsėjo 8 d. šven
tės minėjimą ir aktyviai per savo 
atstovus dalyvavo didžiajame 
Am. Liet. Kongrese ir BALF sei
me; kuris įvyko Philadelphijbj. 
V; ijyęąt Nėckp BALF, pradėjęs. 
1949 metus .su 32.49 dol., juos 
baižė su 406.26 et, kuri suma 
daugumoje buvo pavesta BALF 
centrui tremtinių šalpai vykdyt, 
u-.Vien tik šiomis dienomis 
BALF pirm. A Vasiliauskas ir 
sekr. V. .Vilkas yra įteikę BALF 
centrui apie 480 svarų drabužių.

Susirinkimas buvo labai skai
tlingas. Dalyvavo apie 50 narių. 
Nririo* mokestį už 1949 m. yra 
suriiokėję virš 60 narių. Naujai 
įstojo į. p. Daugirdai te VI. Bu-

— Naujų Mėtų išvakarėse ŠVJ 
Kazimiero parapijos moterų gil-į 
da suruošė šaunų pobūvį paly
dėjimui senų metų "te sutikimui' 
naujų. Pobūvis bei bankietas bu
vo iškilmingi jaukūs Ir svetingi 
šio parengimo komisijos pirm, 
ponia Alena VilniŠkienė, kuri 
didžiausiu pasištėntimu ir ener
gija dėjo visas pastangas, kad 
šis pobūvis pavyktų.. ■ . .

— šios kolonijos' korespon
dentė nuoširdžiai sveikina visus' 
šios kolonijos geros spaudos 
skaitytojus, geros valios lietu
vius parapijiečius veikėjus . bei. 
veikėjas, visus naujakurius, mū
sų garbingą kleboną kun. A H; 
Gradecką, ir vikarą kun. A 
navičių, linkėdamą visiems svęi-: 
kų laimingų ir taiką visain pa- 
sauliui ir mūsų tėvynei nešan
čius Naujų Metų. ‘

šv. Onos
viena iš seniausių vietinių mo
terų draugijų, rengia šaūnų va
karą Sausio 15 A, 4 yąl po pfefili 
šv. Kazimiero parapijos svetai- 
nėje, 339'Greene St, New Ha
ven, Conn. ‘

Programa bus įdonū. ktiri su
sidės iš dainų, muzikos Š šokių.

Teko girdėti, Sd 1 šį parę> 
girną visiems tremtiniams Bei 
tremtinėms įžahga. bus vęltitt.

— Vietos naujakuriai rūpšfesi 
prie meno; mitokos ir. tautiškų 
šokių vakaro, per kųrį jie kuklią* 
ruošiasi pareikšti savo dėkin^u- 
mą tiems žmonėms, kurie parii-

bri gąl£ 
mybę atvykti į šią šalį. Vakaras 
.įvyks Sausio 22 d., šv.Kazimarb 
parapijos svetainėje,' 339 
St., 5 vai; vakare. įžanga tiktai 
50centų. ..

: Naujakuriai nuoširdžiai kvfe1 
čia visus iš ankšto fubšties daty; 
vauti šiame vakare. ; ’
M ' •■hr?’" ■:

vardai bus skelbiami laikraš- 
ityiję.r: .

': Ligi šiol vajų metų darba- 
skaitytb- 

! jai; bet dabar tolkon kvięČia- 
me ir naujai iš t rėpi ties at- 
vykusiuš, kUriė, kąip štožid- 
mi jaunesni, turi daugiau e- 
he&ijos^

1.00 
Mrs. J. Petraitis, Bronx,

N. y.......,;.j.:.m:..-.ū;. i.oo 
Chas. Kulas Flushing,

L. I., N. Y. ............ 1.00 
Mrs. J. Staškus, Brooklyn,

N. Y. .........................1.00
Visiems vienu ar kitu bū

du mūsų laikraštį parėmu- 
siems, nuoširdžiai dėkojame.

“Amerikos” Adininlstr.
—---ii—

SkautŲ žiniai
Iki 1949 m; gruodžio 11 d. 

skautai vyčiąj buvo sudarę 
/'Vytauto” būrelį, kuris prj- 
klausė Brooklyno skautų “Ša- 
irūpo” draugovei. Jų skaičius 
■nuolatosaūgo:.to<^ųį$;utad 
djuo šios minėtos, datos jie į- 
Steigė atskirą skautų vyčių 
draugovę; j kuri jupgš - visųs

fSUTVARKOMI BIZNIŲ TAKSAI
% Sutvarkom visokios rūšies taksus visų jurisdikcijų: Federalius Stato 
(r ir Vietinius visiems Štatams ir Municipalams Jungtinėse Valstybėse ar 
W Užsienių Šalyse.

Visos knygos it rekordai raportavimul taksų pavieniams, pavienių 
V) biznių, partnerystės ir korporacijų mieste ir už New Yorko miesto 
Zį ekspertlškal tVarkohjos, advokato Zubawicz, kuris turi teisės prakti- 
X kuotl bilė teisme Jungtinėse Valstybėse ir Federalės Valdžios ir kuris 
V yra patyręs accountant dabar tvarkantis taksus visokių biznių, didelių 
fį ir mažų, visoje šalyje ir užsieniuose. Tatai galima daryti ir laiškais, 
į) Asmeniški periodiniai ir du-metiniai vizitai yra daromi bile bizniuose 
•J naudojant si patarnavimą visur Jungtinėse Valstijose ir užrubežyje.
X Prašome kreiptis angliškai ar lietuviškai dėl smulkmenų kas link 
T. mano geriausio jums patarnavimo.
S '■ ; RAŠYKITE:
| STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS)

"S 111 Ainslie Street Brooklyn 11, N. Y.
B Telefonas: EV 4-3049

I ALLIANCE NITE CLUB
» KAZYS IR ALVINA BUIVIDAI, Savininkai , 
j VUb* H i*uolnia<mu pMlUnkcmtaiiniul vieta visam New Yorke

? ŠOKIAMS GROJA 2 ORKESTRAI 
NEAPSAKOMAI ĮDOMUS FLOOR-SHOW

i . BARO COCKTAIL ORKESTRAS linksmina svetius kas vakar*
i 80 ST* MARKS PLACE NEW YORKE

(8th Street ir 1st Ave. kampas)
.'L ? TeL Grtmercy 7-9765

1 ‘ “ Į1 'f; ** "* ' =

Jos. Zęidat, Jr.

^dftskirdavdhe- 
os ir šimtai laik-

r.tebelatikojųna- 

jįjMkiėkghįi,^- 
i, • V į
atvykusiųjų jaus- 
WfgiaU'Tpasidaf- 
įiščiid.fiiždūt&rta

T-, . ■ —' S* *. *’

Paterson, N. J. '
Dirba gražų auklėjimo darbą.
š. m. sausio mėn. 2 d. Sv. Ka

zimiero parapijos salėje buvo sud
rengtas vaikams, jų tėvams ir 
pažįstamiems Kalėdinis vakaras. 
Programą išpildė vietos ir trem
tinių vaikai, čia gimė vaikai su* 
vaidino vieną kalėdinį dalykėlį 
angliškai, o tremtinių vaikai iš
kartojo gruodžio mėn. vaidintus 
“Rimutės sapną” te “Pa$ nią- 
mytę”, papildydami naujais tau
tiniais šokiais, dainomis Mpaffle- 
dodami gražių Kalėdinių giesmių 
bei pasakydami daugybę pritąi- 
kintų eilėraščių.

