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Maskvos agentūros lietu
viškasis organas Chicagoje 
rašo: “Premjieras Stalinas, 
sakoma, kandidatuos ir ža
dąs uoliai dalyvauti rinkimų 
vajuje, nors jis tiek įtakin-

• gas, kad ir be to išrinkimas 
užtikrintas.” Kalbama apie 
sovietinio “parlamento” rin- 

. kimus, šitos sovietinės agen
tūros šios “žinutės” redakto
rius, matyt, girtas būdamas, 
pasakė visą tiesą apie sovie
tinius rinkimus:
šiaip ar taip, vistiek bus iš
rinktas, nes... jis turi įtaką. 
Taigi, ne populiarus, žmo
nių mėgiamas ar kaip kitaip, 
bet per įtaką. Gal šitos agen-
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Vienas britų aukštas ka
riškis pareiškė, kad sovietai 
deda visas pastangas susitar
ti su Kinijos raudonaisiais ir 
gauti labai svarbias naujas 
karines bazes Kinijoje. Lon
done pabrėžiama, kad nėra

Stalinas, i jokių abejonių dėl milžiniš
kos sovietų karinės įtakos 
išplėtimo Kinijoje tose sąly
gose, kokios jos dabar ten 
vystosi.

Maskva jau ir iki šiol, 1945

Spaudimas, Prievartavimas Eina

tūros tas redaktorius ir dau-1 m sutartimi su Chiang-Kai- 
sheku, o ta sutartis buvo an
glų ir amerikonų patvirtinta 
Jaltoje, turėjo ten nemažą į- 
taką. Pagal tą sutartį, sovie
tai buvo pusininkai geležin
kelių pietų ir rytų Mandžiū- 
rijoje, Port Arthur uoste tu
rėjo laivų bazę karo laivynui 
ir Daireną, kaip laisvą sau 
uosta. Be to, daug susisieki
mo linijų kitose Mandžiūrijos 
vietose ir išorinėje Mongoli
joje perėjo sovietų kontrolėn 
pagal tą sutartį.

giau ką nors pasakytų apie 
tą įtaka? O ta ja “įtaka” ten 
ateinama netik į “parlamen
tą”, bet kasdieną pasker
džiama labai daug žmonių, 
kas prieš tą “įtaką” nors pa
galvoti drįsta. O gal ma?k- 
vinė Mizaro - Bimbos - Prū- 

s seikos Co. įrodvtų. kad mes 
čia netiesą sakome?

Iš Rusijos grįžusių į Vaka
rų Vokietiją vokiečių belais
vių tarpe matyti vienas ki
tas visai gerai atrodančių. 
Vienas iš tų gerai atrodan
čių išdavė paslaptį, kuria ap
rašė vakarų Berlyno laikraš
tis “Tag^” Pasirodo, sovietai 
pas save apmoko ‘buvusius ,____ t_________________

- SS, kurie, grižę namo, turi žiniškas Kinijos sritis, jų tar- 
varyti bolševikinę propagan- pe Mandžiūriją.
dą vakarų Vokietijoje. Tie -----------------------
apmokomieji buvo išskirti iš iVLIKas Dėkoja ALT 
belaisvių, nugabenti į specia- ■’
liūs kursus, gerai šeriami ir 
puikiai užlaikomi. Vadinasi,'^, 
bolševikai netik nieko prieš 
neturi prieš SS ar gestapi
ninkus, bet dar gi juos p^si- 

“pasiekę kojom žemę”, spiau- 
na raudonajam draugui 
barzdon ir dar išduoda pa
slaptį.

— Sekretorius Acheson aš
triai apkaltino Kremlių, kuris 
savojo imperializmo tikslais, 
yra paėmęs sau keturias mil-

VLIK-o ir Vykd. 
pirm. M. Krupavičius 
ALT pirm. L. Šimučiui 
dėkos laišką:

Tarybos 
atsiuntė 
tokį pa-

Sovietai plečia

MAISTO FABRIKAS KAUNE
Nepriklausomos Lietuvos Metu

i

Paskutinėmis žiniomis, 
pusiasalis į šiaurės rytus nuo 
Rostocko, vadinamas Wues- 
trow, Baltijos jūroje, yra pa
verčiamas sekančia sovietųtelkia savajam darbui. ^3^-1 “Džiaugdamasis Visuotino A- .

visti uarūfr-tokitj iyykų-J povandeninių laivų baze. Pir-

Senatorius McCarraon bu
vo siųstas ištirti Vokietijoje 

’ DP, norinčiu atvvkti į AJV, 
kurie negalės tilpti dabar tuo 
reikalu veikiančio įstatvmo 
rėmuose, kad galima būtų 
padarvti Kongrese sprendi
mą dėl naujo įstatymo, įsi
leisti daugiau DP. Senato-[ 
rius grįžęs su didžiausiu at
kaklumu pradėjo kovą prieš. 
nauja įstatymą ir jį jau su-Į 
trukdė. Per tai jis suėjo net 
į konfliktą su U. Carusi, DP 
įstatvmo vykdvmo pirminin-1 
ku. Šio kontakto metu sena-1 
torius pareiškė, kad jis ap
tiko Amerikos konsulatuose 
Vokietijoje atsitikimų, kur' 
įvažiuoti į AJV gavo vizas • 
asmens, kurie jokiu būdu ne
atitiko nei įstatymui, nei pa
čiam įsileidimui į AJV. Įdo-1 
mu, ar senatorius nežino, ari 
nedrįsta pareikšti, kad ten'

šio New Yorke 1949. XI. 4-6 d. d. moji bazė taip toli įsikišusi 
pasisekimu ir jo vertingu įnašu yra Klaipėda. Išilgai pakran- 
Lietuvos laisvės kovai, Vyriau
sias Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas kovojančios lietuvių tautos 
vardu Kongresą surengusiai A- 
merikos Lietuvių Tarybai ir jos 
Vykdomajam Prezidiumui nuo
širdžiai dėkoja”.

tės steigiama dugybė hydro- 
planų bazių. Vakariečių turi
momis žiniomis Rostocko, 
Warnemuendes, Wismaro ir 
Stralsundo uostai yra dieną 
naktį gilinami, kad galėtų 
įplaukti laivai didesni kaip

ALT Sekretoriatas 20.000 tonų.

PAMINĖKIME LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBES SUKAKTĮ

* Broliai ir sesės, Amer. Lietuviai!

Artinasi Vasario šešioliktoji- 
Lietuvos Nepriklausomybes pas
kelbimo diena. Šiemet sukaks 32 
metai, kai Lietuva ryžosi nusi
kratyti Rusijos jungu ir pasis
kelbti nepriklausoma, pačių žmo
nių valdoma Respublika.

Paminėkime šią sukaktį iškil
mingais parengimais, prisimin
dami Lietuvos žmonių kovas dėl 
laisvės, jų pasiektus laimėjimus 
ir dabartinius jų vargus.

Mūsų tėvų kraštas, deja, vėl 
turima reikalo su tokiais as-‘yra patekęs į svetimą jungą, ir 

jo gyventojai šiandien kenčia 
baisesnę priespaudą, negu tais 
laikais, kada juos engė Rusijos 
caro valdžia. Bolševikiški tironai 
ne tiktai atėmė jiems visas poli- j mingiausiai. 
lines ir pilietines teises, bet dau
gybę nekaltų žmonių išžudė, su
grūdo į kalėjimus arba išgabeno 
j prievartos darbo stovyklas. Be 
to, koks šimtas tūkstančių lietu
vių atsidūrė tremtyje ir gyvena 
visuose pasaulio kraštuose, nete
kę turto, namų ir tėvynės.

Mūsų pareiga padėti Lietuvai 
šitoje baisioje jos nelaimėje!

Vasario šešioliktosios proga 
kelkime savo balsą, protestuo
dami prieš neteisėtą Lietuvos 
pavergimą ir reikalaudami, kad 
rusiški okunantai pasitrauktų iš 
jos su savo kariuomene ir žval
gyba.

Informuokime Amerikos vi
suomene ame nežmoniškus bol-

menimis, kurie neseniai iš 
Sovietų Sąjungos? Naujasis 
įstatymas kaip tik tokiems 
atidarytų duris legaliai į 
AJV. ‘

ševikų smurto darbus Lietuvoje, 
i šaukimės Amerikos valdžios pa
gelbos, kad ji verstų rusus grą
žinti Lietuvai laisvę, kurią jie 
neteisėtai jai išplėšė.

Atkreipkime mūsų valdžios ir 
visuomenės dėmesį ypatingai j 

i tą faktą, kad bolševikai okupan
tai stengiasi teroru ir masinė
mis deportacijomis fiziškai su
naikinti lietuvių tautą, vykdy
dami genocido piktadarybę, ku
rią yra pasmerkusios Jungtinės 
Tautos.

Taigi, raginame visus Ameri
kos Lietuvių Tarybos skyrius.1 
draugijų sąryšius ir paskiras 
draugijas pasidarbuoti, kad šių 
metų Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimai praeitų kuo sėk-

PRELATUI IGNUI KELMELIUI
Mūsų Direktoriui ir Rėmėjui

SOVIETAI APLEIDO IR KOMISIJAS
Sovietai su savo satelitais, nebuvo leista diktuoti, o šitie 

sąryšy su sovietų atstovo iš
ėjimu iš Saugumo Tarybos, 
kai -ten buvo atmestas jo rei
kalavimas'pašalinti Naciona- 
lės Kinijos atstovą, išėjo iš 
zisų Jungtinių Tautų Organi
zacijos komisijų. Jie paskel
bė bendrą boikotą J. T. Or
ganizacijai, kol ji toleruos 
Nacionalės Kinijos atstovą.

Sovietų atstovai švaistosi 
’abai aštriais posakiais, kadz 
iie tik - vieni gina J. T. O. 
Chartą, kad dabartinis Kini- 
os atstovas nieko neatsto

vauja, kad jis yra čia ilega- 
his, o sovietai su nelegaliais 
'tstovais už vieno stalo “n^Jir pasiūlė, kad dabartinis Ki
gali sėdėti. ” Unijos atstovas būtų išskirtas

Kad sovietų veikimas, pįray5" Cn„rr„n»>^.TOrvkno 
ledant jų penktąją kolona 
nasauly ir baigiant masiniais 
žmonių ir tautu žudymais, y- 
ra perdėm nelegalūs, jie apie ų baisaviplaa nepraėjo tai nekalba, žinoma, kam gi 
jiems kalbėti, jeigu apie tai 
ir vakarų džentelmenai ne 
kalba.

Šita sovietų spaudimą, var 
to j ant prievartavimus ir sa 
botažus tarptautinėse insti
tucijose, pasaulis seka su di
deliu įtempimu. Jų metodą’ 
yra šlykštesni dar, negu na
ciu buvo. Tie, kaip atsimena-

nepasitraųkia, bet prievar
tauja, sabotuoja ir provokuo
ja.

Kinijos atstovas 
laimėjo

Kai aną dieną sovietų at
stovas apleido Saugumo Ta
rybos posėdžių salę, užprotes
tavęs prieš ^nacionalinės Ki
nijos atstovo esimą šioje Ta
ryboje, po kėlių dienų Taryba 
susirinko posėdžio specialiai 
šiam reikalui spręsti. Sovie
tų astovas į šį posėdį atvyko

iš Saugunįo Tarybos.
Balsavimo metu trys buvo 

už sovietų pasiūlymą, šeši 
'prieš, dviem susilaikius. Kai 

--------------- = 4O, 
J pona&~A. Malik'vėl “griežtai” 

užprotestavo ir iš posėdžių 
salės išėjo. Taigi, antrą kar
tą per savaitę.

Už Sovietų pasiūlymą bal
savo Jugoslavijos ir Indijos 
atstovas. Anglijos ir Norve
gijos atstovai susilaikė. Pran
cūzijos atstovas griežtai gy
nė senąjį Kinijos atstovą, pa-
brėždamas “ginas tuo pačiu

į lietuviuką

kada

Garbingos Šventes Proga
Sekmadienį, sausio 22 d., Newark, N. J.

Thomas J. TVD^,J. C. D. atvyksta
rapiją, kur įšventins* f prelato pareigas prel.
Tai didelis pagerbimas asmens, o per jį ir lietuvių, 
į iškilmes atvyksta pats Archivyskupas.

Jo Ekscelencija Archivyskupas atvyksta 4 vai. po pietų. 
Tada prasidės bažnyčioje investitūros apeigos. Prieš tai, 
10:30 vai. prieš piet, Sumą laiko pats prelatas Ig. Kelmelis, 
su iškilminga asista.

Po investitūros apeigų, 6 vai. po pietų, bus banketas 
parapijos salėje.

Į iškilmes pakviesti visi prelato parapijiečiai, daugybė 
Amerikos lietuvių kunigų, prelato draugų, bičiulių, pažįsta
mų, giminių ir visuomenės veikėjų.

Šią iškilmingą valandą savo direktorių ir didį rėmėją 
prel. Ig. Kelmelį sveikina “Amerikos” Leidėjų Direktorių 
Taryba, “Amerikos” štabas ir bendradarbiai ir Lietuvių 
Katalikų Centras.

Linkime ištvermės, jėgų, sėkmės mūsų Bažnyčios ir 
Tautos labui. Aukščiausias telaimina Jūsų žygius.

Mirė Generolas H.
II. Arnold

Anglai ginklus teikia

me. atvirai pasitraukė iš Tau
tų Sąjungos, kai ten jiems J. T. Organizacijos Chartą

ŠIĄ SAVAITĘ

Buvę Hitlerio maršalai 
praoliupo savo atsiminimus 
rašyti. Įdomūs tie atsimini
mai ne tiek dėl ju karinės 
politikos ir strategijos, kiek 
dėl... jų nuomonių anie buvu
sį savo Fuehrerį. Beveik vi
si jie savo užrašuose Hitlerį 
vadina oolitiniu ir militari- 
niu profanu, kuris tiek tena- 
jėJTė, k’ek paiėgia eilinis 
fedlfebehs, kuriuo jis ir 
buvo. Net toks, kaip Gude-^ 
rian, kuris prie Hitlerio kilo 
kaip ant mielių, savo baigia
muose rašvti atsiminimuose, 
kaip žurnalistai patarė Fueh
rerį laiko tik feldfebeliu. 
Mat, kada tikroji ano žmo
gaus? vertė išėjo aikštėn. Tai 
Hitleris buvo nors feldfebe
lis, bet ką parašys maršalai i “generalisimu” pakėlė?

Stalino, kuris nei grandiniu 
nėra, o save maršalu ir net

Lietuvos gelbėjimui ir kovai 
dėl jos išsilaisvinimo reikia lėšų. 
Todėl prašome Vasario šešiolik
tosios proga šiam tikslui pada
ryti aukų rinkliavas ir skirti pel
ną nuo parengimų.

Kreipiamos ir į paskirus as
menis — į kiekvieną geros valios 
lietuvi ir lietuvę — su prašymu 
paremti Lietuvos laisvės reikalą.

Neduokime žūti Lietuvių Tau
tai!

Dirbkime ir kovokime, kad 
būtų atsteigta nepriklausoma, 
demokratinė Lietuvos Respu
blika!
Amerikos Lietuvių Taryba

Vykdomasis Komitetas:

Leonardas šimutis, pirm. 
Antanas Olis, vicepirm. 
Dr. Pijus Grigaitis, seki’.
Mikas Vaidyla, ižd.

> --------------
Tarp valstybės Sekreto

riaus Achesono ir atstovo Ja
vits (R.- LIB. N. Y.) įvyko 
susirašinėjimas, kuris pas
kelbtas, parodė viešumai pa
dėtį Viduriniuose Rytuose. 
Javits paklausė sekretorių, 
ar jam žinoma, kad anglai 
teikia ginklus trim arabų 
kraštam — Irakui, Transjor- 
danijai ir Egiptui ir kad tas 
sudaro rimtą gręsmę Izrae
liui.

j Sekretorius Acheson atsa- 
1 kė, kad “tai nėra paslaptis” 
tas ginklų tiekimas, kurį An
glija ten vykdo. “Tai sveikin
tinas dalykas, kad šitoje že
mės vietoje valstybės, savo

• Prezidentas Trumanas įteikė Kongresui raštą, kuriame 
išdėstytas reikalas sujungti Vakarų Europą į vieną milži
nišką, 270 milijonų gyventojų apimantį ūkinį vienetą.