Vaikai savo vaidinimai^ dai
nomis ir deklamacijomis visus 

žiai nuteikė- Tėvai be gaji 
ingi ponams Elenai, teSte 
iui Auguliams, kurie nenor

Naujų Metų sutikimas
Naujuosius 1950 Metus Great 

Necko BALF drauge su Vyčiais 
triukšmingai sutiko Kasmočiaus 
salėje.. Tame linksmame baliuje 
buvo daug publikos in daug ne
rūpestingo džiaugsmo, trūko tik 
vienos rimties ir ' susikaupimo 
.valandėlės, prisiminimui tų di
džių-aukų, kurias sudėjo Tėvy
ne, šiais sunkios kovos metais 
ir nesigirdėjo trumpo, bet ryž
tingo žodžio dėl mūsų uždavinių, 
kurie-mus laukia mūsų tolimes
nėj kovoj... Tikėkime bet gi, kad 
tas kad ir neišreikštas pasiryži
mas buvo gyvas kiekvienoj lie
tuviškoj širdy...

■ ■ '■ :■ —-—'

Siųs laikraščius Europon
‘ BALFo susirinkimas nutarė 
per kelis kart kas mėnesį surink
ti te pasiųsti į tremtinių stovy- 
ktas- Amer. liet, laikraščius, ku- 
rĮuos ten tremtiniai mielai skai-

Laikraščių surinkimą įr iš- 
siuntimą pavesta organizuoti

Springfield, Ill. /
Min. Lozoraičio vizitas

Gruodžio, 22 d. buvo atvykęs 
į Sprin'gfieldą’ Uėtuvoš Diploma
tinės Tarnybos šefas Stasys L<> 
zoraitis, lydimas Lietuvos kori, 
šulo P. Daužvardžio ir ALT vice 
pirmininko adv. A. Olio. Svečius 
stoty sutiko gubernatoriaus ats
tovas ir automobilis, kuris pris
tatė juos gųhernatūron, pavaži
nėjo po miestą ir po trijų valan
dų vizito grąžino stotin.. . . >

GuberriatOrius Adiai E. $tę» 
venson he tik oficiąliškai svečius 
priėmė, su jais kartu ir su . Mim 
Lozoraičiu atskirai nusifotogra
favo, bet ir šeimyniškai pavaiši
no. Svečiai gubernatūroje pra- ,. 
leido apie pisantros valandos.idorĮ^us 
Ten susipažino ir įvairiais. kląu,[ ® 
simais išsikalbėjo ne tik su gu- 
bematoriu, bet fr su jo artimai
siais pagelbininkafe bėi giminė
mis: sūriais, seseria ir švogeriu P! 
įves, kuris ilgus metus yra buvęs *“ 
Amerikos užsienlb tarnyboje. Jie 
visi,, kaip gubernatorius, taip te 
jo artimieji, stebėjosi Lietuvbr 
šiurpia padėtimi te linkėjo jai ir 
jos žmonėms nusikratyti svetimo 
jungo galimai greičiausiu laiku 

........... X.

no. Svečiai gubematūroje ppa-

TeL Market 2-5172

Matthew A; Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorių*

426 Lafayette Street
; Newark 5, N. J.

r -ii - "m r.ži

madiehj). 12:80 vai. po,pietų 
Apreiškimą parapijos patal
pose Brooklyne (North 5tĮ) 
ir HaVemeyerSts.) įvyks jau 
pirmoji draugovės sueiga. Vi- 
SĖi skautai vyčiai kviečiami

šieji prašomi registruotis paą 
Vyt. RambntavičhU <35-09

toji skautų “šarūno”'drąųgd- 
vė, kurios draugininkoadre-

44^5 Linwood St., Brooklyn 8

> ■£ i? K.
,ę..

* 'Padėka •
Mes rėiškiame nuoširdžią 

padėką: Dėdei Antanui Kuz
mickui to JO šeimai, gyy. 354 
Cornelia st. 27 N. Y. už su
darymą dokumentų atvyki
mui į V. Š. A.,už pasitikimą 
uoste ir tėvišką globą prade
dant gyventi Amerikoje.

k; > Petras Monįyfift iŠ Broo- 
41yni‘N*cY;;. ubiuš mūsų rė- 
ipėjas ir veiįditt'Visuoihehin- 
kap. ^prisiuhw' 4'Amerikai” , ;
naują prenmhėrątorių. Tėtei z Konstancijai, Anta-

• Koštas Mitinąs iš Cliff- nui ir jų sūnui Luckams, gyv.
aidė N. J., vienas iš neseniai 38^Berrimam st. Brooklyn, 
atvykusių lietuviu, priaiuhtėfN. Y. Už šelpimą ^untiųiais 
prenūmęratJt W>, - P08 gyvenant Vokietijoj ir

• ^^Sfevdienėiš rūpeš^g^' -
Brooklyn, N; Y. ftthaujihd sa- Šelpimą dabar? .
vo preųūmbratą^950 metams < ; Bronius, Anastazija ir
ir $2.00 paskyfė “Amerikbs^- * Zita Acallnai

metams

pagerinimui. -... •;
•J. Bankieta, ilgametis 

ir nuoširdus “Amerikos” skai 
tyto j as iš Frackville, Penn., 
hors nedirba, nenori su “A- 
meriką” skirtis ir, sttkrapš- 
tęa fcęĮis 
savoprem

........ iš Maš-
prisiuntė savo

■35

donas. Labai gra- 
m^žitoa, Bęt dar 

Jasinskienės 
linkėjl- 

Miįto labai
. galėsiu; ją

MUNEMIUS moterims

Moterų Sąjungos New York 
Ir NeW Jersey Apskričio me
tinis suvafiaViffiab įvyks 15d.

N..Jk Pradžia 2;vąl, po pietų. 
Malonėkit visos kuopos iš
rinkti atstoves j šį suvažiavi
mą. Adresas suvažiavimo:

Kviečia Valdyba.
u, .

ir 
ir

' ^;:Ž'EiD AT ’ S
, taoosLYN, n. t.

’ Brttoklynd Lietuviai Gydytojai

•jr

JĮ

VALANDOS:
8—10 ryto

■ 1—2 po pietų .
> \’fr—ė vakare 

Šventadieniais susitarus

- ŠėL lEVerfeteen 1-ttU 
„VALANDOS:

Penktadieniais uždaryta

_ .. .. , ... , r. ,, ------ ------- ------ T

Brooklvno lietuviai Graboriai
. / Ą.'č Į,, f*1 ,T-t. • A'š • C -i 't‘- ' ■ -

EVei^reen 7-4335 STagg 2-5043

itephen Ąromiskis)
(Armakauskas) j

Graborius—Baisamuotojas ! 

.. Modemiška Koplyčia i

423 Metropolitan Avė.y i

Matthew P. Ballas J
(Bieliauskas) «

Laidotuvių Direktorius 6 
c į 

Notary Public x

.660 Grand Street, / 
Brooklyn, N. Y. X

Tek DEW 5136

Jos. Kavaliauskas
Laitai trata.

LIETUVIS GRABORIUS 
P«nna ir Jeraey vabtik**

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis pile manes \ 

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

Pergreen 8-9770

Joseph .Garšzva

Graborius—Bataunuotojas

ĮTel. Virginia 7-4499

I F. W. Shalins
Į • • (Salinskas)
j Laisninotas Graborius

Suteikiam Garbingas 
Laidotuves

i-

■■— - -.................../

TeL POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1118 ML Vernon SL 
Philadelphia, Pa.

Modemiška laldojimb fetaifea 
Dideli, graži koplyčia, erdyLtaiė 

PaKeleivingiems suteikiama 
,v . nakvyne

Vtakto nemokamai 
Kreipkitės dieną ir naktĮ A 

--- --------- -------------- ą

IH > IV k l

; Atsimlnihy'1 ; ’
/ : radijo valandų

> 7 šeštadieniais, &00 5:30 vai vak. '
Btotiš Wvt> tA. M. )1330 kfi, 5000 W.r' 

; Direktorius JOKŪBAS J. STUKAS

ffl

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

KOPLYČIA SUTEIKIAM 6
NEMOKAMAI f

84 - 02 Jamaica Avenue, įį 
, Brooklyn, N. Y. 6

• Į .H ■ ,. f m)

ĮĮeL NEwtori 9-4464

Estate of A. J., Valantiėjus
. VERONICA B. VALANTIĖJUS

Laisninotas Graborius
' ' GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

JUOZAS MOCEJCNAS, Sav
VYNAS ■—LIKERIAI

y"?:".' BARAS

574 Hūdsoit Avėnaė

ALUS
RESTORANAS

Rochester, N. Y<
TfeLlMain7646
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AMERIKA Sausio 15, 1950

J^APYLINKEJE
• Lietuvių Universalinio

Biuro (“Amerikos” leidėjų) 
metinis susirinkimas įvyks 
vasario 9 d., savo įstaigos pa
talpose. .

• Ieva Gustavičienė, vie
na artimiausių “Amerikos” 
rėmėjų nuo pirmo numerio, 
mirė š. m. sausio 1 d. Palaido
ta sausio 4 d. iš Angelų Ka
ralienės p'ar. bažnyčios.

• Antanas Vaičiulaitis bu
vo atvykęs iš Scrąnton į 
Brooklyną dalyvauti Lietuvių 
Kultūros Instituto valdybos 
posėdyje. Jis šiuo metu reda
guoja du žurnalus “Vytį” 
ir “Aidus”.

• Prel. J. Balkūnas su mo
tina buvo išvykęs į Luzeme, 
Pa., į savo giminaičio laido
tuves.

• Prof. Pranaš Padalskis 
Detroito universiteto paskir
tas ekonominių mokslų fa
kulteto egzaminų komisijos 
pirmininku.

• Polyna Stpska — Stoš- 
kiūtės spalvotą paveikslą 
(“Lohengrino” Eigos rolėje) 
įsidėjo “Sunday News” laik
raštis sausio 8 d. laidose.

• St. Zobarskas, žinomas 
mūsų vaikų literatūros rašy
tojas, šiuo metu dirba Ame
rikos Komiteto Europos naš
laičiams globoti įstaigoje 
New Yorke. Gyvena su šeima 
Brooklyne, N. Y.

• A. šimulėnienė iš Broo
klyno lankėsi mūsų redakci
joje, apsimokėjo pirmyn už 
“Ameriką” ir palinkėjo laik
raščio štabui sėkmingų'1950 
metų.

• A. Merkelis, lietuvių žur
nalistų sąjungos pirmininkas, 
parašė Amerikos lietuvių

spaudai laišką, kurį įdėsime 
kitame numeryje.

• J. Ginkus lėktuvu grįžo 
iš Clevelando, kur jis buvo 
išvykęs organizaciniais rei
kalais.

• Prel. Ig. Kelmelio inves
titūra, Newarko, N. J. Archi- 
vyskupo atliekama, bus sau
sio 22 d. jo parapijos bažny
čioje ir salėje Newarke. Ne- 
warkieciai šitai šventei labai 
ruošiasi.

• Kun. Dr. Matas Čyvas, 
prieš keletą dienų atvykęs iš 
Romos, per N. Metus buvo 
sustojęs Amsterdam, N. Y. 
pas savo brolį, draugus ir pa
žįstamus. Čia trumpai pavie
šėjęs išvyko į .savo paskyri
mo vietą — San Diego vys
kupiją, kur žada užimti gan 
svarbias pareigas.

• Julija Skiparytė, pasižy- 
žymėjusi Miuncheno Konser
vatorijos studentė-solistė, ga
vo stipendiją Manhattanville 
Collegijoj New Yorke ir da- 
’■»ar tęsia studijas toliau. Ji, 
kaip solistė, numačius daly
vauti daugelyje lietuvių pa
ruošimų. J. Skiparytė yra vei
kli ateieininkė.

• Dr. J. Adomavičius, bu
vęs Kauno Vidaus Klinikų 
vyr. asistentas ir Vokietijoj 
Heillbrono DP Sanatorijos 
vicedirektorius, galutinai į- 
sikūrė South Bend, Indianoj 
ir dirba vienoj ligoninėj.

• Alb. Čižauskas iš Broo- 
klyno, Valstybės Departa
mento valdininkas, paskirtas 
vicekonsulu į Batavią, Javo
je. Su savo žmona Genovaite, 
gimimu Ambraziejūte, išvyko 
į paskyrimo vietą.

Adelė Kizis,
kuri dainuos Harmonijos An
samblio koncerte, 318 Grand 
St., Brooklyn, N. Y., sausio 
15 dieną, 1950.

GRANDIOZINIS VAKARAS
Sekmadienį Greenpointe, 

Šv. Stanislovo salėje, buvo 
“Amerikos” vakaras. To va
karo dalyviai visi paliudytų, 
kad tas vakaras buvo tikrai 
grandiozinis. Ta didžiulė salė 
priėjo pilnutėlė žmonių. Jau
nų ir senų, moterų ir vyrų, 
senai ir naujai atvykusių. 
Buvo nepaprastai graži ir 
maloni nuotaika tiek progra
mų ir šokių salėje, tiek vaišių 
-bufeto patalpose.

Vakaro, vedėju buvo žino
mas Brooklyno lietuvių vi
suomenės veikėjas D. Averka. 
Centrinė programos dalis — 
trys Brooklyno chorai ir tau
tinių šokių ansamblis.