• Spaudos konferencijoje prezidentas Trumanas pareiš
kė, kad šiuo metu krašte anglies trūkumų nėra it jis grieb
tis Taft-Hartley įstatymo, kad privertus darbininkus pilnu 
tempu dirbti kasyklose, nemano.

• Kongreso abeji rūmai pasisakė prieš tą mintį, kad 
valstybės biudžetas turi būti būtinai išlygintas kasmet, 
bet drauge pabrėžė, kad Kongresas stovi už taupymo po
litiką.

• Prapliupę lietūs į šiauryčius nuo Texas iki Ohio slėnio 
ir Michigano ežero, sukėlė milžiniškų potvynių, kurių re
zultate per 4000 žmonių jau iš savų namų išstumti.

• Mercy ligoninėje Davenport, la., protinių ligonių sky
riuje kilo gaisras, kurio rezultate žuvo 41 moteris.

• Senatorius R. Taft (Ohio) pareiškė griežtą kritiką 
Trumano vyriausybei dėl užsienio politikos. Europą kovoje 
prieš komunizmą Trumanas remia, bet Kinijoje kovotojus 
prieš komunizmą jis paliko be pagelbos.

• Lewis pašaukė 70,000 angliakasių iš streiko į darbą.
• Valstybės Departamento aukštas valdininkas pareiškė, 

kad AJV Jugoslaviją sovietų užpuolimo metu paremtų. Tuo 
klausimu pasisakė sekr. D. Acheson slaptame senato komi
teto apklausime.

• Tibeto pasienyje Kinijoje yra komunistų sudaryta ma
rionetinė Tibeto vyriausybė, kuriai “įteisinti” paskirtos 
trys divizijos raudonarmiečių, su kuriomis, manoma, ar
timiausiomis dienomis bus įvykdytas perversmas Tibete.

• Belgų politikas P. H. Spaak, Europos Tarybos pirmi
ninkas, Pennsylvania universiteto pakviestas, atvyko į AJV 
kur jis pareiškė, kad Marchallo plano sustabdymas, bol
ševizmą įgalintų paglemžti pasaulį. v

• Italijoje, Modenos mieste, komunistų demonstracijų 
metu, per susirėmimą žuvo 6 demonstrantai. Komunistai 
tą išnaudojo tolimesnėms demonstracijoms ir savo propa-

i gandai.
• Britų zonoje Vokietijoje buvusios skirtos išvežti ir

Buvęs pereito karo metu 
Amerikos karo aviacijos žy
miausias viršininkas gen. H. 
H. Arnold, sekmadienį savo 
ūkyje netoli San Francisco, 
Calif, mirė. Gyvybės siūlą 
nutraukė širdies priepuolis, 
kuris pirmą kartą generolą 
ištiko 1944 m., kai jis dar 
buvo vyriausiu karinių oro 
pajėgų viršininku. Nors jam 
gydytojai tada ir patarė, jis 
iš savo pareigų nesitraukė 
iki 1946 m., kada jis išėjo vi
sai į atsargą dėl sveikatos. 
Mirė 63 metų.

Amerikos karo aviacijos 
galybė augo gen. Arnold glo
boje. Kaip žinome, Amerikos 
ir Anglijos oro pajėgos para
lyžiavo ašies karinį potencia- teisėtam saugumui užtikrinti, 
lą, sunaikindamos ginklavi
mosi centrus, karines bazes 
ir gyvybinius susisiekimo 
kelius, šitoje akcijoje di
džiausias veikėjas, planuoto
jas ir vadas buvo gen. Ar
nold.

Gen. Arnold gimė ūkyje Javits būkštavimą dėl pavo- 
Glandwyne, Pa. Skraidvti jis jaus Izraeliui, Achesonas at- 
išmoko pas brolius Wright. sakė, kad jis nemanąs, jog su 
Jis buvo 1911 m. vienas pir- tais ginklais ruošiamasi prieš __ a___________ t______r_____________ r ................
mujų lakūnų AJV armijoje. Izraelį, o jeigu tai atsitiktų, prieš Kominformą ir prieš Maskvos “Pravda”,"kurie ap! 
1938 m. buvo paskirtas armi-i^jy panaudotų visą savo į- kaltino japonu komunistų vadą S. Nozaką einant su Vakaru 
jos lakūnų korpuso vadu. 'taką tam sutrukdyti. “imperialistais”.

iš draugiškų kraštų ginklų
gauna.”

Iš tolimesnio Achesono pa- 14 tautų padalyti Kruppo fabrikų mašinos, britų įsakymu, 
sisakymo aiškėja, kad jis paliekamos Vokietijoje, kaip reikalingos krašto ūkiui su- 
sveikina šį anglų veikimą,

Ikaip apsaugą prieš gręsiantį 
Į komunizmą šiame rajone. Į

stiprinti.
• Temzės žiotyse, susidūręs su švedų prekybiniu laivu, 

nuskendo britų povandeninis laivas, kuriame buvo 80 vyrų. 
Kiek žuvo, dar neapskaityta.

• De Gasperi ministerių kabinetas atsistatydino. Kol bus 
sudarytas naujas kabinetas, pareigas eina senasis.

• Japonijos komunistų partija padarė viešą pareiškimą

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

PILNUTINE DIKTATŪRA

po savo kasdienių darbų dirb
ti ir lietuviškajai spaudai.

Emigracija, išsaugodama 
tremtinių fizinę gyvybę, bet
gi grąso jų tautinei gyvybei. 
Išsaugoti ir stiprinti emigra
cijoje savo tautinę gyvybę 
yra svarbiausias lietuvių 
tremtinių uždavinys ir jis sėk
mingai bus vykdomas, jei tu
rėsime pajėgią spaudą.

Daugumas lietuvių tremti
nių laikraštininkų įsikūrė 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse, kur gyvena apie milijo
nas lietuvių ar bent lietuviš
kos kilmės žmonių, kur lietu
viai turi savo kultūrines tra
dicijas, įvairias organizacijas 
bei kitokias kultūrines insti-

GARBINGAI NUEITAS KELIAS KATALIKŲ BAŽNYČIA KALBA

Sovietų astovas Jungt. Tautų Orgainzacijoj A. Malik 
aną dieną išėjo iš Saugumo Tarybos posėdžio. Kodėl? O gu 
kad kiti Saugumo Tarybos nariai nepaklausė sovietų at- tucijas ir gausią periodinę 
stovo ir nepašalino iš J. T. O. Nacionalinės Kinijos atstovo. 
Ponui Malikui tuo labiau pikta buvo, kad Kinijos atstovas, 
eilės tvarka, šiuo metu net pirmininkauja Saugumo Tary
bai.

Šis atsitikimas nepirmas jau Saugumo Taryboje. Anuo 
metu lygiai taip demonstratyviai iš posėdžio išėjo sovietų 
atst. A. Gromyko. Dėl ko? O gi, kad Saugumo Taryba pri
ėmė nutarimą pareikalauti, kad sovietai paimtų savo ka
riuomenę iš Irano, kurį jie grąsino paglemžti. Tada Sau
gumo Taryba bet buvo griežta, pono Gromyko nenusigando, 
ir sovietai raudonarmiečius iš Irano paimti buvo priversti. 
Ar įvyks dabar taip, dar pažiūrėsime.

Neseniai sovietų generolas, atstovas sąjungininkų pa
sitarimuose Japonijoje, ir gi demonstratyviai išėjo iš po
sėdžių salės, nes visi kiti partneriai neklausė to, ką jis 
norėjo padiktuoti atsivežęs iš Maskvos.

Sovietinių karinių pajėgų vadas Vokietijoje, Sąjungi
ninkų T-bos narys, savo laiku, kaip žinome, išėjo demonstra
tyviai iš posėdžių salės ir sugriovė visam laikui tą Tarybą. 
Ponas Molotovas, kaip atsimename, Paryžiuje, demonstra
tyviai išėjo iš Užsienio Ministerių Tarybos posėdžio ir su
griovė tą Tarybą. Tai buvo tada, kai visi tos Tarybos nariai 
suvažiavo apsvarstyti Marshallio plano pasiūlymą ir kai 
kiti tos Tarybos nariai neklausė pono Molotovo iš Maskvos 
atvežto diktanto.

spaudą, daug lėmusią ir tebe- 
lemiančią jų kultūriniame gy
venime ir tautinės gyvybės 
išlaikyme.

Su Jungtinių Amerikos 
Valstybių lietuvių periodine 
spauda daugis mūsų palaikė 
glaudžius ryšius būdami dar 
DP stovyklose, o atvykusių į 
Jungtines Amerikos Valsty
bes tie ryšiai dar labiau turi 
būti glaudinami ir stiprinami.

Lietuvio laikraštiniko pa
reigas gražiai yra nusakęs 
prieš 50 metų Vincas Kudir
ka “Tėvynės Varpuose” šiais 
mums įsidėmėtinais ir vyk
dytinais žodžiais “Kiekvie
nas iš mūsų turi žinoti, kur 
Lietuvis verkia, o kur džiau
giasi, kur vargsta, o kur tur
tuose, kur apleistas ir nus
kriaustas, o kur liuesas ir lai
mingas, idant mastytume, ka
trą broli reikia gelbėti, o nuo 

Prie viso šito pridėję Berlyno ir Vienos komendantūrų katro reikia prašyti pagelbos, 
sugriovimą, visus sovietinius veto Saugumo Taryboje ir turime žinoti jausmus,, mis- 
visus jų boikotus ir sabotažus visose kitose tarptautinio lįs jr darbus visų Lietuvių, 
bendradarbiavimo institucijose, gausime pilną vaizdą po
karinio tarptautinio bendardarbiavimo, kuriame dalyvavo 
sovietai. Tas vaizdas leidžiasi aptariamas taip: Kremlius 
norėjo diktuoti ir ten, kur nėra raudonosios armijos, taip, 
kaip jis diktuoja raudonosios armijos pavėsyje. Taigi, no
rėjo pilnutinę diktatūra turėti visame pasaulyje. Jie tam 
turėjo daug vilčių, nes rooseveltinės politikos jie buvo ta 
kryptimi įpratinti.

KOMUNIZMO PLITIMO PRIEŽASTYS
POPIEŽIUS PIJUS XI

Kaip gali būti, kad tokia ža padeda komunizmo sklei- 
sistema, kurią tikrasis mok- dėjams tautų nesantaikos ir 

islas senai yra jau atmetęs, ir įvairių politinių sistemų prie- 
kasdieninis gyvenimas paro- šingumai ir kivirčai. Pasinau- 
do visiškai esant klaidingą, dodami nuo Dievo nukrypu- 
kaipgi, sakome, gali būti, kad 
tokia sistema taip smarkiai 
plinta pasulyje? Atsakymą 

Į čia turėsime, jei atsiminsime, 
jog labai mažai kas tepasis- 
tengia įžvelgti į tikruosius 
komunistų norus bei tikslus. 
Dauguma, deja, lengvai pasi
duoda jų akinantiems paža
dam, gudriai pridengiamiem 
viliojimams. Komunistai, bū
tent, dedasi vien norį page- ruog£ liberalistinė ekonominė 
jnnti dirbančiųjų būvį, paša- gįstema, nepaisydama religi- 
hnti is liberalinės ekonomi-; 
nes santvarkos vykstančius 
neteisingumus ir pasiekti tei
singesnio turtų paskirstymo. 
(Tai vis, be abejo, geri ir tei
sėti tikslai). Be to, naudoda
miesi pasaulio ekonomine 
krize, jie nesunkiai įtraukia 
į savo eiles taip pat tuos as
menis, kurie paprastai yra

siojo mokslo nesugebėjimu 
orientuotis dalykuose, jie įsi
brauna į universitetus, kad 
savo klaidingosios sistemos 
dėsnius paremtų tariamais 
mokslo argumentais.

Kad lengviau suprastume, 
kaip tai galėjo atsitikti, jog 
tiek daug darbininkų, neišty- 

i rę priėmė komunizmą, turime 
neužmiršti, kad juos į tai pa

priešino, sovietniai pasuntimai visose tarptautinėse insti- 
tucjose pradėjo tiesiog draskytis. Molotovo, Sokolovskio, 
Gromyko, Maliko, belekiant jiems iš posėdžių salių, nufoto
grafuoti veidai rodo jų įsiutusį piktumą, kuri vienas jumo
ristas palygino posakiu: čia jiems ne Teheranas, Jalta, ir 
Potsdamas.

Bet pasaulis turi atsiminti, kad šitie vyrai, piktumu 
degančiais veidais beeiną iš tarptautinių institucijų posė
džių rūmų, širdyje turi du žodžiu: raudonoji armija! Ta 
raudonoji armija yra jų keršto simbolis ir jų jėga, kurie 
jie remia savojo prievartavimo užgaidas pasaulyje. Laisvojo 
pasaulio vadai tai puikiai supranta ir šitai klastigai jėga’ 
kelią pastoti rengiasi. Supranta tai ir žmonijos plačiosio* 
masės. Tačiau yra ir aklų pasaulyje. Šiems nelemta dalyku* 
tiksliai suprasti. Jie toliau savo nosies nemato. Bet jų, kair 
labai menkos mažumos, balsas, šio žmonijai pavojaus metu 
neturėtų būti paisomas.

Mes galime žmones užimponuoti tik savo valia, darbš- priešingi bet kokiam mate- 
tumu, gabumais, prisirišimu prie žmogui didžiųjų dalykų: rializmui ir smurtui, 
tikėjimo, doros, savosios tautos. Mes, kaip maža tauta di- r..............................................
džiojoje pasaulio tautų šeimoje, ypatingai džiaugiamės mū- doje yra šiek tiek tiesos (ne
su tautos narių pasisekimais šiose srityse. Su pagarba ’ 
mes žiūrime į tuos, kuriuos iš mūsų tarpo pripažįsta pa
saulinės institucijos užsitarnavus ypatingų nopelnų mūsų 
čia paminėtose srityse.

Šiuo kart mes džiaugiamės savo tautiečio prel. Ig. 
Kelmelio garbingai nueitu keliu, kurį pripažino bažnyčios 
galva Popiežius XII, pakeldamas jį į pilno prelato rangą. 
Ypatingai mes džiaugiamės ir didžiuojamės tuo, kad prel. 
Ig. Kelmelis yra kilęs iš paprastų vergdienių žmonių tarpo, 
per gyvenimą ėjęs pats kietai skindamas sau kelią, pradėjęs 
angliakasiu, išsimušęs iki prelato.

Ig. J. Kelmelis yra likęs be motinos, kai jis buvo vie- 
nerių metų. Augino jį bobutė. Gimė jis Lietuvoje, Kapčia
miesčio parapijoje, Navikų kaime, 1882 metais liepos m. 
30 d. Tėveliai, Kazys Kelmelis ir Elena Beliavičiūtė, buvo 
geri ir dievoti katalikai, labai sąmoningi lietuviai. Ignotas, 
augdamas religinėje ir tautinėje šeimos atmosferoje, išmo
ko mylėti Bažnyčią ir Lietuvą. Tautinė ir religinė dvasia 
įkvėpė Ignotuš'^pasiryžimą save visiškai paaukoti Dievo 

Valstvbėse, Lietuvių žurna- garbei ir Lietuvos labui, 
l’stu Saiungros Valdybos nu
tarimu, čia nerkeliamas ir Są
jungos centras.

L. Ž. Sąjunga galės pradėti 
veikti, suregistravus JAV į- 
sikūrusius savo narius. Todėl 
orašau kolegas žurnalistus 
nranešti savo adresus draug 
su pageidavimais dėl tolimes
nės Sąjungos veiklos šiuo a- 
■^resu: A. Merkelis, c/o Mrs. 
P. Lapė, Stony Brook, N. Y.

A. Merkelis,
Lietuvių Žurnalistų
Sąjungos Pirmininkas

Stony Brook, 1950. I. 8.

idant aišku būtų, ant ko ga
lima yra remtis, norint apgin
ti savo tėvynę ir suteikti jai 
laimę”.

Daugiau galėsime nuveikti, 
jei būsime vieningi ir organi- 

(zuoti. Daugumai Lietuvių 
i žurnalistų Sąjungos nariu su-

IŠSAUGOSIME TAUTINĘ GYVYBĘ
Jei turėsime pajėgią spaudą ,Amerikos Rūkoriai

jos ir dorovės dėsnių. Reika
las dirbti taip pat šventadie
niais neleido darbininkams 
atlikti svarbiansiųjų savo re
liginių pareigų. Nebuvo rūpi
namasi netoli dirbtuvių pas
tatydinti bažnyčių ir kuni
gams palengvinti darbą. Va
dinasi, laicizmas ne tik nebu- 
vos stabdomas, bet atvirkš-
ičiai remiamas ir skatinamas...