Muzikai Pr. Dulkė, Pov. 
Sakas ir A. Visminas debiu
tavo ir konkuravo su save 
parapijų chorais. Taigi, Ka
ralienės Angelų, Apreiškime 
ir Atsimainymo par. chorai. 
Jie pasirodė čia su savo solis
tais, su mišriais ir vyrų cho
rais atskirai. Publiką nepa
prastai paveikė jų sudainuo
tos patriotinės lietuvių liau
dies dainos, harmonizuotos 
žymiausių mūsų kompozito
rių. Pagirtini mūsų Brookly
no chorai dėl to, kad į jų re
pertuarus įeina tos dainos, 
kurios žadino ir prikėlė mū
sų tautą iš tautinio miego 
pradžioje šio šimtmečio. 
“Ant krašto mariu Palangos 
miestelis”, “Prie Nemunėlio” 
ir kitos anų laiku patriotinės 
dainos veikia lietuvio dvasia, 
kaip jos veikė ir anuomet. 
Tiesa, šalia šitų, mūsų brook- 
lyniškiai chorai savo repertu
aruose turi ir pačiu naujau
siu kompozicijų. Tai rodo jv 
vadovu pažangnma. Visi trvs 
chorai pasirodė tikrai puikiai 
ir verti pagyrimų.

Panelės J. Bičhnevičiūtes 
vedama .tautinių šokių grupė 
šį kartą nustebino publiką: 
tokiose sunkiose sąlygose, ka
da į pratimus grupės dalyviai 
ir pati vedėja ateina pavargę 
po sunkių dienos darbų, ku
rie naujųjų amerikonų, kaip 
žinome, neglosto, taip plas
tiškai, grakščiai, meniškai 
pasirodyti, tai tikrai yra kuo 
stebėtis. Teko sėdėti publi
koje šalia žmonių, kurių gru
pėje buvo viena ponia, pasi
rodo, didelė plastinio scenos 
meno žinovė, kuri sakė, kad 
tai nepaprastai gražiai išmo
kyta ir atlikta. Tiesa, tokiam 
žydinčiam jaunimui nėra 
nieko negalimo, bet reikia 
'alios, pastangų, kurių jie čia 
iek parodė. Ir reik atsiminti, 
’ad tai ne dėl biznio, ne už 
ūnigus: jie, kaip ir visi trys 
ihorai, “Amerikai” dovanai 
•>.tliko programą.

Programai užtrukus apie 
norą valandų, publiką jau
kiai nuteikė vienas lietuviš
kas sentimentas: teisėjų ko
misija vertino gražiausiais 
^autiniais rūbais apsivilkusią 
Uetuvaitę. Į salės vidurį Su
brinko apie 40 lietuvaičių, 
apsirengusių įvairių Lietuvos 
nrovincijų tautiniais rūbais. 
Milžiniška masė ' žiūrėtojų 
"atu apjuosė jas. Tokia miela 
nuotaika pasidarė. Visos jos 
buvo labai gražios, kaip ir ju 
•"ūbai, bet iš visų jų turėjo 
<<i būti išskirtos dvi, nes bu
vo nustatvta dvi premijos. 
Po valandėlės pasitarimo, iš 
teisėtų tarpo išėjo viens ir 
išvedė iš visų dvi, pasiprašė 
tas ant scenos ir parodė pu
blikai, kad jos tikrai gražiau
siais tautiniais drabužiais. Pu 
blika griausmingu plojimu

patvirtino , kad sprendimas 
teisingas. Jos gavo premijas: 
ponia 'O. Kaunienė iš Mas- 
petho, N. Y. ir panelė B. Kun- 
gytė iš Newarko, N. J.

Malonu buvo po programos 
pabuvoti ir šokančiojo jauni
mo tarpe, kuris 12 vai., pasi
baigus vakaro laikui, dar ne
noromis skirstėsi namo. Ste
bėjau juos santykiuose čia- 
gimių jr naujai atvykusių. 
Tie santykiai mus turi džiu
ginti. Jie yra kaip lietuvių su 
lietuviais, mieli, šilti. Daug 
iš jų per tą trumpą laiką nuo 
naujųjų atvykimo jau sukūrė 
šeimų židinius “seni” su 
“naujaisiais”, o daug dar žada 
tai padaryti.

Bufeto patalpose “Ameri
kos” darbuotojai prakaitavo: 
tiek daug besivaišinančių jie 
temato tik per Lietuvių Die
ną liepos mėnesį, žinoma, 
nors ir prakaituodami, jie bu
vo savo,to vakaro “dvaru” 
labai patenkinti.

Publikos tarpe buvo matyti 
visi “Amerikos” didieji rė
mėjai, prieteliai ir bičiuliai, 
kurių visų pavardės būtų ma
lonų Čią surašyti, bet tai neį
manoma, nes jos užimtų, tur 
būt, visą puslapį, šitoks šia 
proga žmonių susibūrimas 
įrodo, kad “Amerika” Ame
rikoje yra reikalinga. Svečių 
tarpe buvo‘beveik visi leidė
jų tarybos nariai — direkto
riai.

Petras Kelmutis
J*-

Apreiškimo 
Parapija

MIRĖ SESUO BERNARDA 
Sausio 3 d. Apreiškimo para
pijos mokykla Brooklyne ne
teko buvusios mokytojos se
selės Bernardos. Ją mirtis pa
kirto staiga, netikėtai.

Sesuo Bernarda anksčiau, 
kol buvo jaunesnė, dirbo mo
kytojos darbą, o paskutiniu 
metu buvo pasitraukusi iš 
pedagoginio darbo ir dirbo 
mokyklai ir vienuolynui pa
dedamąjį darbą.

Palaidota Ametyville, L. I., 
N. Y. kapuose.

Karalienes Angelę

Prasidėjus kalėdojimui, iki 
Gavėnios pradžios, choro re
peticijų penktadieniais nebus. 
Vietoje penktadienių, bus 
sekmadieniais po Sumos.

Naktimis dirbantiems da
bar geri proga prie šių repe
ticijų prisijungti. Taip pat ir 
naujai atvykusietas.

---- ‘—i—. »
LAIMĖJIMŲ VAKARAS
Sausio 15 dieną, sekmadie

nį, Gyvojo Rožančiaus Drau
gija ruošia įdomų Ląųnėjimų 
Vakarą su arbatėlė’, ^Angelų 
Karalienės parapijos salėje. 
Vakaro pradžia 5 vai, popiet. 
Įžanga tik 50 c.

Vakaro pelną s skiriamas 
parapijos naudai.

Šį šeštadienį, sausio 14 d. 
Šv. Jurgio parapijas salėje 
Laimėjimų Vakaras, ruošia- 
Moterų Sąjungos 35 kuopos. 
Prie 60 centų įžangos bus ne
mokamai duodami užkandžiai 
Pradžia 6:30 vai. vakare.

KATALIKŲ FEDERACI
JOS SUSIRINKIMAS

New Yorko Katalikų Fede
racijos apskrities metinis su
sirinkimas bus sausio 27 d., 
8 vai. vakare, Apreiškimo pa
rapijos salėje, North 5th ir 
Havemeyer Sts., kampas, 
Brooklyn, N. Y.