, , . , . , . . , , . i Toliau, greitas komunizmo
O kadangi kiekvienoje klai-lj^jų plitimas galima išaiš- 

kinti be galo įtempta propa
ganda, kokios pasaulis, galtrūksta jos ne komunizme, 

kaip ką tik esame minėję), dar niekuomet nėra ma
tai tąjį tiesos krislelį komu-

Taip pat galinga komuniz
mui plisti pagelba yra, be a- 
bejo, toji, kad žymi pasauli
nės nekatalikiškosios spaudos 
dalis yra tyčiomis nusistačiu
si čia tylėti... Tą tylėjimą pa
laiko įvairios slaptos jėgos, 
kurios jau senai stengiasi su
naikinti krikščioniškąją vi
suomenės santvarką.

Divini Redemptoris.

tai tąjį tiesos krislelį komu
nistai sugeba gudriai iškelti 
aikštėn, kad juo uždengtu sa
vo dėsnių ir metodų nežmo
niškumą. Tuo būdu pavykstaj 
jiems apgauti net prasilavi-' 
nusius ir dorus asmenis, ku-| 

i rie ne kartą taip susižavi nau
juoju mokslu, jog patys pa
sidaro tarsi jo apaštalai ir 
sėja klaidas ypač tarp maža 
dar išsilavinusio ir klastų ne
nuvokiančio jaunimo. Nema-

PASIRUOŠKIME M. K. ČIURLIONIES 
SUKAKTUVĖMS

lietuviai pianistai, negalėda-j 1931 m. Nepriklausomoje lietuviai pianistai, negalėda- 
Pradinę mokyklą (rusų kalba) baigė Kapčiamiestyje.1 Lietuvoje buvo minima M. K.1 mi įsigyti, mokosi jų vieni pas 

Aukštesnę mokyklą privačiai ėjo Seinuose ir kitur. Sesuo čiurlionies mirties 20-ties me- 
Marijona pakvietė jį į Ameriką 1901 m. Atvykus Amerikon, i tų sukaktis, o 1936-ais 25-rių. | 
jis savo geležine valia kibo į darbą ir mokslą. Tuoj ėmė m-----x----------------- n.i...„-i..
lankyti kursus, vasarinius ir vakarinius, viešojemokykloje 
Nanticoke, Pa., kas jam davė gerą pamatą įstoti į aukš
tesnę mokyklą. Tada nuvyko į Valparaiso (Indiana) Uni
versiteto kolegiją, kur studijavo klasiškus ir praktiškus 
mokslus, statybą, elektro-tekniką. Vėliau persikėlė į Šv. 
Marijos kolegiją Orchard Lake, Mich., kur baigė kolegijos 
kursą birželio 11 d. (1911m.) ir gavo diplomą “cum Įaudė”.

Baigęs kolegiją, įstojo Kunigų Seminarijon Orchard 
Lake, Mich., kurią baigė 1916 m. biželio mėnesį. Būdamas 
klieriku, Ignotas nesėdėdavo be darbo, bet klebonų kvie
čiamas lietuviškose parapijose priruošdinėjo vaikus prie 
pirmos Šv. Komunijos ir mokino lietuvių kalbą Plymouth, 
Pa., Newark, N. J., ir New Philadelphia, Pa. Taip pat or
ganizavo moksleivius ir Lietuvos Vyčius.

Biržeolio 24 d. 1916 m. buvo įšventintas į kunigus Šv. 
Andriejaus Katedroje, Grand Rapids, Mich., kur Vyskupas 
M. J. Gallagher suteikė jam Kunigystės Sakramentą. Pir
mąsias iškilmingas Šv. Mišias laikė savo parapijoje Ply
mouth, Pa., liepos 2 d. Buvo paskirtas į lenkų parapiją Me- 
nesttee, Mich. Kaipo visos vyskupijos misijonierius, turėjo 
organizuoti europiečius kolonistus ir aprūpinti jų dvasinius tJ 
dalykus. Vėliau buvo paskirtas į airių parapiją Saginaw, 
Mich. Paskui buvo vikaru vokiečių parapijoje Grand Rapids, i 
Michigan lietuvių reikalams. Vėl paskirtas į Bay City, I 
Michigan, nes tenai lenkų parapijoje kilo nesusipratimai. 
Pavyko jam tenai numalšinti lenkus ir įvesti tvarką para
pijoje.

Newarko Vyskupas J. J. O’Connor pakvietė Kunigą 
Ignotą atvažiuoti į rytus, ir 1921 m. buvo paskirtas vikaru 
pas kun. B. žindžių Elizabethe, kur sėkmingai darbavosi.

Vyskupo paskirtas klebonu, Kun. I. Kelmelis atvažiavo

kitus mintinai.
Ir tai kaip tik šiandieną, 

Tame laikotarpyje lietuviško- kai mūsų Čiurlionis visame 
ji spauda davė daug vertingų 
straipsnių apie didžiojo mūsų 
kūrėjo gyvenimą ir meną. 
Tame pat laikotarpyje P. Ga
launė suredagavo ir išleido 
kolektyvinę monografiją “M. 
K. Čiurlionis”, gausiai ilius
truotą jo paveikslų reproduk- ke”, ir rinktinius" fortepijoni- 
cijomis. I nius kūrinius, galima būtų

Palyginti, kukli kultūrinė net šiek tiek pelnyti, išlei- 
propaganda daugelį meno my- džiant juos į tarptautinę rin- 
lėtojų suįdomino Čiurlionies ką. Svarbu tik iš karto užka- 
kūryba. Į Kauno kultūros Mu- riauti jiems didžiuosius radi- 
ziejų atvykdavo meno mylė- jofonus ir koncertų sales; ke- 
tojai ne tik iš visos Lietuvos, lėtą sykių vykusiai sugroti, 
bet ir tolimų užsienio kraštų kartosis tenai nepaliaujamai, 
Čiurlionies Galerijos aplanky- panašiai, 
ti, pamatyti jo paveikslų na
tūraliame dydyje ir spalvose. 
Daugelis mūsų jaunųjų dai
lininkų, kuriais didžiuojamės 
šiandien, brendo ir įkvėpimą 
sėmėsi Čiurlionies Galerijoje.

Tie trapūs ir pasakiški pa
veikslai, likę tėvynėje, jau 
daug metų mums nebepasie
kiami ; nevienam, juos mačiu
siam, ima nublankti ir atmi
nimai. Minėtoji P. Galaunės 
monografija šiandien pasida
rė retenybė: nedaug kas iš 
tautiečių turi ją atsivežęs iš

kultūringajame pasaulyje ga
lėtų būti daug giliau supras
tas ir įvertintas, negu po I-o jo 
karo, nes tapyboje vyrauja 
surrealizmas, o muzikoje mo
dernusis linearinis stilius. Iš
spausdinus sinf. poemą “Miš-

kaip Čaikovskio, 
Sibelijaus, ar Grieero kūriniai, 
nes gi nėra nė kiek už juos 
menkesni.

Laimingu supuolimu J. A. 
V-ėse jau turime gerų artistų
— Čiurlionies muzikos inter- 
pretarių iš Lietuvos: abu ge
riausius “Miško” dirigentus
— Jeronimą Kačinską, ir Vy
tautą Marijošiu; garsųjį pia
nistą prof. Ružickį, ir būrelį 
jo mokinių; be to, atvyksta 
(ar jau atvyko) smuikininkas 
Iz. Vasvliūnas, turįs nusira
šęs M. K. Čiurlionies kvarte
tą, kurį puikiai grodavo Lie
tuvoje su savo stygininkais. 
Jei dar mūsų solistai ir cho
rai išmoktų dainuoti Čiurlio
nies harmonizuotų dainų, su
sidarytų turtinga koncertinė 
programa vien iš lietuviu ar
tistų pajėgų; apvažinėdami 
didžiuosius J. A V. miestus, 
jie galėtų nuveikti dideli dar
bą mūsų geni j alia j am kūrė
jui ir Lietuvos vardui išgar
sinti.

Dr. D. Narutavičiūtė

Periodinė spauda lietuvių ma, kūrėme ir ugdėme lietu 
tautiniame atgijime ir nepri- višką spaudą, budriai stovin 
klausomos valstybės atstaty
me daug lėmė. Ji A u š r o s 
spinduliais žadino lietuvių 
tautinę sąmonę, galingais 
Varpo dūžiais kvietė prie me Lietuviu žurnalistų Są- 
vieningo tautinės kultūros jungą, sutelkusią senuosius 
darbo, ji buvo vienintelis gin- sąjungos narius ir tremtyje 
klas, kuriuo rusų vergiama pasireiškusias naująsias lai- 
mūsų tauta gynė savo teises, 
skynė kelią kultūrinei ir poli
tinei laisvei. Drąsiai galime 
teigti, kad visi žymesnieji 
mūsų tautinio atgijimo vei
kėjai buvo laikraštininkai, 
kurių visuomeninė bei kultū
rinė veikla daugiausia reiškė
si per spaudą.

Lietuvą ištikusi didžioji 
tragedija sunaikino nepri
klausomybės metais gražiai 
suklestėjusia mūsų periodine 
spaudą ir skaudžiai palietė 
pačius laikraštininkus. Pro
centiškai imant, per pirmąją 
bolševiku okupaciją (1940. 
VI.15-1941. VI. 27) labiausiai 
nukentėjo lietuviai laikrašti
ninkai: daug ju kalinta ir iš
vežta į Sibirą. Nemažai aukų 
iš mūsų šeimos pareikalavo 
ir vokiečiu okupacija.

Nuo bolševikinės vergijos 
ir raudonojo teroro pasitrau
kę į Vakarus , gyvendami likti tautiškai gyviems ir at- 
tremtyje, kai tik buvo gali- gauti laisvę, įpareigoja mus štą kraujo spaudimą.

čią didžiųjų mūsų tautos ide
alų sargyboje. Jausdami pro
fesinio organizuotumo reika
lą, 1946 m. pavasarį atkūrė-

kraštines pajėgas. Pirmaja
me mūsų tremties gyvenimo 
laikotarpy, stovykliniame gy
venime, periodinė spauda 
sėkmingai atliko savo užda
vinį. Ji buvo vienas didžiųjų 
veiksnių, siejančių lietuvius 
tremtinius į vienalytę ben
druomenę.

Šiuo metu daugumas mūsų 
sąjungos nariu jau vra iše
migravę į užjūrio kraštus, 
daugiausia į Jungtines Ame
rikos Valstybes. Emigraciia. 
įgalinusi tremtinius pradėti 
savarankiškai gyventi ir švie
sesnėmis viltimis žvelgti į a- 
Aeitį, mums laikraštininkams 
beto, deda ir naują pareigu 
našta, kuri nelengva bus neš
ti. Užjūrio kraštuose mes sa
vo kasdienę duona pelnomės 
įvairiais darbais, tačiau tuo 
pasitenkinti negalime: didieji 
mūsų tautos siekimai — iš-
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kas

Amerkoje priskaitome iki 
60 milijonų rūkančiųjų, ku
rie į metus surūko apie 
bilijonų cigarečių. Kas 
tais dūmais jie išleidžia 
turis bilijonus dolerių.

Rūkančiųjų skaičius
metai didėja 800.00. Iš kiek
vienų 3 vyrų rūko 2 vyrai, iš 
5 moterų rūko 2.

Ar rūkymas yra kenks
mingas, gydytojų nuomonės 
skiriasi: vieni sako taip, kiti 
— ne. Bet dauguma gydyto
jų pripažįsta rūkymą kenks
mingu, jei pradedama rūkyti 
iš jaunų dienų ir jei surūko
ma daugiau 8 cigarečių į die
ną.

Mažiau kenksminga rūky
ti, jei dūmų neįtraukiama į 
plaučius.

Rūkorius, kuris į dieną su
rūko 1 pokelį cigarečių, per 
savaitę į savo organizmą į- 
traukia 400 miligramų niko
tino. Jei tą kiekį nikotino gy
dytojas vienu kartu įšvirkš
tų jam i kūną, žmogus vieto
je kristų negvvas. Bet, var
tojant po truputį, žmogaus 
organizmas 
pripranta.

Rūkymas 
kenksmingas 
rintiems širdies ligą ar auk-

J™!?** -Lietuvos. Taip pat išsibaigė
| ir vėliau už monografiją iš- 
leista paveiksluotoii N. Vo
robjovo knygelė “M. K. Čiur
lionis, der Litauische Mal. 

i u. Musiker”. Norėdami pri
siminti Čiurlionies meną, ar

prie tų nuodų

labiausia yra
žmonėms, tu-

nusigando pamatęs mirštančią parapiją. Bet, nenustojęs h 
vilties ir su pagelba gerų žmonių, išgelbėjo parapiją nuo 
likvidacijos. Skolų rado naujasis klebonas virš šimto tūks
tančių dolerių. Bet neilgai trukus, parapijiečių remiamas, 
kun. I. Kelmelis surinko pinigų atmokėti nuošimčius ir 
užvilktas bilas, sumažinti skolą, remontams bažnyčioje ir 
klebonijoje. Kun. L Kelmelio sumanumu Newarko lietuvių mūsųjų-
• v i — » i • Tr^r Tzr 1 ] * * *1* • “‘ nają kartą, bei svetimtaučiusišvystė savo veikimą Kun. Kelmelis nesigaili savo jegų,drau neturime nė vieno, 
sveikatos, parapiios labui. I.. ‘ , ...’ u f j m reprezentuojančio, veikalo

Prel. Kelmelis yra didelis patriotas. Jis nuoširdžiai Gi šią didelę spragą užkišti 
myli Lietuvą ir visada sielojasi jos reikalais. Jis myli savo netaip jau sunku, paruošiant 
lietuvių kalbą ir lietuviškus papročius. Prie Lietuvos at-! spaudai bent po vieną lietu- 
statymo kun. Kelmelis yra daug prisidėjęs savo darbu ir viška ir anglišką knygelę; 
lėšomis, šių dienų tautos tragedija jis labai sielojasi. Ne-i spaudos išlaidas greitai pa- 
paprastai daug padėjęs tremtiniams. Jo siųsti maisto siun
tinėliai nevieno tremtinio sveikatą sustiprino, jo pagelba 
atvykusioms čia nevienam įsikūrimą palengvino. Jis visada 
taktiškas, ramus, nuoširdus, tėviškas. Jo Eksc. Newarko 
Archivyskupas žinojo ką daro, siūlydamas Šventajam Tėvui 
kun. Ig. Kelmelį pakelti į prelotus. Jis to pilnai užsitarnavo.

dengtu paklausos iš lietuviš
kųjų kolonijų.

Taip pat nedelsiant reikėtų 
išleisti Čiurlionies muzikos 
kūriniu naują laida: jie yra 
jau taip retai užtinkami, jog ko kaip su Tito komunistais.

— Japonijos komunistų 
partija jau beveik atsipalai
davo nuo Maskvos. Iš Tokio 
centralinės pareiškimų gali
ma spręsti, kad su jais atsiti-
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LIETUVIŠKOJI ŠEIMA ' KUR EIS ANTROJI XX AMŽIAUS PUSĖ
VAIKO RAIDOS LAIKOTARPIAI

V. ČIŽIŪNAS

remti tais, kurių energija ne
palaužta. Prancūzija ir Euro
pa privalo ne gydytojų, bet

Su naujais metais šveicarui T. Nerman, švedų žurnalis- kryžiaus karų riterių. Le- 
“Die Tat” dienraštis įdėjo pa- tas, politixas buv. komunis- miamoj valandoj vakarai ir 
sikalbejimą su įvairiomis pa-'tas, dabar socialdemokratas,' mūsų draugai anapus Atlan- 
saulio garsenybėmis: kaip jos 
vaizduojasi ateinančiąją XX 
amžiaus pusę.

A. Einšteinas, mokslinin
kas, komunistų simpatikas, 
mano, kad mokslas davė to
kius ginklus, nuo kurių nai
kinamosios galybės negali ap
saugoti nė vienas žemės kam
pelis. Vienintelis išsigelbėji
mas — sudaryti vieną pasau
lio valdžią. Kitaip žmonijos 
sunaikinimas neišvengiamas.

Werner Heisenberg, profe
sorius, fizikas, mano, kad ar
timoj ateity atominė energija 
būsianti panaudota laivams 
varyti. Medicinoje ji būsianti 
pritaikinta ypač vėžiui gydy
ti. Ji daug kur pakeisianti e- 
lektrą. žmonių dvasia dėl to 
nedaug pasikeisianti. Tiesa, 
žmonės tiki, kad tokie atra-

RUSINĄS IR DAUKANTAS

Myk. Biržiška.

Šalia aplinkos įtakų, vaiką veikia ir bendars visos kul
tūros, kurioje vaikas auga, charakteris. Kintanti kultūra 
gamina skirtingas vystymosi sąlygas. Todėl skirtingų laikų 
ir kultūrų vaikai mums atrodo kaip skirtingų rūšių būtybės. 
Laikais, kada visi tautos sluogsniai tvirtai jungiasi kultūros 
vyksme savitarpyje ir su žeme, kurioje tas jungimasis 
vyksta, vaikas tampa to vyksmo liudininku, vėliau ir da
lyviu, lengvai įauga į suaugusių kultūrą. Tačiau visai kitaip 
įvyksta naujų idėjų prasiveržimo ir pasaulinių sukrėtimų 
laikais. Kur sena traukiasi ir nauja ateina, jaunimas visada 
išeina į viešumą ir dažniausiai stoja naujovių pusėn. Savai
me suprantama, kad jaunimas, taip daug pergyvenęs ir 
patyręs pastarojo pasaulinio karo metu, taip pat ir visai 
kitoniškai kartai atstovauja, negu prieškarinių laikų jau
nimas. Dažnokai pasakome, ką nors spręsdami apie jauni
mą, kad jis “kitoniškas pasidaręs”. Todėl, kai kalbėsime 
apie normalųjį jaunimo vystymąsi, mėginkime vaizduoti 
jo laikotarpius tik normalėse sąlygose, retkarčiais atsi
žvelgdami ir į pastarojo dešimtmečio (1940-50) perversmus.

Mūsų tikslas yra grynai praktinis. Mums rūpės at
vaizduoti vaiko dvasinio vystymosi raidą, kurios pažinimas 
reikalingas tiek tėvams, tiek ir visiems kitiems auklėtojams.

Pirmuoju uždaviniu yra pagrindinių raidos laikotarpių 
nustatymas. Tų laikotarpių ribos yra jaunystės pradžia dimai padarysią perversmus, 
ir pabaiga. Pradžia yra vaiko gimimas. Pabaiga įvyksta 
tuomet, kai jaunuolis ' (lė) apsisprendžia sau gyvenimo 
uždavinį ir imasi jį vykdyti, kaip savarankiškas žmogus.

Pradžiai pakanka pastebėti, kad pirmasis pagrindinis 
vaiko vystymosi laikotarpis apima laiką nuo vaiko gimimo esamos padėties. Jis manąs, žvilgiu technikos dėka pramo- 
iki pirmojo priešinimosi amžiaus. Ankstybosios, vaikystės kad žmonės pastarąja linkme n§s darbininkas neteks savo 
priešinimosi laikotarpis dažnausiai prasideda trečiaisiais ir pasuksią, 
amžiaus metais, retesniais atvejais ir ketvirtų amžiaus 
metų pirmoje pusėje.

Antras pagrindinis laikotarpis apima vaiko gyvenimo 
laiką nuo pirmojo iki antrojo priešinimosi amžiaus. Trečią 
pagrindinį laikotarpį skaičiuojame nuo antroję priešinimosi 
amžiaus iki jaunuolio amžiui pasibaigiant.

Pirmajam laikotarpiui geriausiai tiktų ankstybosios 
vaikystės pavadinimas. Antrąjį laikotarpį esame linkę va- 
diniti mokyklinio amžiaus laikotarpiu. Trečiąjį pagridinį 
laikotarpį galime pavadinti brendimo amžiumi.

Pagal nusistovėjusį tradicinį jaunuomenės vystymosi 
laipsniavimą galime pirmąjį laikotarpį dar juslingumo lai
kotarpiu pavadinti, nes šiame vaiko amžiaus laikotarpyje 
stipriausiai auga ir vystosi vaiko juslės. Šis laikotarpis 
prasideda gimimu ir baigiasi 6-ais ar 7-ais amžiaus metais 
ir sutampa su pirmuoju dantų kritimu. Antrąjį laikotarpį 
dar galėtume pavadinti sąvokingumo laikotarpiu, nes vai
kai šiame amžiuje (6. ir 7. metų iki 12. ir 14. metų) pažįsta 
ir suvokia daiktus, faktus bei reiškinius aplinkoje ir visa 
pažinta suveda į vieną sąvoku sumą. Trečiasis laikotarpis 
tiktų pavadinti idealistiniu laikotarpiu, nes šio amžiaus1 
jaunimas labiausiai .domisi idealiomis vertybėmis (pašau-1 
lėžiūros, dorovės, tiesos, grožio'ir pan. klausimais). Šio 
laikotarpio pradžia sutampa su pubertetu (lytiniu bren
dimu) dvyliktais mergaitės ir keturioliktais berniuko am
žiaus metais. Pilnas kūno ir sielos subrendimas baigia šį 
laikotarpį aštuonioliktais mergaitės ir dvidešimtais ber
niuko amžiaus metais. Tais metais prasideda subrendusio 
žmogaus amžius.

Šie jaunimo kūninės ir dvasinės raidos laikotarpiai .’ 
nusakomi didelės normaliosios daugumos metais. Įvairūs 
nukrypimai (atsilikimas ir per greitas brendimas) yra ži
nomi tiek gydytojams, tiek pedagogams, tačiau apie juosi 
čia nekalbėsime.

Iš 
niau 
Mažeikių apskrities) reketiš- 
kio Augustino Rušino, Ak
menės vaistininko, esu. paty
ręs, jog bene “Aušros” metu 
išėjęs Šiaulių gimnaziją, apie 
1865 m. Viekšnių par. gimęs 
jo dėdė Rušinas, tikras jo tė- čio reformuojamo rūstį laivy- 
vo brolis, beeidamas Petrapi- no štabo viršininku Petrapi
lyje aukštuosius mokslus kaž- lyje. Nuo to laiko nei viena 
kodėl susipykęs su giminėmis rusų laivyno reforma nebuvo 
ir nutraukęs su jais santy- praėjusi tiesiogiai ir reikš- 
kius, tik jie girdėję, jog jis mingai R. joje nedalyvaujant, 
priėmęs stačiatikybę, virtęs Arti bendradarbiaudamas 
Rusinu ir buvęs vėliau rusų su jūrų ministeriais-admiro- 
laivyno admirolu. Berašyda
mas savo atsimininius, “Anuo 
metu Viekšniuose ir Šiauliuo
se” (išl. Kaune 1938 m.), kaž
kuriame rusų laikraštyje (be
ne Rygos “Segodpia”) apti
kau paminėtą buvusį Pirmojo 
Didžiojo Karo metu .jūrų-ge
neralinio štabo viršininką Ni- 
kalojų Aleksandrpvičių Rusi
ną, kurį savo knygoje įtrau
kiau reikšmingesnių jų viekš
niškių sąrašan. . '

Jau tremtyje būdamas ir VJV 
Vokietijoje gyvendamas Pa- ber, Kanin, Svinjin, Ignatjev, 
balti j o Universiteto -pinne- 
berginėje stovykloje, 1947 ir 
1948 m. ten mūsų “Vilniaus 
Rūmuose” apsilankiusi gene
rolą Teodorą Daukantą pa
klausiau, kaip buvusįjį rusų 
laivyno jūrininką, ar nepaži
nojęs jis admirolo Rusino- 
viekšniškio Rušino..

— Kaip ? — sušuko genero
las:- admirolas Rusin-žemai- 
tis, ir dar viekšniškis?! .Na, 
tai- tik dabar aš pradedu su
prasti, ko niekados suprasti 
negalėjau, kodėl jis mane taip 
tėviškai rėmė! Taigi, pasiro
do žemaitis žemaitį rėmė!

, . . ! • čia generolas, pats žemai- 
Mūsiį išvados. Visos šios, tis nuo Mažeikių pusės, papa- 
rriii n U o Iri oi rl vi a itoIzo

Viekšnių valsčiaus (se- m. jis buvo paskirtas naujau- 
Šiaulių pavieto, paskiau šio tipo, vienintelio rusams 

likusiojo po karo su japonais 
šarvuotlaivio “Slava” kapito
nu ir pakeltas jūrų kapitono 
laipsniu. 1907 m. jis pakelia
mas kontadmirolu ir skiria
mas naujai besiorganizuojan-

kovojęs prieš Hitlerį ir Sta- to gali pasikliauti tik šiais 
liną, dabar taip samprotauja:' pastaraisiais, kurie savo riu- 
Baltųjų tautų pirmavimas laužtą kardą ne į dirbtuves 
baigtas. Atgimė spalvotųjų siųs taisyti, bet kausis nors 
tautų sąmonė būti politiškai 
ir ūkiškai nepriklausomoms. 
Jos bus svarbiausi istorijos 
veiksniai. Jos supramonins 
savo kraštus, kaip tam pra- herojus Rolandas, 
džią jau padarė Rusija. Jų! 
pažanga reikšis smarkesniu 
tempu, baisiom nacionalisti
nėm formom ir diktatūriniais 
režimais. Prasidės aziatinio 
brutalumo renesansas, kuris 
prasiverš didžiuliais karais' 
rytuose. Jei vakarai nepajėgs1 
susijungti ir sudaryti pylimo! 
prieš Aziją, Europa bus už-,
lieta aziatų bangos, ir europi- mados’“Kuri“ f imY šiandien 
nis gyvenimo lygis smuks ligi dar drįstų siūlyti Bikini mau. 
aziatinio. Mes galime issigel- dymos, kostiumą? Tikslingu- 
beti, Jungtines Europos Vals- mas j.jo pasaulio karo bu. 
tybes sudarydami. Bet kapi-|v0 mada. aminti tik kas tik. 
tahstinio ūkio formos, kokios [linga. naudinga> praktiška, 
buvo pries 1914 m., neatgis, i daįktjįka to moteris tu-
Dmlrin t r n 1 y n n 11 o _ ...

tik ir su kardo rankena, ne
klausdami, ar pagalba ateis, 
ar ji ateis per vėlai. Kausis, 
pūs trimitus, kaip praeities

Ch. Dior, į klausimą apie 
kūrybinę ateitį antroje XX 
amžiaus pusėje, pareiškė, kad 
3 didžiausi mūsų civilizacijos 
pavojai dvasiškai jau yra 

i praėję, atgyventi, nemadingi 
'— atominė bomba, naudingu- 
,mo religija, moters emancipa
cija. Atominė bomba? Ar 

6"| jums neatrodo, kad ji išėjo iš

priėmęs stačiatikybę, virtęs

Bet to nebūsią. Ir reikia norė
ti, kad žmonės atsisakytų nuo 1 vaistybės planuojamo 
perversmų ir revoliucijų lau- flkio Tas žinoma. gręsia as. 
kimo ir įprastų derintis prie mens jaįsvei. Socialiniu at-

rėjo mokėti lenktyniauti, mo
tociklu važiuoti, iš einančio 
autobuso iššokt. Šiandien no
rim pabėgt nuo kasdienybės, 
nuo praktiškumo. Norim būt

lais Birilevu ir ypačiai Gri- 
gorovičium, o taip pat su lai
vyno vadais Eberhardu ir E- 
senu, jis sugebėjo sutelkti jų
jų ir savo vadovybėje spar
čiai . reformuojamo laivyno 
jaunesniuosius veikėjus. Po 
jo sparnu 1909 m. aukštojoje 
jūrininkų mokykloje steigia
ma generalinio štabo šaka. 
Jo bendradarbių minėtini ka
pitonai, kiti vėliau ir admiro
lai: Kapnist, Nepenin, Kolčak 
(jo žmona iš Lietuvos), Ker

Kedrov, vilnietis Poremski ir 
kiti, šiaipjau R. vaidmenį ru
sų laivyne galima esą prily
ginti, tariant gen. D. žodžiais, 
žinomojo lordo Ficherio vaid
meniui britų laivyne.

Pirmajame Pasauliniame 
Kare R., jau pilnas admirolas, 
buvo visų Rusijos laivynų 
štabo viršininkas. Po 1917 m. 
revoliucijos jis emigravo iš 
Rusijos. Visų Rusijos emi
grantų jūrininkų išrinktas 
garbės vadu, jis gyveno ligi 
gilios senatvės Paryžiuje. 
Gen. D. girdėjęs, jog šiuo me
tu adm. R. gyvenąs šiaurės 
Afrikoje, bet generolui nete
kę tiksliau tai patirti ir su 
juo susisiekti.

Apie savo santykius suR. 
generolas štai ką pasakoja. 
Pirmas jauno jūrininko D. 
susitikimas su R. įvykęs 1906 

■“ffl:~biržetiol5 d.rka'HD. buvc 
paskirtas į R. vadovaujamą 
“Slavą” jūrų gardemarinu 
atlikti metinę praktiką. R. 
jam užimponavęs, kai spalio 
mėn. grįždami iš Ledyniuoto- 
sios jūros laivai buvo užklup
ti didžiausios audros prie 
Shetlando salyno. Locui atsi
sakius laivyną vesti toliau, 
šiuose vandenyse dar jaunu 
karininiku plaukęs kapitonas 
R. dabar prisiėmęs sau atsa
komybę ir eskadrą laimingai 
išvedęs į Greenocko uostą 
greta Glasgow©. Ne be jo tie
sioginės įtakos praėjęs slap
tas D. (lietuvio!) išrinkimas 
laivo karininkų instrukto
rium. Ne be to paties R. įta
kos 1911 m. balandžio mėn. 
D-ui buvo pasiūlyta užimti 
kuopos vado vietą visiškai 
naujame, ką tik pastatytame 
šarvuotlaivyje “Imperator 
Pavel I”, o rugsėjo mėn. būti 
prileistam laikyti konkursi
nius egzaminus į aukštąją 
jūrininkų mokyklą. Paskuti
niame mokyklos kurse iš ge
neralinio štabo, kurio virši
ninku buvo R. ,tam pačiam D- 
tui buvo duotas diplominis 
darbas “Abo Alando salyno 
gynyba”, kuriuo buvo proga 
pasireikšti ir užtarnauti pas
kyrimą dėl D. amžiaus aukš- 
ton. vieton Baltijos laivyno 
plaukioiamojo štabo operaci
jų skyriuje. 1915 m. gegužės 
mėn. D. paskyrimas atstovau
ti karo laivvno reikalams 
fronto vado Aleksejevo štabe 
taip pat, žinoma, negalėięs 
praeiti be vyriausioio jūrų 
štabo viršininko R. žinios ir 
pritarimo. Taip pat ir 1916 m. 
D. paskyrimas visai savaran
kiškam organizacijos darbui, 
kur D. net įsakymą, ką turė
tų veikti, gavęs pats sau pa
sirašyti ir kur galima buvo 
pasirodyti, gerai išpildžius 
uždavinį. Jį atlikęs ir sugrį
žęs, primygtinu adm. R. -rei
kalavimu (tiesioginiu, be jo
kių tarpininkų) D. buvo pris-
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iE.‘™^ks‘e.SJ“kA”e.S lr pra’ užburti, nustebinti ir nekas- 
' nustos dieniškume pasilikti. Moteris 
veiksniu, l emancipacija ^uvo didžiausia 

grėsmė. Tai buvo moters nu- 
moterinimas. Lygybė su vy
nais? Šitas pakvaišimas šian- 
i dien jau išdūksta. Moteris pa- 
, žino, kad jai svetimas yra “ly
giateisiškumas”, bet kad ji 
pašaukta valdyti savo mote
riškumu. Lygybė su vyrais 
— moteriai pažeminimas. 
Koks bespalvis pasaulis būt 
buvęs, jei į jį būt buvusi įves
ta moters emancipacija. Bet 
tai jau išgyventa. <

D. Lilientalis, buv. JV ato
minės komisijos pirmininkas, 
mini taip pat atominę energi
ją, kuri artimaisiais dešimt
mečiais pakeisianti gyvenimą 
iš pagrindų ir net gyvenimo 
sąvoką. Tik esą svarbu, kad 
atominės energijos atnešti 
perversmai nepanaikintų 

' žmogaus individualinės ’lais
vės.