Visos katalikiškos lietuvių 
draugijos s malonėkite šian 
sųsirinkiman atsiųsti savo 
atstovus ir valdybas, Taip pat 
sųsirinkiman yra kviečiami 
atvykti ir lietuvių katalikų 
visuomenės veikėjai ir vadai. 
Bus išduota iš buvusio Kata
likų Seimelio raportas.; reikės 
sudaryti, šiems metams veiki
mo planus ir išrinkti naują 
valdybą. Taip pat nepamiš
kite draugijos 1 Fedęracijos 
apskritį už 1950 metus duok
les užsimokėti, /

" S. K. Lukoševičius
; Pirmininkas

LIET. KAT. DARBININKŲ 
SUSIRINKIMAS

Lietuvių Katalikų Darbi
ninkų Klubo mėnesinis susi
rinkimas įvyksta šį penkta
dienį, sausio-Jan. 13 d., š. m., 
“Amerikos” patalpose, 417 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

Pradžia 7:30 vai. yakare. 
Malonėkite šiame susirinkime 
dalyvauti ir, jei turite pažįs
tamą kataliką darbininkų — 
prašome atsivesti į susirinki
mą, susipažinti su D. K. D. 
Klubo veikla. ’

Valdyba.

METINIS SUSIRINKIMAS
Moterų Sąjungos 29 kuopai 

turės svarbų metinį susirin
kimą sausio 18 d., 8 vai. vak. 
parapijos salėje. Bus daug 
svarbių svarstymų. Valdyba 
prašo visas nares atsilankyti.

Korespondentė

KVIETIMAS
Kviečiame , ■ ateitininkus 

dalyvauti New Yorko ateiti
ninkų susipažinimo pobūvyje, 
kuris įvyks sausio 15 d., sek
madienį, Apreiškimo par. sa
lėje, Brooklyne. Pobūvio pra
džia 3 vai. p. p.j

Programoje bus bendra ka
vutė su užkandžiais, meninė 
dalis, humoristinis laikraštė
lis, dainos, po to šokiai.

t Rengėjai.

NEWARK, N. J.

Vasario 16 dienos minėjimas
N. J. L. Taryba Lietuvos Ne

priklausomybės minėjimą rengia 
vasario 17 d. su kalbų ir meno 
programa ir prašo visus vietos 
ir apylinkės lietuvius šiame mi
nėjime dalyvauti. Tolimesnės 
lietuvių kolonijos yra prašomos 
tokius minėjimus vietose sureng
ti. Reikalui esant N. J. L. Tary
ba sutinka visais galimais būdais 
padėti reikalingas programas su
daryti. \

Pasitarimui įvairios 1950 me
tų veiklos reikalais N. J. L. Ta
ryba yra nutarusi sukviesti or
ganizacijų atstovų susirinkimą, 
kuris įvyks Lietuvių Šv. Jurgio 
Draugijos salėje, 180 New York 
Ave., Newarke, vasario 3 d., 8 
vai. vakare.

Be kitų reikalų, bus pasitarta 
vasario 16 d. minėjimų reikalais, 
birželio 15 d. minėjimas ir New 
Jersey Lietuvių Diena, liepos 2.

A. S. Trečiokas,
N. J. L. Tarybos sekr.

Nainy savininkams
Lietuvių namų savininkų 

dr-jos, Brooklyn and Queens 
Home Owners, Ine. narių su
sirinkimas įvyks 1950 m. sau
sio (Jan.), mėn. 20 d. 8 vai. 
yakare, Leader Observer sa
lėje, 80-30 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N. Y.

Šiame susirinkime bus svar 
bių pasitarimų ir valdybos 
riųkimai. Visi nariai malonė
kite dalyvauti.

J. P. Mačiulis, pirm.

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

Didelis pasirinkimas
Lietuviškų dešrų ir skilandžių

Pardavimai
WILUAMSBURGE

Tuičias flioras su 4 kambariais, 
mau< ynės, 3 šeimom, mūrinis su 14 
kaml ariu ir maudynėm, 3 blokai nuo 
subway r— $4,750.

8 Šeimynų su 40 kambarių, maudy- 
n€s. U- $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
861 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Tek EV 4-3487 
Tel. RE 9-1506

KLAUSYKITE!
Kiekvieną sekmadienį, 1:15 

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

“Kaledę Eglutėje” 
dalyvię dėmesiui!

IŠNUOMOJAMAS
Kambarys sii baldais vie

nam arba porai be vaikų.
Galima naudbtįs virtuve.
114-43 — 118 th Street, *

Richmond Hill, 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.
86-56 85th St., Woodhaven, N. Y.

Tel. VI 7-1896

EV 4-9293 • ?

SALDAINIŲ PALOCIUS J
GERIAUSIOS RŪSIES 2

Loagvl Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate į
PUSRYČIAI — PikTQS —■ VAKARIENS. Geriausiai paririnklmas * V 
AISKRYMAS gamintas namie H gerlatudoe Knetonoo, ALUS H go- 0 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREDKCms: į

Juozas Ginkus a

495 Grand Street, Brooklyn, N. t f
' • v

Apreiškimo parapijos salė
je sausio mėn. 8 d. įvykusioje 
“Kalėdų eglutės” vaikų šven
tėje buvo padarytos kelios fo
to nuotraukos, kuriose daly
vavę gali save pamatyti. Su
interesuotieji prašome užeiti
į “Amerikos” redakciją, kur 
galima tas fotografijas pama
tyti ir užsisakyti. Kiekviena 
35 centai. ,

Užsisakyti iki sausio 25 d.
suarac '. • r: l■ J nywlln.m .

— Čekoslovakijos komu- i 
nistai išvijo iš Čekoslovaki
jos keturis užsienio žurnalis- ' 
tus: du amerikonu, vieną i 
prancūzą ir vieną anglą. j

Telefonas: EV-7-7411
" kLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
, Anglys, Coke ir Aliejus

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Gyvenimo vieta

53-82 72ndPL , TeL HA- 6-8406 Maspeth, N. Y. 
Telefonuoti po 5 vaL vakarais

KLAUSYKIT RADIJO!
. \ - -a ' ' < S J '

■. . . ■ s<

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

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

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

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

Muzikos Dir. Pranešimu Dir.
J. P. GINKUS 

Direktoriui

A. ir E. POVILANSKŲ 
Baras ir Restoranas

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

Tel. EVergreen 4-9737

PARDUODAMA
Namas su tuščiais kambariais 

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

Turime namų pasirinkimui vi
sose miesto dalyse ir priemies
čiuose.

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

Joseph Vastimas
IMS Gatea Are. Brooklyn 21, N. Y.
Tel. GL 5-7285 Res. TA 7-9070

i'Stephen Bredes Jr.
| t 'ADVOKATAS
« 197 Havemeyer Street 

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

John W. Anseli
LIETUVIS ADVOKATAS 

15 Park Row, New York <
Telefonai:

Ofiso Tel. Namų Tel. j
WO 2-3497 NE 9-5684 ||

Clement A. Voket
(VOKETAHTS)

ADVOKATAS

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

NEwtown 9-5972

DAvenport 6-0259
RALPH K R U C H
FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

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

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

STan 2-1464 f
F. GRAŽYS ir SŪNUS J 

KONTRAKTORIAI
Atlieka mūrinių ruunų sienų U- J 
lyginimą, pUsterlavimų, šsligat- N 
vių cementavhną Ir kt darbiu. e

298 MAUJER 8T, 6
BROOKLYN «, N. T. 0

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

GENERAL© ELECTRIC 
; - REFRIGERATOR

MODEL NG ;

‘ 7 NOW ONLY 189.75
AS LITTLE AS

$2.00 PER WEEK
AFTER DOWN 

. PAYMENT)

Siūlo Geriausių Firmų
REFRIGERATORIES

• GENERAL ELECTRIC • FRIGIDAIRE
• WESTINGHOUSE • PHILCO

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ
Gasiniu ir aliejum šildomu PEČIŲ

RADIO APARATŲ
TELEVIZIJOS APARATŲ 

SKALBIMO MAŠINŲ 
ir kitų ELEKTRINIŲ PRIETAISŲ

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

Atsilankė, reikalaukite pasimatyti su lietuviu atstovu
JOSEPH N. ZAYAN, nes tik per jį gausite didžiausią nuolaidą ....
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A M E R IK A Sausio 15, 1950

4'

J^APYLINKEJE
• »

• Lietuvių Universalinio
Biuro (“Amerikos” leidėjų) 
metinis susirinkimas įvyks 
vasario 9 d., savo įstaigos pa
talpose. . ...

• Ieva Gustavičienė, vie
na artimiausių “Amerikos” 
rėmėjų nuo pirmo numerio, 
mirė š. m. sausio 1 d. Palaido
ta sausio 4 d. iš Angelų Ka
ralienės p'ar. bažnyčios.

• Antanas Vaičiulaitis bu
vo atvykęs iš Scrąnton į 
Brooklyną dalyvauti Lietuvių 
Kultūros Instituto valdybos 
posėdyje. Jis šiuo metu reda
guoja du žurnalus — “Vytį” 
ir “Aidus”.

• Prel. J. Balkumis su mo
tina buvo išvykęs į Luzerne, 
Pa., į savo giminaičio laido
tuves.

• Prof. Pranaš Padalskis 
Detroito universiteto paskir
tas ekonominių mokslų fa
kulteto egzaminų komisijos 
pirmininku.

• Polyna Stoska — Stoš- 
kiūtės spalvotą paveikslą 
(“Lohengrino” Elsos rolėje) 
įsidėjo “Sunday News” laik
raštis sausio 8 d. laidose.

• St. Zobarskas, žinomas 
mūsų vaikų literatūros rašy
tojas, šiuo metu dirba Ame
rikos Komiteto Europos naš
laičiams globoti įstaigoje 
New Yorke. Gyvena su šeima 
Brooklyne, N. Y.

• A. šimulėnienė iš Broo
klyno lankėsi mūsų redakci
joje, apsimokėjo pirmyn už 
“Ameriką” ir palinkėjo laik
raščio štabui sėkmingų* 1950 
metų.

• A. Merkelis, lietuvių žur
nalistų sąjungos pirmininkas, 
parašė Amerikos lietuvių

spaudai laišką, kurį įdėsime 
kitame numeryje.

• J. Ginkus lėktuvu grįžo 
iš Clevelando, kur jis buvo 
išvykęs organizaciniais rei
kalais.

• Prel. Ig. Kelmelio inves
titūra, Newarko, N. J. Archi- 
vyskupo atliekama, bus sau
sio 22 d. jo parapijos bažny
čioje ir salėje Newarke. Ne- 
warkieciai šitai šventei labai 
ruošiasi.

• Kun. Dr. Matas Cyvas, 
prieš keletą dienų atvykęs iš 
Romos, per N. Metus buvo 
sustojęs Amsterdam, N. Y. 
pas savo brolį, draugus ir pa
žįstamus. Čia trumpai pavie
šėjęs išvyko į .savo paskyri
mo vietą — San Diego vys
kupiją, kur žada užimti gan 
•svarbias pareigas.

• Julija Skiparytė, pasižy- 
žymėjusi Miuncheno Konser
vatorijos studentė-solistė, ga
vo stipendiją Manhattanville 
Collegijoj New Yorke ir da- 
’■'ar tęsia studijas toliau. Ji, 
kaip solistė, numačius daly- 
zauti daugelyje lietuvių pa
ruošimų. J. Skiparytė yra vei
kli ateieininkė.

• Dr. J. Adomavičius, bu
vęs Kauno Vidaus Klinikų 
vyr. asistentas ir Vokietijoj 
Heillbrono DP Sanatorijos 
vicedirektorius, galutinai į- 
sikūrė South Bend, Indianoj 
ir dirba vienoj ligoninėj.

• Alb. Čižauskas iš Broo- 
klyno, Valstybės Departa
mento valdininkas, paskirtas 
vicekonsulu į Batavią, Javo
je. Su savo žmona Genovaite, 
gimimu Ambraziejūte, išvyko 
į paskyrimo vietą.

Adelė Kizis,
kuri dainuos Harmonijos An
samblio koncerte, 318 Grand 
St., Brooklyn, N. Y., sausio 
15 dieną, 1950.

GRANDIOZINIS VAKARAS
Sekmadienį Greenpointe, 

šv. Stanislovo salėje, buvo 
“Amerikos” vakaras. To va
karo dalyviai visi paliudytų, 
kad tas vakaras buvo tikrai 
grandiozinis. Ta didžiulė salė 
priėjo pilnutėlė žmonių. Jau
nų ir senų, moterų ir vyrų, 
senai ir naujai atvykusių. 
Buvo nepaprastai graži ir 
maloni nuotaika tiek progra
mų ir šokių salėje, tiek vaišių 
-bufeto patalpose.

Vakaro, vedėju buvo žino
mas Brooklyno lietuvių vi
suomenės veikėjas D. Averka. 
Centrinė programos dalis — 
trys Brooklyno chorai ir tau
tinių šokių ansamblis.

Muzikai Pr. Dulkė, Pov. 
Sakas ir A. Visminas debiu
tavo ir konkuravo su save 
parapijų chorais. Taigi, Ka
ralienės Angelų, Apreiškime 
ir Atsimainymo par. chorai. 
Jie pasirodė čia su savo solis
tais, su mišriais ir vyrų cho
rais atskirai. Publiką nepa
prastai paveikė jų sudainuo
tos patriotinės lietuvių liau
dies dainos, harmonizuotos 
žymiausiu mūsų kompozito
rių. Pagirtini mūsų Brookly
no chorai dėl to, kad į jų re
pertuarus įeina tos dainos, 
kurios žadino ir prikėlė mū
sų tautą iš tautinio miego 
pradžioje šio šimtmečio. 
“Ant krašto marių Palangos 
miestelis”, “Prie Nemunėlio” 
ir kitos anų laiku patriotinės 
dainos veikia lietuvio dvasia, 
kaip jos veikė ir anuomet. 
Tiesa, šalia šitų, mūsų brook- 
lyniškiai chorai savo repertu
aruose turi ii' pačiu naujau
siu kompozicijų. Tai rodo jn 
vadovu pažanguma. Visi trvs 
chorai nasirodė tikrai puikiai 
ir verti pagyrimų.