A. Toynbee, britų profeso
rius, istorikas, paklaustas, ką 
galvoja apie Rusiją, pareiškė: 
Rusija yra draskoma savo 
dvilypės dvasios. Jos nuosava 
dvasia yra ortodoksiška, bi
zantiška. Veikiama sutechni- 
kėjusių vakarų, ji turėjo atsi
traukti nuo savosios dvasios 

'ir pasisavinti Vakarų dvasią, 
! priešingą savo prigimčiai, 
kad jiems atsispirtų. Rusija 
niekados neatleis vakarams, 
kad jie privertė ją būti neiš
tikimai sau pačiai. Vieną die
ną švytuoklė nusvirs atgal. 
Klausiamas apie britij imperi
jos likimą, Toynbee pareiškė: 
imperija susiaurės, pasirin
kusi iš dvieju blogybių ma- 
žesniąją. Neišliks nei šveica- 

! rija neutrali, nes tas neutra
lumas bus beprasmis.

I AV. Lewis, britų moderniojo 
meno atstovas, sykiu politi
kas filosofas: 
mane, kokia 
dešimtmečiais 
bent vakarietinės visuomenės 
ateitis. Viena tikra, kad atei
tis bus kupina prievartos.” 
Matome mažą koridorių (pri
menantį Lenkijos koridorių) 
— tai koridorius iš vakarų 
Vokietijos į Berlyną. Šitas 
vienas dalykas garantuoja 
būsimą karą. Netrukus vaka
rų Vokietija būsianti apgin-

monės darbininkija nustos 
buvusi socialiniu ’------------
Mene žmogaus nuasmenini
mas ir sumasinimas, kuris 
bus besiplėtojančio socialinio i 
gyvenimo pasėka, jau dabar1 
reiškiasi. Tai vengimas vaiz
duoti žmogaus sąmonę, ak
tyvumą ir pamėgimas pasa- 
monio ir formalinių eksperi
mentų; nuovargis ir defetiz
mas vietoj kovos dėl žmonijos 
laimėtų pozicijų; ieškojimas 
išganymo primituvume (ne
gruos ir rytuos), pasyviame 
religingume. Tikėjimas žmo
gum dingęs. Po šio pasyvaus 
defetizmo, kuris Hitlerio me
tais tylėjo ir kuris šiandien 
atsisako aiškiai apsispręsti 
už rytus ar už vakarus, o 
faktiškai _tuo' nepasisakymuj 
pasisako uz rytus, kuriuose pš rytų invazija, artinasi so- 
jis randa jėgos, priverčian- taus ir patogaus gyvenimo 
čios silpnuosius paklusti, — galas, kelia baimę ir norą a- 
po tokio defetizmo eina vals-' titolint katastrofą. Iš čia 
tybes diriguojamos kultūros šauksmas: darykime, vieny- 
etapas, kaip tai buvo Hitlerio kimės, gelbėkime.
laikais, kaip tai yra Stalino 2. Tačiau šis vakarietinis I_ ___ x __________ ____ v v

šauksmas yra sauksmas žmo
nių, kurie neturi valios, pasi
ryžimo drąsiems sprendi
mas ir kietai akcijai. Vakarai 
tenkinasi baimės šauksmais 
ir plasteriais skaudamose vie
tose. Atskiri balsai ir atskirų 
sąjūdžių pastangos atgaivin
ti valią gyventi nuleidžiama 
negirdomis, nes kliudo sočių
jų patogumas.

3. Šauksmai vienytis ir gin
tis labai nevaisingi, nes no
gint susivienyti reikia atsisa
kyti kai kurių savo interesų, 
reikia kai kuriuos savo inte
resus aukoti bendrajam labui. 
Bet aukotis praktiškai niekas 
nenori, nepajėgia ir tik rei- 

1 kalauja, kad kiti, ypač mažie- 
!ji, aukotųsi.

4. Iš čia prasiveržia neofa-

pažiūros atskleidžia vakarie- 
tinės dvasios nusiteikimus, 
kurie neabejotinai veiks an
trąją XX amžiaus pusę:

šakojo man ką žinojo apie 
admirolą Rusiną ir ką prisi
minė iš savo santykių su juo 
Visa, kas man jo pateikta, su
tinka su mano anksčiau turi- 
momiš žiniomis ir jas pagan* 
sina naujomis, tik nesutinka 
dėl admirolo vardo. Generolas 
jį vadina Aleksandru Ivano- 
vičium Rusinu, tuo tarpu, kai 
ansai mano nebeprisimena
mas rusų laikraštis jį vadino 
Nikalojum Aleksandrovičium 
R; Vargiai bus čia gen. D. ap
sirikęs, tik greičiau gal ansai 
mano šaltinis. Čia man dar 
ateina galvon, jog gal Mika
lojų Aleksandro sūnų būsiu 
išgirdęs iš Augustino Rušino, 
o pasitraukdamas nuo savųjų 
ir kratydamasis tėvų tikyba 
Mikalojus bus gal nusikratęs 
ne tik savo vardu ir pavarde, 
bet ir tėvo vardu? Tad šiuo 
tarpu laikykime jį Aleksan- 
dru-Mikalajumi Rušinu-Rusi- 
nu ir sekime gen. D. pasako
jimu.

Prieš 1904-1905 m. rusų 
karą su japonais R. buvo Ru
sijos jūrų atache Tokijoje. 
Savo pranešimuose jis įspėjo 
caro vyriausybę dėl kylančio 
karo pavojaus ryšium su miš
kų koncesija Jalos upės (tarp 
Mandžiūrijos ir Korėjos) sri
tyje, kur Rusijos “civiliai”, 
kitaip sakant mažai teplau
ki© j ę admirolai su Abaza 
priekyje, o savarankiškai vei
kdami, įvėlė Rusijos politi
kus į tiesioginį konfliktą su 
kylančia Japonijos imperija. 
Tregato kapitonas R. pakar
totinai įspėdavo apie augan
čią japonų neapykantą Rusi
jai ir galimą staigu japonų 
puolimą karo nepaskelbiant. 
Petrapilyje nekreipta dėme
sio i R. įspėjimų rimtumą, 
bet štai 904 m. vasario mėn. 
japonai, neskelbdami karo, 
staiga puola Port Artūrą ir 
susprogdina tris geriausius 
rusų laivus, o kitą dieną čim- 
puloje, Korėjos sostinės Seu
lo uoste, sunaikina dar rusų 
kreiserį “Variagą” ir kano- 
nierinį laivą “Korejecą”. Ta
tai skaudžiai patvirtino ru
sams R. spėliojimus.

Tas faktas suvaidino didelį 
vaidmenį R. tarnyboje. Nuo 
to laiko jis nuolatos kilo. 1906

valstybėje, t. y. nelaisvos ir 
žemesnės kultūros etapas. 
Blogiausia, kad valstybės 
prievartos priemonėm ir ge
ležinėm uždangom gali būti 
išauklėtas jaunimas, turįs jė
gos ir norų, bet be žmonišku
mo jausmo, kuris vienas te
gali kurti kultūrą. Esu pesi
mistas artimiesiems 50 metų. 
Po to optimistas, nes didelėj 
priespaudoj pakils žmogus. 
Tai atsitiko Hitlerio ukupuo- 
tuose kraštuose. Gvvosios 
tautos jėgos pasireiškė ir iš
gelbėjo mūsų tikėjimą žmo
gum. Tai dar kartą įvyks ir 
juo veikiau, jei tik mes vietoj 
valstybinio izoliacianizmo pa- 
remsime vakarietinį Europos 
internacionalizmą.

tai paims Burmą, Prancūzų\ G. Giannini, ^Uomo Qua-]

Jūs klausiate 
artimiausiais 
europinės ar

—Lietuvoje miškai jau nuo ' tūkstančių šveicariškų fran- 
pernai kvadratais turi linijas kų per metus ir dar sam- 
-skynimus iškirstus, kad būtų dosi pagelbinių tarnautojų 

kuriems, šalia algos, moka po 
$3,5 dienpinigių, o DP stovy
klose žydi baisus skurdas.

—Daug pasaulinės spaudos 
korespondentų sovietai išpra
šė iš Maskvos ir toliau jiems kluota. Tol Rytuos komunis- 
vizų nepratęsia. Šie atsimokė- ~ L
darni už tai, rašo savo įspū- Kfnfją ir Malajus. Bet tuo pat lu_nque”sąjudžio Italijoj stei-! šistiniai, neonaciniai ar pro-

lengviau partizanai gaudyti 
enkavedistų būriams. Iš vie
no kvadrato i kitą, o tiesiai 
per išvarytąją lini ją iš mino- 
svydžių šaudo j perbėgan
čiuosius. Šitaip Lietuvoj nai
kinami žmonės ir miškai.

Šeinis-Jurkūnas šiemet šven
čia 60 metų amžiaus. Tą patį 
60 metų amžių švenčia vaikų 
rašytojas Matas Grigonis, 
pradžios mokyklos vadovėlių 
autorius A. Busilas, muzikas 
ir kompozitorius J. Bendorius 
ir istorikas Pranas Lenkaus
kas.

—50 metų amžiaus šiemet 
susilaukė mūsų kalbininkai 
Pranas Skardžius, neseniai iš 
tremties atvykęs į JAV, ir 
Viktoras Kamantauskas. Pr. 
Skardžius paskutiniu metu 
dirbo Vokietijoj Tuebingeno 
universitete prie lituanistikos 
katedros ir yra išleidęs svar
bių veikalų lietuvių kalbos 
etimologijos reikalu. V. Ka
mantauskas tremty iŠleklo

vizų nepratęsia, šie atsimokė-

džius sovietų sąjungoje, kur 
daug kalbama ir apie Lietu-1 
vą, vadinant ją didvyrių kraš- 
tu, atkakliausiai besilaikau-' 
čiu prieš okupantus.

, metu J V apvaldė japonus ir 
i organizuoja jų karines pa
jėgas Aliaskoje. Mes pripa
žįstame Prancūzijos ir Itali
jos karinį nepajėgumą. Ir tik 
j viena amerikiečiu atominių’ į VJLCJLlCL ClllldllN.lL/V/lL4 et LkJUll111 LJ.

nados lietu\ ių katalikų sa- bombų grėsmė gali sulaikyti 
vaitraštis prieš Kalėdas jau Rusiją nuo išsikėlimo Gibral- 
pasirodė. Daro gerą įspūdį. įare 0 įg ten pasiekti Gero- 
Didelis, K puslapių. Rimtas sįO3 vilties iškyšuli. Bet ir 
bendradarbiu kolektyvas. , Rusija gamina atomines bom- 
Redaguoja žinomas mūsų is- bas 
torikas Dr. A.

—Kun. Alf.
nomas pamokslininkas, publi-;nQS pažangos dėka žemės ka- 
cistas, gimnazijų kapelionas, niuolys virto tik sviediniu, 
šiuo metu yra seserų salezie-(kuriame neįmanoma išlaikyti 
čių kapelionu Mendozoje, Ar- tautų suverenumas. Didžioji 
gentinoje. : prievarta, kurios mes turime

—Lietuvoie uždrausta pla- laukti, bus vienintelės pasau- 
tinti ir skaityti Amerikoje lio valstybės gimdymo skau- 

keletą anglu ir prancūzu kai- leidžiami lietuvių komunistų smai. JV ūkinė krizė bus tam 
Vii- signalas. Dabar yra dvi koa- 

nis”. Ne dėl to, kad jie nepa- Ii ei jos, ir vienos pasaulio 
kankamai komunistiški, bet valstybės gimdymo skausmai 
dėl to, kad lietuvis ten nepa- gali būti tokie dideli, kad ta 
gautų ir iš tokių tiesos apie Pasaulio Valstybė begimda- 
laisvąjj pasauli. ma gali žūti

Šitai žinoma visiems. Ma
išiau žinoma, kad technologi-

bos vadovėlių.
—“Lietuvis”, Vokietijoje, 

įdėjo straipsnį — “Skandalas 
IRO stovyklose”, kuriame į- 
rodma, kad IRO vyresnieji 
tarnautojai gauna po 30-40

laikraščiai “Laisvė” ir

gejas, mano, kad praeity I-mo bolševikiniai balsai prieš ma- 
pasaulinio karo kaltininkas žąsias 
buvusi nesujungta Europ_a, dėl bendros “ramybės” 
kurioje “tautinės valstybes zuikius vilkams išmesti.
buvo per mažos, kad galėtų , g Europoj ir Amerikoj už- 
buti didžiosiomis arba per di- liūliuojama naiviu įsitikini- 
delės būti mažosiomis, ir dėl mu, kaj, saugok Dieve, nerei- 
to negalėjusios sugyventi, ^įa sovietų iš šalies liesti, nes 
siekdamos pirmavimo. sovietinė priespauda paža-

A. Malraux, rašytojo, bu- <Hns pavergtuosius sukilti ir 
vusio komunisto, de Gaulle išsivaduoti. Šitoji apgaulinga 
uropagandos šefo skelbiamas iliuzija yra labai patogi va- 
tragiškas optimizmas. Esą karų žmogui, ieškančiam ra- 
I-sis pasaulio karas parodė, mybės, patogumų ir “taikos”, 
kad kultūros gali išmirt, bet (Taika dabar kitaip supran- 
iš to mes nieko nepasimokėm, tama nei anksčiau; taika, vir- 
nebent tik mirusios kultūros tusi stabu, dabar suprantama 
paminklus rankioti. II-sis pa- kaip mano šiltas patalas ir 
šaulio karas kaip kultūros ‘ mano rafinuoto skonio sta- 
miršta — mirtis joms ateina las).
bemiegant. Kai kultūra pra-1 Kas nori gelbėti Europą, 
randa valią, jos niekas nebe
išgelbės. De Gaulle sąjūdis iš
kilo. kad pasireikštu greta 
kryžiaus karų ir katedrų 
šimtmečių. Ir Marshallio pla
nas nieko negelbės tiems, ku
rie yra. sulaužyti. Reikia atsi-

valstybes. Briedžiai 
nori

turi visu pirma nutraukti 
skraistę šiems apgaulingiems 
įsitikinimams, apgaulingoms 
iliuzijoms, kurios kaip chlo
roformas migdo žmones ir 
tautas.

Jab (Tąsa iš 3 pusi.)
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AMERIKOS EPISKOPATO DOVANA
1949 metų lapkričio mėn. 

20-27 dienomis, Padėkų šven
čių proga, Amerikos Episko
patas darė Katalikų bažny
čiose drabužių, avalynės ir 
muilo vajų šalpos reikalams. 
Iš surinktų gerybių, man pra
šant, Amerikos Episkopatas 
per NCWC perdavė BALF- 
ui lietuviams tremtiniams 
šelpti:

— Drabužių 50 tonų,
— Avalynės 5 tonas
— Muilo 2y2 tonos.
Pasitaręs su administraci

ja, gautas gerybes paskirs
čiau sekančiai:

Tremtiniams Vokietijoje— 
75,000 svarų drabužių, 10,000 
svarų avalynės, 5,000 svarų 
muilo.

Tremtiniams Austrijoje — 
4,000 svarų drabužių, Italijo
je — 3,000sv. drabužių, Pran
cūzijoje —2,000 sv. drabužių, 
Belgijoje — 4,000 sv. drabu
žių, Danijoje —2,000 sv. dra-

su-

Žiemos metu kiekvienas 
yra daugiau prisirišęs prie 
namų ir savo laisvą laiką 
dažniausiai sunaudoja skai
tymui. Todėl žiemos metas 
yra patogiausias laikas laik
raščiams sutiprinti savo pre
numeratorių eiles ir jas pa
pildyti naujais skaitytojais.

Taigi ir “Amerika” (kaip ir 
kitais metais) nuo šio nume
rio skelbs savo skaitytojų va
jų, kuris tęsis iki Velykų.

Per tą laiką savo gerbiamų 
skaitytojų mes prašome:

1. Atnaujinti savo prenu
meratą, kurie to dar ne
padarė,

2. Prikalbinti “Amerikai” 
bent vieną naują skaity
toją, ir

3. Užrašyti “Ameriką” sa
vo bičiuliams kitokios 
dovanos vietoje.

Visi, kurie vienu, ar kitu

bužių ir Anglijoje — 10,000 
svarų drabužių.

Siuntos jau ruošiamos ir 
greitu metu bus išekspedi- 
juotos.

Jau ne pirmą kartą Ameri
kos Herarchija ir Katalikai 
parodė savo prielankumą ir 
duosnumą BALF-ui, o per jį 
lietuviams tremtiniams, nu- 
kentėjusiems šiame kare, 
pav. 1948 metais gavome iš 
Episkopato 650,000 svarų 
maisto ir 35,000 dolerių trem
tinių šalpai, jau nekalbant a- 
pie ankstyvesnes dovanas.

Todėl būtų labai gražu jei
gu lietuviai tremtiniai, susi
būrę didesnėse kolonijose, 
savo susirinkimuose priimtų 
rezoliucijas bei padėkos pa- būdu daugiau pasidarbuos 
reiškimus vietos Arkivysku
pui už jų duosnumą ir sutei
kimą globos daugumai lietu
vių, vykstančių į Ameriką.
Kun. Dr. Juozas B. Končius,

BALF-o Pirmininkas.

čiu naudotis nenori, nes, gir
di, laikraščio išleidimas bran
giai kainuoja.

• J. Rygelis, baigęs techni
kos mokslus Darmstadto uni
versitete, Vokietijoje, atvyko 
į Ameriką ir apsistojo Brook- 
lyne.

• J. C. Baltus, nuolatinis 
“Amerikos” skaitytojas iš 
Brooklyn, N. Y., prisiuntė 
prenumeratai $6.00.

• Petras Jokubauskas iš 
Brooklyn, N. Y., prisiuntė į 
prenumeratai $6.00.

• Mrs. J. Titenis iš Great 
Neck, L. I., mums rašo: “Mes 
skaitome ‘Ameriką’ nuo pat 
pradžios jos įsikūrimo ir vi-i 
sada mielai ją skaitysime. 
Su naujais metais, linkim lai-. 
kraščio štabui laimingai dar
buotis ir siučiame savo pre
numeratos mokestį bei $2.00 
laikraščio pagerinimui”.

A
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DAUGIAU TOKIŲ ŠVENČIŲ
Kas nelaukia Kalėdų? Vi

siems jos mielos, džiaugsmo 
pilnos. O ypač mažieji jų lau
kia. Girtina tad, kad vyres
nieji, pasinėrę Kalėdų šven
čių džiaugsme, nepamiršta ir 
mažųjų. Ypač padėkos verti 
Brooklyne įsikūrę nesenai 
Amerikon atvažiavę lietu
viai, buvę tremtiniai, 2 sausio 
surengę vaikučiams puikią 
Kalėdų eglutę. Tai buvo pui
ki mažųjų šventė, kurion su
sirinko virš 150 vaikučių ir 
dvigubai suaugusiųjų. Ponia 
Tercijonienė, ilgametė vaikų 
darželių vedėja Lietuvoje, 
taip puikiai pravedė įvairius 
vaikų žaidimus, bendrą gie- 

—doiima- ir dainavimą, kad jpokęs. 
vaikučiai net namo nebenorė
jo eiti. Kalėdų Senelis, iš Lie
tuvos komunistų išvytas, 
džiaugėsi Brooklyne suradęs 
lietuvių vaikučius, kuriems 
papasakojo apie Lietuvos ne
laimes ir lietuvių vargus bol-

• ševikų nelaisvėje. Senelis, 
nos rusų apiplėštas; vis tik 
atnešė lietuvių vaikučiams 
gražių dovanų. Mažieji Kalė
dų Seneliui padeklamavo 
gražiausių eilučių, pagiedojo 
kalėdinių giesmių, padainavo 
lietuviškų dainelių ir drau
ge su seneliu pažaidė, pa
linksmino.

Tikrai verta padėkoti 
Brooklyno Lietuvių Tremti
nių Draugijai, surengusiai 
taip gražią šventę vaiku
čiams. Bent kiek didesnėmis I 
grupėmis gyveną lietuviai tu
rėtų tokias šventes rengti ne 
tik per Kalėdas, bet ir per 
Velykas, kurių taip pat lau
kia visi mažieji. O ir vasaros 
metu turėtu būti surengtos 
bendros iškylos apylinkėje 
gyvenantiems lietuvių vai
kams, kad mažieji, suėję 
krūvon, galėtų pažaisti, lie
tuviškai padaiftuoti, padekla
muoti, šventės programą už
pildyti. Juk tai geriausia 
priemonė nuo pat mažens 
skiepyti Lietuvos meilę ir 
lietuviškumą. Mes vyresnie
ji, kurie taip dažnai sieloja- 
mies lietuvybės išlaikymu e- 
migracijoje, kaip tik turėtu
me atkreipti dėmesį į tokius 
vaikų bendrus suėjimus, ku
rie yra kaip tik puiki prie
monė nuo mažens reikalin
gam tautiniam auklėjimui. 
Tikimės, kad ne tik Brookly
no lietuviai, bet ir kitur gy
venantieji, stengsis įvairio
mis progomis suvesti mūsų 
mažuosius į krūvą ir ten, 
bendrai lietuviškai bežai
džiant, brandins lietuvišką 
susipratimą. V. P.

Du žemaičiai juri
ninkai

(Tąsa iš 3 pusi.) 
tatytas pačiam carui ir pakel
tas į aukštesnį laipsnį.

Taigi, visą savo tarnybinį 
laiką D. juto globojančią R. 
ranką, nesuprasdamas to glo
bojimo priežasties. Prisimin
damas, jog adm. Altfaterio ir 
kitų laivyne D. prieteliškai 
buvo pravardžiuojamas lietu
viškuoju žodžiu “žmogus”, 
generolas dabar mano, jog 
Altfateriui lietuviškai nemo
kant, bene bus jį to žodžio pa-

Šiaip ar taip ima mums pri
siminti ir ryškėti mus pamir
šęs (?) ir mūsų pamirštas 
admirolas Rušinas, žemaitis, 
kaip ir anksčiau už jį rusų 
laivyne pasireiškęs žemaitis 
admirolas Kniūpis-L-Knipa- 
vičius.

Gal kurie senesnieji žemai
čiai viekšniškiai bus dar ką 
apie Rušiną girdėję Viekšnių 
par. tebegyvendami, o gal ir 
kiti bus ką apie jį patyrę? 
Malonu būtų, jei savo žinio
mis jie pasidalytų su mumis, 
laikraščio skaitytojais.

— Vincennes, Ind. didžiulio 
sprogimo metu masinės butų 
statybos bloke, sugriuvus na
mams, žuvo 5 žmonės.

—Romoje dvasinius moks- 
slus bai«rė ir įšventinti du 
nauii lietuviai kunigai: kun. 
V. Mincevičius ir kun. J. Jan
kauskas,

laikraščio naudai, skaitysis 
“Amerikos” Rėmėjais ir jų 
vardai bus skelbiami laikraš
tyje.

Ligi šiol vajų metu darba
vosi senesni mūsų skaityto
jai, bet dabar talkon kviečia
me ir naujai iš tremties at
vykusius, kurie, kaip amžiu
mi jaunesni, turi daugiau e- 
nergijos.

Jų paramos laukti mes,ro
dosi, turime rimto pagrindo, 
nes, kaip Vokietijoje bevarg- 
stan, taip ir šin kraštan atvy
kus, jų reikalų gynimui “A- 
merika” visada skirdavo ne
mažai vietos ir šimtai laik
raščio egzempliorių nemoka
mai lankė ir tebelanko jų na
mus.

Tad visi, kas kiek gali, pra
šomi talkon.

Jei kas iš atvykusiųjų jaus
tųsi galįs daugiau pasidar
buoti laikraščiui (už sutarta 
atlyginimą), prašome susira
šyti su “Amerikos” Adminis
tracija, 417 Grand St., Broo
klyn 11, Y.

“AMERIKOS” RĖMĖJAI
• Petras Bagočiunas, ilga

metis mūsų skaitytojas iš 
Maspeth, N. Y. Atnaujino 
savo prenumeratą 2 metams.

• Kun. K. Skripka iš Bing
hamton, N. Y., didelis “A- 
merikos” bičiulis ir rėmėjas, 
prisiuntė savo linkėjimus ir 
$5.00 prenumeratai šiems 
1950 metams.

• Kazys Kaminskas, nese
niai atvykęs iš tremties ir 
apsigyvenęs Vermont valsti
joje prisiuntė $4.00 “Ameri
kos” prenumeratai ir už ka
lendorių. Tai susipratusio 
lietuvio pavyzdys: jis be lie
tuviškos spaudos negali ap 
sieiti ir nemokamai laikraš-

PRISIUNTĖ UŽ KALEN
DORIUS

Vincas Vaitkunas, New York,
$1.00

V. Sruoginis, Jersey City, NJ
$1.00

Mrs. E. Yuskus, Kearny, N. J.
$1.00

B. Rymantas, Phila., Pa.
$1.00

Ig. Simonaitis, New York
$2.00

Mrs. J. Staškųs, Brooklyn,
$1.00

Chas. Kulas, Flushing, L. I.
$1.00

J. Petraitis, Bronx, N. Y.
$1.00

F. Sprindys, Brooklyn, N. Y.
$1.00

J. Raugalis, 
Waterbury, Conn. 1.00

A. Markelis,
Nebraska

P. Gulbinas, ‘ 
Canada

Visiems vienu ar
du mūsų laikraštį .parėmu- 
siems, nuoširdžiai dėkojame.

“Amerikos” Administr.

1.00

1.00 
kitu bū-

Se-

Saliamoniškas 
teismas

Skaitant apysakas iš 
no jo Įstatymo laikų, mūsų
dėmesį patraukia pasakoji
mai apie gudrųjį karalių Sa
liamoną. Ypač kiekvieno mū
sų mintin giliai yra įstrigusi 
labai sumaniai išspręsta vie
na gana paini byla.

Buvo taip.
Dvi moterys buvo susigin

čiję dėl vaiko. Kiekviena jų 
tikino, kad tas vaikas yra 
jos sūnus, ir teismai, į ku
riuos jos kreipėsi, negalėjo 
tos painios bylos išspręsti. 
Tada moterys savo bylą nu
kreipė pas karalių Saliamo
ną, kuris savo išmintimis 
garsėjo po platųjį pasaulį.

Saliamonas nusprendė 
taip: kadangi abi moterys 
savinasi vaiką, jį reikia per
kirsti į dvi dalis ir kiekvie
nai motriai atiduoti po pusę.

Viena moteris pilnai suti
ko su Saliamono sprendimu, 
bet antroji atsisakė savo da
lies, by tik vaikas išliktų gy
vas.

Karaliui dabar buvo aišku, 
kuri moteris yra vaiko moti
na ir jai tapo atiduotas kūdi
kis.

Panaši saliamoniška byla 
neseniai teko spręsti vienam 
Detroito, Mich. teisėjui.

Viena moteris, pagimdžiu
si mergaitę ir nenorėdama 
jos auginti atidavė ją savo 
kaimynei. Bet dabar, kai 
mergaitė sulaukė 3 metų, 
tikroji motina užsigeidė mer
gaitę atsiimti. Kadangi kai
mynė nenorėjo mergaitės a- 
tiduoti, byla 
me.

Teisėjas V. 
riam teko šią
norėjo, kad mergaitė paliktų 
globoje tos moters, kuri ją 

~ . - labiau myli. Tad jis ėmėsi
Skulptorius - dailininkas JONAS SUBAČIUS iš Rich- gudrumo

mond Hill, N. Y. prie Apreiškimo parapijos bažnyčios Broo-S Teismo metu jis pranešė 
klyne, N. Y. sakyklos, kurią jis naujai išpuošė 4 evangelis-kad nė viena moteris negau
tais ir kitomis-dekoracijomis. sianti mergaitės, nes ji bus

atsidūrė teis

Brennan, ku- 
bylą spręsti,

■s

- EN DORI ILS
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:

“ A M E R I K A”
Brooklyn 11, N. Y.417 Grand Street,

fo-
a-

iš-

atiduota prieglaudai. Gi tuo 
tarpu iš anksčiau sutarti 
tografai nufotografavo 
biejų moterų veidus.

Padarytas fotografijas
studijavęs teisėjas įsitikino, 
kad tikrosios motinos veido 
išraiška rodė pasitenkinimą 
teismo sprendimu, tuo tarpu 
kaimynės veidas rodė gilų 
liūdesį dėl netekimo savo au
gintinės. Taigi, jai ir atiduo
ta mergaitė.

mūsų 
asis- 

ko- 
dr.

J
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Prenumeratas ir aukas siųskit^' Sekančiu adresu:
AIDAI, Kennebunk Port, Maine (U.S.A.)

W redaguos redakcinis kolektyvas, sudarytas iš žymių lietuvių 
M mokslininkų, rašytojų ir kitų kultūrininkų. Vyriausias, Ą 
Urt redaktorius rašytojas
w Antanas Vaičiulaitis ’ ;

NELEISKIME UŽGĘSTI 
Lietu viii Kultūros Žiburiams 

KUTŪROSŽURNALO

Gruodžio, Sausio ir Vasario menesiais
Kas sielojas lietuviškąja kūryba, krikščioniška 

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

VIENINTELI PASAULIO LIETUVIŲ 
MOKSLO, LITERATŪROS BEI MENO IR 

VISUOMENINIO GYVENIMO 
MĖNESINI ŽURNALĄ

AIDUS

‘U

W AIDŲPRENUMERATOS KAINA METAMS:
M! JAV ir Pietų Amerikoje - $5.00; Kanadoje - $5.50; kituose į 

kraštuose - $6.00. Atskiras numeris JAV - 50c., kitur - 55'c.'
S AIDŲ PLATINTOJAMS BUS SKIRIAMOS DOVANOS

'’z Visi į Kultūros Žurnalo AIDŲ Platinimo Talką
Tenelieka no vieno lietuvio, kuris neskaitytų

Katalikiškosios Lietuvos 
puoselėtojai, nerasdami lig
šioliniuose laikraščiuose sa
vosios minties, išleido sa

vuosius “Tėviškės žiburius” 
r— kad jie šviestų kelią atgal 
į tėvynę tikriesiems pabėgė
liams - tremtiniams. Tai yra 
ne imigrantų, bet Lietuvos 
gyventojų laikinai išblokštų 
iš savo krašto laikraštis. Jį 
redaguoja žinomasis 
istorikas Dr. Šapoka,
tuoj amas tokio pajėgaus 
lektyvo - idealistų, kaip 
kun. J. Gutauskas, kun. 
Ažubalis, A. Bajorinas, 
Kralikauskas, Pranys Aiže
nas, Vyt. Kastytis ir kt. Sa
vo antrajame numeryje* laik
raštis S. Sužiedėlio straips
nyje apibrėžia tremtinių es
mę... ‘tauta mus išsiuntė kaip 
šauklius ir kovotojus. Mes 
atstovaujame ir užvaduoja
me savo brolius ir seseris, 
kurių burna užčiaupta ir ran
kos surištos... Praeis seni ir 
nauji metai, bet niekados ne
pasibaigs mūsų šaukimasis 
teisybės ir laisvės.” Edv. 
Kernėnas savajam straips
nyje sako, jog jau tremtiniai 
pradėję priešpaskutinį savo 
gyvenimo tremtyje etapą. Jie 
tik laukia, apsaugoti, kada 
prasidės laisvės kova. Toliau 
rašo A. Vaičiulaitis, Karolėi 
Pažėraitė duoda ištrauką iš 
savo naujai rašomo romano; 
Bradūno eilėraštis “Nemuno 
upyne”, gausu politinių žinių. 
Laikrašti leidžia Kanados 
Lietuvių Katalikų Kultūros t 
Draugija, kurios adresas, * 
kartu ir administracijos: 11 
941 Dundas St., W. Toronto, [ t 
Ant., Canada. Prenumeratos 1*
kaina metams $3. Tremtinių *429 Walnut Street 
susidomėjimas laikraščiu be t 
galo didelis. (aim) T
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ia AUSYKITE»K

Telefonas: EV 7-7411
KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
Anglys, Coke ir Aliejus

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Gyvertimo vieta

53-82 72nd PI. Tel. HA 6-8406 Maspeth, N. Y. 
Telefonuoti po 5 vai vakarais

KLAUSYKIT RADIJO!
KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ, 1:30 vai. po pietų,

"Lietuvos Atsiminimų
RADIJO VALANDŲ 

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

Direktorius JOKŪBAS J. STUKAS
Newark 5, N. J.