Panelės' J. Bičhnevičiūtes 
vedama tautinių šokhį grupė 
šį kartą nustebino publiką: 
tokiose sunkiose sąlygose, ka
da į pratimus grupės dalyviai 
ir pati vedėja ateina pavargę 
po sunkių dienos darbų, ku
rie naujųjų amerikonų, kaip 
žinome, neglosto, taip plas
tiškai, grakščiai, meniškai 
pasirodyti, tai tikrai yra kuo 
stebėtis. Teko sėdėti publi
koje šalia žmonių, kurių gru
pėje buvo viena ponia, pasi
rodo, didelė plastinio scenos 
meno žinovė, kuri sakė, kad 
tai nepaprastai gražiai išmo
kyta ir atlikta. Tiesa, tokiam 
žydinčiam jaunimui nėra 
nieko negalimo, bet reikia 
ralios, pastangų, kurių jie čia 
iek parodė. Ir reik atsiminti, 
-ad tai ne dėl biznio, ne už 
ūnigus: jie, kaip ir visi trys 
?horai, “Amerikai” dovanai 
atliko programą.

Programai užtrukus apie 
norą valandų, publiką jau
driai nuteikė vienas lietuviš
kas sentimentas: teisėjų ko
misija vertino gražiausiais 
‘•autiniais rūbais apsivilkusią 
Uetuvaitę. Į salės vidurį su
brinko apie 40 lietuvaičių, 
apsirengusių įvairių Lietuvos 
nrovincijų tautiniais rūbais. 
Milžiniška masė ' žiūrėtoju 
"atu apjuosė jas. Tokia miela 
nuotaika pasidarė. Visos jos 
buvo labai gražios, kaip ir jų 
"ūbai, bet iš visų jų turėjo 
gi būti išskirtos dvi, nes bu
vo nustatvta dvi premijos. 
Po valandėlės pasitarimo, iš 
teisėiu tarpo išėjo viens ir 
išvedė iš visų dvi, pasiprašė 
i as ant’ scenos ir parodė pu
blikai, kad jos tikrai gražiau
siais tautiniais drabužiais. Pu 
blika griausmingu plojimu

patvirtino , kad sprendimas 
teisingas. Jos gavo premijas: 
ponia (D. Kaunienė iš Mas- 
petho, N. Y. ir panelė B. Kun- 
gytė iš Newarko, N. J.

Malonu buvo po programos 
pabuvoti ir šokančiojo jauni
mo tarpe, kuris 12 vai., pasi
baigus vakaro laikui, dar ne
noromis skirstėsi namo. Ste
bėjau juos santykiuose čia- 
gimių jr naujai atvykusių. 
Tie santykiai mus turi džiu
ginti. Jie yra kaip lietuvių su 
lietuviais, mieli, šilti. Daug 
iš jų per tą trumpą laiką nuo 
naujųjų atvykimo jau sukūrė 
šeimų židinius “seni” su 
“naujaisiais”, o daug dar žada 
tai padaryti.

Bufeto patalpose “Ameri
kos” darbuotojai prakaitavo: 
tiek daug besivaišinančių jie 
temato tik per Lietuvių Die
ną liepos mėnesį. Žinoma, 
nors ir prakaituodami, jie bu
vo savo to vakaro “dvaru” 
labai patenkinti.

Publikos tarpe buvo matyti 
visi “Amerikos” didieji rė
mėjai, prieteliai ir bičiuliai, 
kurių visų pavardės būtų ma
lonu Čia surašyti, bet tai neį
manoma, nes jos užimtų, tur 
būt, visą puslapį, šitoks šia 
proga žmonių susibūrimas 
įrodo, kad “Amerika” Ame
rikoje yra reikalinga. Svečių 
tarpe buvo beveik visi leidė
jų tarybos nariai — direkto
riai.

Petras Kelmutis

Apreiškimo 
Parapija

MIRĖ SESUO BERNARDA 
Sausio 3 d. Apreiškimo para
pijos mokykla Brooklyne ne
teko buvusios mokytojos se
selės Bernardos. Ją mirtis pa
kirto staiga, netikėtai.

Sesuo Bernarda anksčiau, 
kol buvo jaunesnė, dirbo mo
kytojos darbą, o paskutiniu 
metu buvo pasitraukusi iš 
pedagoginio darbo ir dirbo 
mokyklai ir vienuolynui pa
dedamąjį (įarbą.

Palaidota Ametyville, L. I., 
N. Y. kapuose.

METINIS SUSIRINKIMAS
Moterų Sąjungos 29 kuopa 

turės svarbų metinį susirin
kimą sausio 18 d., 8 vai. vak. 
parapijos salėje. Bus daug 
svarbių svarstymų. Valdyba 
prašo visas nares atsilankyti.

Korespondentė

“Kaledii Eglutėje” 
dalyviu dėmesiui!

Karalienes Angelę 
Parapija

Prasidėjus kalėdojimui, iki 
Gavėnios pradžios, choro re
peticijų penktadieniais nebus. 
Vietoje penktadienių, bus 
sekmadieniais po Sumos.

Naktimis dirbantiems da
bar gerd proga prie šių repe
ticijų prisijungti. Taip pat ir 
naujai atvykusietns.

LAIMĖJIMŲ VAKARAS
Sausio 15 dieną, sekmadie

nį, Gyvojo Rožančiaus Drau
gija ruošia įdomų Laimėjimų 
Vakarą su arbatėlė, ^Angelų 
Karalienės parapijos salėje. 
Vakaro pradžia 5 yal, popiet. 
Įžanga tik 50 c.

Vakaro pelną s skiriamas 
parapijos naudai.

Šv. Jurgio Parapija

Šį šeštadienį, sausio 14 d. 
Šv. Jurgio parapijas salėje 
Laimėjimų Vakaras, ruošia- 
Moterų Sąjungos 35 kuopos. 
Prie 60 centų įžangos bus ne
mokamai duodami užkandžiai 
Pradžia 6:30 vai. vakare.

KATALIKŲ FEDERACI
JOS SUSIRINKIMAS

New Yorko Katalikų Fede
racijos apskrities metinis su
sirinkimas bus sausio 27 d., 
8 vai. vakare, Apreiškimo pa
rapijos salėje, North 5th ir 
Havemeyer Sts., kampas, 
Brooklyn, N. Y.

Visos katalikiškos lietuvių 
draugijos „ malonėkite šian 
susirinkiman atsiųsti savo 
atstovus ir valdybas. Taip pat 
susirinkiman yra kviečiami 
atvykti ir lietuvių katalikų 
visuomenės veikėjai ir vadai. 
Bus išduota iš buvusio Kata
likų Seimelio raportas.; reikės 
sudaryti, šiems metams veiki
mo planus ir išrinkti naują 
valdybą. Taip pat nepamirš
kite draugijos u Federacijos 
apskritį už 1950 metus duok
les užsimokėti, .

S. K. Lukošėvičius
/ Pirmininkas

LIET. KAT. DARBININKŲ 
SUSIRINKIMAS

Lietuvių Katalikų Darbi
ninkų Klubo mėnesinis susi
rinkimas įvyksta šį penkta
dienį, sausio-Jan. 13 d., š. m., 
“Amerikos” patalpose, 417 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

Pradžia 7:30 vai. yakare. 
Malonėkite šiame susirinkime 
dalyvauti ir, jei turite pažįs
tamą kataliką darbininką — 
prašome atsivesti į susirinki
mą, susipažinti su L. K. D. 
Klubo veikla.