Tel. MArket 2-5360
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Sausio 20, 1950 =====

KORESPONDENCIJOS
Jaunimas ir Vyrai Duoda Šimtines
LIETUVIŲ KATALIKŲ CENTRUI Tel. DEW 5136

New Haven, Conn
— Sausio 1 d., Moterų Sąjun

gos organizacija, kuri yra viena
tinė lietuvių moterų katalikiška 
organizacija šioje išeivijos šalyje 
paskelbė naujų narių vajų, kurio, 
metu yra daromi dideli paleng
vinimai toms moterims, kurios 
nori prisirašyti prie šios taip gar-, 
bingos ir naudingos moterų orga
nizacijos.

Moterų Sąjungos 33-čia kuopa 
kviečia visas šios kolonijos lietu
ves moteris ir merginas tapti na
rėmis moterų sąjungos. Taipgi 
nuoširdžiai kviečia visas sesutes 
naujakures stoti į sąjungiečių 
eiles. Malonu yra pranešti, kad 
tremtinėms vietinė kuopa padarė 
didesnes palengvinimo sąlygas, 
kurios norės prisirašyti prie pa
šalpos skyriaus, toms iš kuopos 
iždo bus apmokėtos ir gydytojo 
lėšos.

— Amerikos Lietuvių Tary
bos vietinis skyrius savo susirin
kime vienbalsiai nutarė ruošti 
vakarą su dainomis, veikalu ir 
tautiškais šokiais, kuriuos išpil
dys vietinis parapijos choras ir 
naujakuriai. Nutarta kviesti žy
mius kalbėtojus atvykusius iš 
tremties. Minėjimas įvyks vasa
rio 19 d. Rengimo komisija nuo
širdžiai prašo kitų draugijų bei 
kuopų perengti kitų pąr^ngimų 
minėtą dieną, bet. iš ankšto ruoš
tis dalyvauti šioje mūsų reikš
mingoje tautos šventėje. M.

Bayonne, N. J.
. 1. š. m. sausio men. ,22 d. — 

sekmadienį — mūsų parapijos 
salėje įvyks įdomus vakarėlis 
Programa labai įvairi. Rengėjai 
— parapijos choras. Pradžia 7 
vai. vakare. Visi lietuviai — vie
tiniai ir kaimynai yra kviečiami 
atsilankyti ir lietuviškoje nuo
taikoje praleisti-vakarą.

2. Mūsų kuopos Vyčiai smar
kiai ruošiasi apskrities Šv. Kazi
miero šventei, kuri bus šiais me
tais švenčiama Bayonnėje. Pe
reitame susirinkime išrinkt? 
šventės rengimo komisija, susi
dedanti iš 6 narių.

3. Mūsų parapijos katalika’ 
veteranai per savo praėjusį su
sirinkimą nutarė bendrai priimt5 
šv. Komuniją penktą šio mėne
sio sekmadienį — sausio 29 d.

4. Staigi ir netikėta "nakties 
metu mirtis atskyrė su šiuo pa
sauliu mūsų parapijietę Petro
nėlę Pankovitz—Gudanskaitę.

Po iškilmingų šv. Mišių para
pijos bažnyčioje, palaidota šv 
Kryžiaus kapuose N. Arlington 
N. J. Velionė teilsisi ramybėje ir 
Amžinoji Šviesa jai tešviečia.

5. Š. m. sausio 2 d. pakrikšty 
tas Brajų sūnus, kuriam duotas 
vardas Jonas.

Baltimore, Md

KELIONE Į ROM4
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LIETUVIŠKA UŽEIGA
■Nebrangiausia—ir—Geriausia
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411 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y
TELEVIZIJA KAS VAKARAS

S I x 
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Dr. John Waluk

-

VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų

Tel. EVergreen 7-68M
VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare

161 No. 6th Street
TeL EVergreen 8-9229 Šventadieniais susitarus

--------- ! /
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SUTVARKOMI BIZNIŲ TAKSAI
Sutvarkom visokios rūšies taksus visų jurisdikcijų: Federalius štato 

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

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

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

RAŠYKITE:

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

Telefonas: E V 4-3049

Jos. Kavaliauskas
Laisniuotas

LIETUVIS GRABORIUS
Penna ir New Jersey valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes 

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

t”8Lietuvių Katalikų Centro vargonininkas. Jis jau įmokė
jo visą šimtinę.

Labai daug vilties davė Po
vilas ir Juozapina Paulauskai 
iš Maspetho ir J. ir M. Mikla- 
sevičiai iš Brooklyno. Jie pa
sižadėjo artimiausia proga į- 
stoti į Lietuvių Katalikų Cen
trą.

Visais Lietuvių Katalikų 
Centro reikalais (o ypač sa
vo įnašo įmokėjimo reikalu) 
maloniai prašoma kreiptis į 
Centro pirm. kun. N. Pakalnį 

larba į ižd. Juozą B. Laučką.
Lietuvių Katalikų Centras 
417 Grand St., Brooklyn, N. Y.

kreipimasis į apylinkės drau
gijas, kviečiant jas tapti L. K. 
Cetro nariais, susilaukė gra
žaus atgarsio. Labai malonu, 
kad pirmutiniai naujo vajaus 
balsą išgirdo mūsų susipratęs 
jaunimas.

L. K. Centro pirm. kun. N. 
Pakalnis kreipėsi į savo para
pijoje veikiačią Lietuvos Vy
čių 41 kuopą, kurios valdyba 
tuojau priėmė kvietimą ir į- 
stojo į L. K. Centrą, įmokė
dama 100 dol.

Apreiškimo parapijoje e- 
nergingai veikianti Lietuvos 
Vyčių 41 kuopa yra pirmoji 
jaunimo draugija, tapusi Lie
tuvių Katalikų Centro nariu. 
Jos šviesus pavyzdys turės 
patraukti ir kitus mūsų jau
nimo sambūrius.

Atėjo labai maloni žinia ir 
iš “anapus upės”, iš New Jer- 

Toji sey. Ten Kearny-Harrisono 
Dievo Motinos Sopulingos pa
rapijoje gyvuoja labai tvirta 
Šv. Vardo Vyrų draugija. Jos 
metiniame susirinkime palan
kiai priimtas Lietuvių Kata
likų Centro kvietimas ir nu
tarta prisidėti su šimtine do
lerių. Kai daugiau paaiškės 
L. K. Centro veikla, tikimasi, 
draugija gal ir stipriau pri
sidės.

Iš atskirų asmenų šiame 
svarbiame vajuje pirmutinis 
į talką atėjo muz. Pranas Dul
kė, Angelų Karalienės parap.

Suėmus visus davinius į 
vieną, Kunigų Vienybės ren
giama Amerikos lietin ių ju- 
bilėjinė kelionė į Romą įvyks 
orlaiviais. Suprantama, or
laiviai bus naudojami dides
niems tolumams, vietiniai 
važinėjimai Europoje bus 
traukiniais arba autobusais. 
Kelionei nustatyta du pasi
rinkimu: Pirmas, išvyksta iš 
New Yorko arba Bostono lie
pos 3 dieną ir sugrįžta atgal 
į tas pačias vietas rugpjūčio 
20 dieną. Tame tarpe su vi
somis iškilmėmis aplankys 
sekančias vietas ir švento
ves: Lisbon Portugalijoje, 
Fatimą, Liurdą, Nicą, Ro
mą, Paryžių, Lisieux šv. Te
resėlės vietą ir pakeliui kitas 
vietas. Romoje išbus ir lan
kys įdomybes 6 dienas. Au-1 
dijencija pas šv. Tėvą. 
kelione kainuos $1.057.00.

Antras, išvvks iš tų pačių 
vietų ir tą pačią dieną, liepos 
30, o sugris rugniūčio 27 die
ną. Šioje kelionėje aplankys 
visi kartu visas pirmos ke
lionės vietas, be to, dar ap
lankys Veneciją, Innsbruką 
Austrijoje ir dalvvaus Kris
taus Kančios vaidinime Obe
rammergau, Šveicarijos Lu- 
cerne ir kitas vietas. Antro
ji kelionė kainuos $1,205.00. 
Kainos įnima visas važinė li
mo, gyvenimo ir valgio iš
laidas, taip kad daugiau nie
kur nebus reikalo išleisti, 
nebent ką norėtų nusipirkti 
atsiminimui. Kelionei visi 
privalo turėti pasportus. šios 
kelionės yra priežiūroje Bos
tono vyskupo ir joms asme
niškai vadovaus Kunigų Vie
nybės įgaliotinis kun. Jonas 
F. Bernatonis, 94 Bradford 
»t., Lawrence, Mass. Visais 

"’elionės reikalais kreipkitės Brooklyn*, N. Y 
i ii- , vi™ i.

Gal kam kilti klausimas. draugijos

ĮPĖDINIAI, ATSILIEPKITE

Lietuvos Konsulato Chica- 
goje jurisdikcijoje yra miręs 
Klemensas Skudzinskas ar 
Skuzinskas ir palikęs šiek 
tiek turto. Jo įpėdiniai neži
nomi. Jeigu Amerikoje ar 
tremty yra velionies giminės, 
prašomi asiliepti:

Consulate of Lithuania
30 No. LaSalle Street 

Chicago 2, Ill.

—Jordanbade, prie Ulmo, 
Vokietijoje, mirė žymus mū
sų knygnešys A. Baltrušaitis, 
žinomas Antanėlio vardu. Bu
vo invalidas, be vienos kojos. 
Visas savo jėgas atidavęs lie
tuvių kultūros reikalams, jis 
jau 84 m. amžiaus, tremties 
dideliame varge skurdo.

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,

KVIEČIAME
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Lietuvos Operos solistės Juzės 
Augaitytės ir pianistės Galinos 
Leonienės Koncertas Baltimorė- 
je įvyks sekmadienį, sausio 22d. 
Lietuvių svetainės .salėje, 851 
Hollins str., 7:30 P. M.

Bilietus galima gauti salėje ir 
' prie įėjimo.

Programoj operų arijos, lietu
viškos dainos ir fortepjono mu
zikos veikalai.

kodėl kelionę orlaiviais pasi
kinkome? žymiausi žmonės 
šiais laikais važinėja orlai- 
iais. Bet ypatingai mes pri

pratę nesiskubinti ir į laikra
ščių skelbimus domės ne
kreipti, bus laiko, o tuom tar- 
~»u jau du mėnesiu kaip vis? 
laivai ligi rudenio užpildyti 
ir nėra vietos jokiai grupei 
Laivų trūksta, o orlaiviai 
vasarą lėks po ape 20 į die
ną ir jie greitai su važi nė ja 
duoda daugiau laiko vietas 
aplankyti. Be to, orlaiviais 
vsur pirmos klasės pigesne 
kaina patarnavimas ir lygi?’ 
saugus, kaip ir dideliais lai 
vais vandenyne.

Kelionė į Romą duos proge 
pamatyti daug gražiu ir įdo
mių vietų pasaulyje, bet ypa
tingai tai Dievo maloniu ke
lionė, atgailos kelione, jubi- 
^ėjinių atlaidų jiri urnas ir 
dalyvavimas Kataliku Baž
nyčios centro iškilmėse. Vi
so to pinigais neapkainuosi 
Tad skubini-'*‘"s n-žskakvi5 
vietas, nes vėilau ir čia pri
truks. Linkiu laimingos ke
lionės.

KUN. K. A. VASYS, 
K .V. Pirmininkas

1.53 Sterling st.
Worcester 4, Mass.

Visos katalikiškos lietuvių
> 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 į Federacijos 
apskriti už 1950 metus duok
les užsimokėti.

S. K. Lukoševičius
Pirmininkas

Legionierių Veikla

Philadelphia, Pa
Kas iš viengenčių gyvenančių 

Philadelphiioje pažinojo a. a. 
Morkų Miklušį, tas yra prašo
mas, kad malonėtų priduoti a- 
dresą jo buvusios žmonos, ponios 
Onos Miklušienės, arba jų vaikų 
— sūnaus, Prano, o dukros O- 

nos Antanui Miklušiui antrašu: 
36 Sevenston St. S. Guelph, Ont. 
Canada.

Tas gi Antanas Miklušis, auka 
komunizmo, laiške į viengentį 
Antaną Cerankovskį rašo, kad 
jis nebereikalauja nuo tų gimi
nių nei kokios pagelbos, bet tik 
nori su jais turėti kontaktą — 
galemybę susirašinėti,irasmeti.

K. Vidikauskas. Į

Grand Island, Neb.

Tarp daugelio naujai įsikūru
sių įvairių tautybių tremtiniu 
(daugiausia lenkų) yra ir keletas 
lietuvių, kurie veik visi susirado 
darbo seserų pranciškonių ligo
ninėj. Kai kurie gavo darbo savo 
specialybėse; pvz. Statkevičienė 
dirba ligoninėj kaip laborantė. 
Jonas Rimas Dainauskas lanko 
gimnazijos paskutinę klasę ir yra 
gimnazijos pirmasis mokinys. 
Vietinis diecezijos laikraštis pir
majame puslapy įdėjo jo, kaip 
pirmojo mokinio, įvertinimą. A- 
merikiečiams tikrai nuostabu, 
kaip tik ką neseniai atvykęs dy- 
pukas gali “subytinti” vietinius.

I Tremtiniams daug padeda

Pavasario šventė. Rudenis 
Koncertas

Pereitą penktadienį Ame
rikos Legiono Lietuvių Me
morial Postas turėjo susirin
kimą. Suplanuota pavasario 
šventės iškilmės, kurios į- 
vyks bal. 16 d., Knapp Man
sion salėje. Tai bus meno 
programa ir šokiai. TnUau ' 
nutarta rengti antras didysis 
Legionierių Koncertas - ba
lius spalių 29, naujoj Webs
ter Hall, New Yorke.

Pereitam susirinkime įsto
jo eilė naujų narių. Nuo šio 
laiko Postas ir Moterų Sky
rius pradeda narių prirašy
mo vajų. Į postą kviečiami 

i visi visų ginklo rūšių I ir U 
karo Amerikos veteranai ir 
II karo moterys veteranės 
bei vyrų veteranų žmonos 
motinos ir seserys.

*

PAIEŠKOJIMAS

D. K

Rakšnys Kazys (ar Vaclovas'’ 
iš Ilguočių km., Lygumų vals 
čiaus, Šiaulių apskr., atvykęs ’ 
AJV tarp 1931—1933 m. Atsi
liepti: Ad. Simonaitis, 6646 — 
75th St., Middle Village, N. Y.

kun. Bean, šios apylinkės NCWC 
atstovas. Jis ne tik duoda įvairiu 
naudingų patarimų, bet kiekvie 
nam parūpina darbo, o šeimoms 
net drabužių.

A. M.

X 
X 
X

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman
(Ramanauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo ištaiga
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiamą 
nakvynė

Viskas nemokamai
Kreipkitės dieną ir nakti

Tel. Market 3-5172

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street
. • ' ' ■ ’ ■ ‘ > • r-f

Newark 5, N. J.

a -E

Užsisakykit savaitraštį “AMERIKĄ”!

“AMERIKA”
yra geriausias savaitraštis,—sako kiekvieną^ 

— ‘ turėjęs progos su ja susipažinti.

“AMERIKOJE”
visada rasi įdomių, naudingų pasiskaitymų If 
gražių vaizdelių iš mūsų Tėvynės Lietuvos.

Todėl

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

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

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

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

Reikalaujantiems nemokamai siunčiame kelis “Amerikos" 
numerius susipažinimui

417 Grand Street Brooklyų 11, N. Y.

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS

1950 metams skirtas■t * I ■

Šią knygą išleido Tėvai Pranciškonai šventųjų Metų

*

Šią knygą išleido Tėvai Pranciškonai šventųjų Metų ir 
Lietuvos vergijos dešimtmečio proga. Ji yra didelio formato, 
gausiai iliustruota ir liečia lietuvių tautos religinius, kultūri
nius ir tautinius klausimus. Be to, ten yra daug poezijos - 
ir beletristios.

Šiame metraštyje bendradarbiauja žymūs mūsų tautos 
asmenys — dvasininkai, kultūrininkai bei rašytojai, kaip an
tai: J. E. vysk. V. Brizgys, J. E. vysk. V. Padolskis, prel. 
M. Krupavičius, prel. K. Urbonavičius - J. Kmitas, prel. J. 
Balkūnas, kan. F. Kapočius, kan. M. Vaitkus, kun. Dr. J. B. 
Končius, kun. St. Būdavas, prof. Dr. A. Maceina, L. Šimutis, 
prof. J. Brazaitis, prof. J. Girnius, P. Jurkus, A. Vaičiulaitis, 
J. Aistis, Bern. Brazdžionis, F. Kirša, K. Bradūnas, K. Gri- 
gaitytė, Alf. Nyka - Niliūnas, H. Nagys, N. Mazalaitė, J. 
Kruminas, Alė Rūta ir kiti.