Valdyba.

KVIETIMAS
Kviečiame , \ ateitininkus 

dalyvauti New' Yorko ateiti
ninkų susipažinimo pobūvyje, 
kuris įvyks sausio 15 d., sek
madienį, Apreiškimo par. sa
lėje, Brooklyne. Pobūvio pra
džia 3 vai. p. p.į

Programoje bus bendra ka
vutė su užkandžiais, meninė 
dalis, humoristinis laikraštė
lis, dainos, po to šokiai.

Rengėjai.

NEWARK, N. J.

Vasario 16 dienos minėjimas
N. J. L. Taryba Lietuvos Ne

priklausomybės minėjimą rengia 
vasario 17 d. su kalbų ir meno 
programa ir prašo visus vietos 
ir apylinkės lietuvius šiame mi
nėjime dalyvauti. Tolimesnės 
lietuvių kolonijos yra prašomos 
tokius minėjimus vietose sureng
ti. Reikalui esant N. J. L. Tary
ba sutinka visais galimais būdais 
padėti reikalingas programas su
daryti. \

Pasitarimui įvairios 1950 me
tų veiklos reikalais N. J. L. Ta
ryba yra nutarusi sukviesti or
ganizacijų atstovų susirinkimą, 
kuris įvyks Lietuvių Šv. Jurgio 
Draugijos salėje, 180 New York 
Ave., Newarke, vasario 3 d., 8 
vai. vakare.

Be kitų reikalų, bus pasitarta 
vasario 16 d. minėjimų reikalais, 
birželio 15 d. minėjimas ir New 
Jersey Lietuvių Diena, liepos 2.

A. S. Trečiokas,
N. J. L. Tarybos sekr.

Namu savininkams
Lietuvių namų savininkų 

dr-jos, Brooklyn and Queens 
Home Owners, Ine. narių su
sirinkimas įvyks 1950 m. sau
sio (Jan.) mėn. 20 d. 8 vai. 
yakare, Leader Observer sa
lėje, 80-30 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N. Y.

Šiame susirinkime bus svar 
bių pasitarimų ir valdybos 
rinkimai.'Visi nariai malonė
kite dalyvauti.

J. P. Mačiulis, pirm.

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

Didelis pasirinkimas
Lietuviškų dešrų ir skilandžių

Pardavimai
WILLIAMSBURGE

Tu ičias flioras su 4 kambariais, 
maut ynės, 3 šeimom, mūrinis su 14 
kambarių ir maudynėm, 3 blokai nuo 
sul t- $4,750.

8 Šeimynų su 40 kambarių, maudy- 
nės. i- $11,500.

>8 šeimynų, mūrinis, kampinis, box 
kambariai, garažas.
RICHMOND UII.L
.2 šeimynų, 10 kambarių, štymas, 

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

tas, aliejum šildomas, garažas.
Turime visokių tuščių namų Brook

lyne, Queens ir Nassau. Taip pat 
naujų.

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

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

ir

KLAUSYKITE!
Kiekvieną sekmadienį, 1:15 

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

į EV 4-9293
Į SALDAINIŲ PALOCIUS
K GERIAUSIOS RŪSIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata. Hot Chocolate
Įį PUSRYČIAI — PIETUS —• VAKARUCNS. Geriausias pasirinkimas "
S AISKRYMAS gamintas namie Ii geriausioe asetoaoe, ALUS H ge-
i riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KRE3FKITCS:

į ’ Juozas Ginkus
į 495 Grand Street, Brooklyn, N.

Apreiškimo parapijos salė-' 
je sausio mėn. 8 d. įvykusioje 
“Kalėdų eglutės” vaikų šven
tėje buvo padarytos kelios fo
to nuotraukos, kuriose daly
vavę gali save pamatyti. Su
interesuotieji prašome užeiti 
į “Amerikos” redakciją, kur 
galima tas fotografijas pama
tyti ir užsisakyti. Kiekviena 
35 centai.

Užsisąkyt

IŠNUOMOJAMAS
Kambarys sū baldais vie

nam arba porai be vaikų.
Galima naudoti^ virtuve.
114-43 — 118 th Street, ‘

Richmond HiIl,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.
86-56 85th St., Woodhaven, N. Y.

i Tel. VI 7-1896

ii iki sausio 25 d.
„ ll?" '1 ' "-------r

— Čekoslovakijos komu
nistai išvijo iš Čekoslovaki
jos keturis užsienio žurnalis
tus: du amerikonu, vieną 
prancūzą ir vieną anglą.

Telefonas: EV.7-7411
KLEENKOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
, Anglys, Coke ir Aliejus

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Gyvenimo Vieta

58-82 72ndPL , . TeL HA 6-8406 Maspetlų N. Y. 
Telefonuoti po 5 vai vakarais

KLAUSYKIT RADIJO!

Lietuvių Radijo Draugi jos 
PROGRAMOS

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

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

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

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

Muzikos Dlr. Pranešimų Dir.
J. P. GINKUS 

Direktorius

A. ir E POVILANSKU 

Baras ir Restoranas
Puiki Salė Šeimyninėms Pramogoms

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

PARDUODAMA
Namas su tuščiais kambariais 

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

Turime namų pasirinkimui vi
sose miesto dalyse ir priemies
čiuose.

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

Joseph Vastunas 
10M Gotee Avėk Brooklyn 21, N. Y. 
Tel. GL 5-7285 Res. TA 7-9070

Clement A. Voket
(VOKETATHS)

ADVOKATAS

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

NEwtown 9-5972

DAvenport 6-0259
RALPH K R U C H

FOTOGRAFAS
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

HY 7-4554 - 4555

Jis
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-------

Į'Stepheii Bredes Jr. Į 
į ‘ ‘advokatas
• 197 Havemeyer Street ■ 

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

----- -—-—

į John W. Anseli i
LIETUVIS ADVOKATAS

} I

: 15 Park Row, New York «
Telefonai:

j Ofiso Tel. Namų Tel. Į
! WO 2-3497 NE S-568k Ij
:L---------------------------------------

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

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

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

I
STagg 2-1454 f
F. GRAŽYS ir SŪNUS J 

KONTKAKTORIAI
Atlieka mūrinių tuunų sienų U- 4 
lyginimą, plasterlavtmą, šalignt- M 
vių cementavimą ir kt. darbus. A

29S MAUJER ST., «BROOKLYN «, N. Y. į

ILARDI CO
895 Broadway,

Siūlo Geriausių Firmų

MODEL NG ;

NOW ONLY 1189.75
AS LITTLE AS

$2.00 PER WEEK

REFRIGERATORIES
• GENERAL ELECTRIC • FRIGIDAIRE
• WESTINGHOUSE • PHILCO

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ
Gasiniy ir aliejum šildomu PEČIŲ

RADIO APARATŲ
TELEVIZIJOS APARATŲ 

SKALBIMO MAŠINŲ 
ir kitų ELEKTRINIŲ PRIETAISŲ

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

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