Knyga atspausta gerame popieriuje ir papuošta dail. VI. 
Vijeikio vinjetėmis.

K a i n a — $2.50
Užsakymai siunčiami šiuo adresu:

Franciscan Fathers, Kennebunk Port, Maine.

X

x X 
X 
X 
X

X

ALLIANCE NITE CLUB
KAZYS IR ALVINA BUIVTDAI, Savininkai 

Viera iš puošniausių pasilinksminimui vieta visam New Yorke 

ŠOKIAMS GROJA 2 ORKESTRAI 
NEAPSAKOMAI [DOMUS FLOOR-SHOW

BARO COCKTAIL ORKESTRAS linksmina svečius kas vakarą

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

Tel. Gramercy 7-9765

Jos. Zeidat, Jr

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

5 Dr. A. Petriką
(t

(Dantų Gydytojas)
?—-221 So. 4th Street

Brooldvno Lietuviai Craboriai

ei. EVergreen 7-4335

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

M

Tel. STagg 2-5043

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

tepSa^iskiS§ ? Matthew P. Ballas?
(Armakauskas) w 

A A (Bieliauskas)

X

ergreen 8-9770

Graborius—Balsamuotojas

Joseph Garszva j?

231 Bedford Avenue, v
Brooklyn, N. Y. v

Tel. NEwton 9-4464

x 
X 
X X

M

* x x /»

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y. J

Tel. Virginia 7-4499 k

F. W. Shalins n
(Šalinskas) J

Laisniuotas Graborius y
VSuteikiam Garbingas n

Laidotuves «

- $150 - ?
KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 6

NEMOKAMAI ' «
84 - 02 Jamaica Avenue, «

Brooklyn, N. Y. 6

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJCNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS

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

Tel.: Main 7646

-

Į



AMERIKA Sausio 20, 1950

CEJE
♦ Mons. Edward E. Swan-1 matęs, bet ją karštai mylėjo, 

strom, W. R. C. - NCWC ve- Jis suprato lietuvių širdis ir 
dejas, sausio 14 d. buvo atsi- jausmus. Jis dainos didis me- 
lankęs BALF direktorių tary- gėjas, katalikų draugijose vei
bos posėdyje, kuriame pasa
kė kalbą apie įkurdinimo dar
bą ir pasidžiaugė BALFo at-

kejas, jis savo švelniu malo
niu būdu, atsargiu veikimu

ragino vyrus pasilikti ištiki
mais savo krikščioniškiems 
idealams.

Nutarta vasario 12 dieną 
tuoj po Mišparų 5 vai. vakare 
prakalbas bendrai vyrams ir 
moterims. Kalbėtoju numaty
ta kun. Vyt. Pikturna.

Sekantis šv. Vardo drau
gijos mėnesinis susirinkimas 
bus vasario 12 dieną, tuoj po 
9 vai. šv. Mišių ir kviečiame

susi bure

„ ---- prie savęs visus patraukė, kas j visus šios parapijos vyrus
liktais žygiais tremtinių at- jį pažino, 2”
gabenimo ir įkurdinimo sri- gerbė, 
tyje. -- ••• -

• Simas Sužiedėlis, žino- pakirstos, xxxLio4
mas istorikas ir kelių knygų širdis, suašarojo mūsų skruo- 
autorius, nuo sausio 23 d. štai, netekus mūsų mylimo ir 
kviečiamas į '“Darbininko” | darbštaus choro valdybos 

nario. Laike 14 metų chore 
visada buvo pamokose ir ki
tus ragindavo dalyvauti cho
re ir veikime.

Laidotuvės įvyko šeštadie
nį, sausio 14 d. iš V. J. Atsi
mainymo 
Trejybės 
vės buvo 
mingos. 
buvo atsisveikinti 
ti, pamaldose buvo perpildy
ta bažnyčia.

Mišias atnašavo prelatas
J. Balkūnas, asistavo: kun. 
Dr. Ražaitis, ir kun. Gelažis. 
Prie šoninių altorių kun. Dr. 
Starkus ir kun. J. Kartavi- 
čius.

Choras giedojo labai pui
kiai, pakaitomis su artistų 
samdyta vyrų grupe. Taip 
pat solistai, Ip. Nauragis, ir
K. Hoffmanas, Thomas Fos
ter. Taip pat pagelbėjo cho
rui muzikai iš tremties: M. 
Cibas, Rajackas ir J. Brun- 
dza. Ant galo susiliejo visų 
balsai į harmoniją: Libera 
me.

Paliko didžiame nuliūdime 
savo motinėlę, žmoną, sūnelį 
Kaziuką 11 metų ir dukrelę 
Lindutę - Marytę, 2 metų, du 
broliu ir dvi seseles. Choras 
reiškia giliausios užuojautos 
nuliūdusiai šeimai.

visi jį mylėjo irI prisirašyti prie šios draugi
jos ir dalyvauti susirinki
muose.Netikėtai jo sielos stygos 

s. sudilgino mūsų S. K. Lukas,

autorius, r . -
kviečiamas į • j__________
redakciją. S. Sužiedėlis gyve
na Brockton, Mass.

• Marija Kasevičienė, De
troito katalikų visuomenės 
veikėja, BALF direktorių ta
rybos narė, lankėsi Brooklyne 
ir apylinkėje.

• Lietuvių Katalikų Cen
tro naujų narių vajus stip
riausią pradžią turi Apreiš
kimo parapijoje.

• Ant. Staknis yra išvy
kęs į Kaliforniją paviešėti ir 
pailsėti.

• Dr. A. Baltrukėnas, at
vykęs iš tremties vasarą, dir
ba Jamaica Hospital.

• Ateitininkų Sąjunga pa
didėjo nauja kuopa, įsistei
gusia Great Neck, N. Y.

• Prof. M. Biržiška, gy
vendamas pas Dr. Devenį, tę
sia savo plunksnos darbą ir 
toliau, šiuo kart patiekdamas 
savo raštų įvairiems Ameri
kos lietuvių laikraščiams.

• K. Vidikauskas, mūsų 
benradarbis Philadelphijoje, 
yra drauge bendradarbis ir 
lenkų savaitraščio Philadel
phijoje. Tas savaitraštis įdė

lio Vidikausko eilėraštį — pa
sveikinimą min. St. Lozorai
čiui.

• S. Markevičius, mūsų
korespondentas iš Elizabeth, 
N. J. dirba vėl Singerio kom
panijoje, kur jis jau išdirbęs 
eilę metų/' < z
—Dr. Paliokas, katalikų 
kolegijos profesorius Brook
lyne, N. Y., Kalėdų atosto
goms buvo išvykęs pas šeimą 
į Chicagą, iš kur jau vėl grį
žo į Brooklvną savo darbe.

• M. Miklasevičienė, nau
ja L. Katalikų Centro šėri- 
ninkė, lankėsi mūsų redakci
joje.

• N. Y. Lietuvių Tarybos 
valdybos posėdis įvyko praei
tą pirmadienį mūsų redakci
joje. Tartasi Vasario šešio
liktosios Minėjimo reikalais. 
Minėjimas įvyks vasario 19 d. 
š. m. Webster Hall, New Yor
ke.

• A.
Centro 
lyvavo 
sekmadienį Apreiškimo para
pijos salėje.

• J. Bulevičius, buvęs Vv- 
čių Centro pirmininkas, dalv- 
vavo Ateitinikų pobūvyje 
Brooklyne, tuo pačiu suartin
damas Vyčius su Ateitinin
kais.

• Dr. K. Ambrazaitis, pasa
kęs gražią kalbą Ateitininkų 
pobūvy Brooklyne, šiuo metu 
yra jau visai sveikas, susti
prėjęs ir rengiasi iš ligoni
nės. kurioje jis taisė sveikatą, 
išeiti.

• X. Struinskis. Brooklyno 
biznierius sulaukė svečiu iš 
tremties. Porai surado darbus j 
ir butą.

Vasiliauskas, Vyčių 
vicepirmininkas, da- 
Ateitininku pobūvy

Mas pe ilio Ži nios

Vieša padėka

Praeitą sekmadienį Apreiš
kimo parapijos salėje, Brook, 
lyne, N. Y. įvyko visų šio ra
jono ateitininkų bendras su
sipažinimo pobūvis. Šį pobū
vį rengė sendraugių ir jauni
mo kuopos, bet patį sunkiau- 
sį technišką darbą atliko mū
sų mielas jaunimas, pirmoje 
vietoje — mergaitės ateinin- 
kės, kurių priešaky buvo Ven- 
caitė, Kulytė, Baužinskaitė, 
Šomkaitė ir kitos.

Susirinko didžiulis būrys 
žmonių. Sendraugių ir jauni-

V a rgon i n in kas, jaunas, 
dęs, sugebąs vesti chorą, 
vietos R.

Rašyti
ei ją: 417

neve-
, ieško j l 

Kat. parapijoje. «. 
į “Amerikos” Redak- < 
Grand St., Brooklyn,

JERSEY PORK
Grand St., Brooklyn, N. Y

Didelis pasirinkimas

Lietuvišku dešrų ir skilandžiu

428

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

J. P. GINKUS, Direktorius
ŠEŠTADIENIAIS 2 VAL. ĘOPLET 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

J. P. GINKUS AD. J EZ A VITAS V. UBAREVTČIU8
Direktorius Muzikos Dir. Pranešimu Dir.

sau-

bažnyčios į 
kapines, 
liūdnos, 

Žmonių

mo. Taip miela buvo žiūrėti į i p a j. (Į a y j m a į 
sendraugius, kurie atvyko su 
v • b J ■ v. J . ,. MILLIAMSBURGE šeimom; rodosi, čia pat tie 

. 1 Tuščias flioras su
v- . I maudynės, 3 šeimom, 

O štai kambarių ir
va jau jų vaikai ateitininku- subway — $4,750.
čiai, rengiasi užimti tėvų po
zicijas visuomenėje.

Atvyko gerokai ir svečių, 
kurie pasakė gražių kalbų,

“Amerikos” Vakaras
šio 8 dieną gražiai praėj'o. Iš stujentaVimo laikai, korpo 
daugelio gaunamų atsiliepi- rantiškos uniformos. 
mų,aišku, kad visi, arba bent 
dauguma dalyvavusių tame 
mūsų parengime, iš jo išsine-

. į Šv. šė labai malonių įspūdžių.
Laidotu-1 Taigi “Amerikos” parengi- 

bet iškil- 
daugybės

ir palydė-

Karalienes Angelu
Parapija

ĮVYKO SUSIRINKIMAS
Karalienes Angelų parapi

jos Šv. Vardo draugijos val
dybos išrinta liko ta pati: 
pirm. V. žemantauskas, vice 
nirm. J. Mykolaitis, sekr. S. 
K. Lukoševičius, fin. sekr. 
Ed. Tumasonis, ižd. M. Dai- 
lydėnas.

Į Katalikų Federacijos ap- 
skr. susirinkimus atstovais 
palikti tie patys: S. K. Luko
ševičius ir V. žemantauskas.

Kun. V. Pikturna skaitė 
trumpą ir gražią paskaitėlę 
apie mūsų lietuvių organiza- 
cijinį veikimą ir būdus jo pa
gyvinimui. Jis savo kalboje 
dar apibūdino šv. Vardo reik-'' 
šmę ir Jo pasiaukojimą dėl 
žmonijos sielų išganymo. 
Baigdamas savo kalbą, jis

Sausio 1 0d. staiga mirė a. 
a. Kazimieras Lizunas, 40 
metų amžiaus. Sausio 8 d. 
dar dalyvavo mūsų parapijos ' 
chore Amerikos parengime- 
koncerte, o už poros dienų 
atsiskyrė su šiuo pasauliu. 
Velionio Kazimiero atsisky
rimas paliko didelę spragą’ 
mūsų chore, nes turėjo puikų j 
baritono balsą, ir buvo ilga
metis valdybos narys. Buvo 
nenuilstantis darbuotojas: 
parapijos, choro, Šv. Vardo, 
ir kitose liet. kat. draugijose. 
Nors Kazimieras buvo čia 
gimęs ir augęs, Lietuvos ne-

4 kambariais, 
mūrinis su 14 

maudynėm, 3 blokai nuo

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

8 šeimynų, mūrinis, kampinis, box
. . _ v. ,kambariai, garažas.
kurie pasakė gražių kalbų, KICIIMONn IIIIX
linkėjimų ateitininkiškajam .... d(. , . . ..1.. . ■' 2 šeimynų, 10 kambarių, stymas,
klestėjimui. Klebonas kun.j garažas _ $9,750.
N. Pakalnis ir Kun. Dr. J. 2 šeimynų, mūrinis, atskirai staty- 
Koncius, nors jie yra iŠ pir- tas, aliejum šildomas, garažas.
mųjų Ateitininkijos pionie- Turime visokių tuščių namų Brook- 
rių Ateitininkijai besikuriant 1^ Queens ir Nassau’ Taip pat ir 
ir besiformuojant, tačiau jie 
ši kartą buvo laikomi ir gar- 
bes svečiais, mat, likimas taip 
suklostė, kad jie į šį kraštą 
atvyko seniai ir nuo Atetinin- ’
kijos Atlanto buvo atskirti. ,17 T ATTQVKIT'F'^ 
Toliau publikos tarpe buvo “ L A I J J Ill 1 L« 
matvti kun. V. Pikturna, kun. Kiekvieną sekmadienį, 1:15 
J. Pakalniškis, Pr. Vainaus-' valandą popiet, radijo bango
tas su ponia, J. B. Laučka, mis, iš stoties WLIB, 1200 
visa eilė mūsų medicinos dak- kic. leidžiama Didž. New 
tarų, Vyčių atstovų ir kitų Vorko ir apylinkių Lietuvių 

[ visuomenės veikėjų. | Biznierių Lietuviška pro-
I Prie kukliai parengtu stalų1 grama> kuri tęsiasi visą va- 
pasivaišinus, pakalbėjus, bu- landą. Biznio reikalais kreip- 
vo išklausvta graži meno pro- kitės asmeniškai arba laiš- 
grama, kurią parengė jauni- kais pas Petrą Lisauską, 496

Dmirini K\nniv>/^/xo i i « t -m ▼ ’trr

mų komisija, kuri tą vakarą 
ruošė, mato reikalo viešai pa
dėkoti tiems pasišventėliams, 
kurie, atsisakę savo malonu
mų, nenuilstamai darbavosi, 
kad mūsų svečiai būtų paten
kinti. Be to, manome, bus ne 
prošalį ir visuomenę su jais 
supažindinti.

Štai jų vardai: O. Sijevi- 
čienė, M. Putinienė, O. Pana- 
tauskienė, B. Adomaitienė, 
A. Butkienė, R. Pankevičienė, 
J. Staškienė, U. šarkauskie- 
nė, U. Janušienė, Pr. Ražic- 
kienė, P. Plaktonienė, K. Bal
trušaitis, A. Baciuška, St. Lu
kas, D. J. Averka, E. Tuma
sonis, K. Poderis, K. Dobro
volskis, Panatauskas ir kiti.

Gili padėka priklauso taip
gi mūsų chorams: 1) Apreiš
kimo parapijos chorui, vado
vaujant. muz. P. Sako; 2) 
Angelų Kar. par. chorui, vad 
muziko Pr. Dulkės ir 3) V. J 
Atsimainymo par. chorui, 
vad. muziko A. Vismino, taip- 
gi tremtinių šokėjų grupėj, j ^6 parkaitė savus eilėraš- 
vad. p-lei J. Biehneviciutei. | č!us puikaus jumoro tjekė 
Jie savo skambia lietuviška 
daina ir tautiniais šokiais su
sirinkusiais lietuviškai nutei
kė ir visų mintis nuskrido į 
mūsų Tėvynės žydriąją pa
dangę.

Ačiū ir mylimiems mūsų 
sveteliams, parodžiusiems 
mums šiltą pritarimą ir taip 
gausiai susirinkusius į šį mū
sų vakarą.

Žodžiu; nuoširdus, lietuviš
kas

mas. Puikiai pasirodė kon- 
’ servatorijos studentė Skipa- 
’ rvtė, kuri, akompanuojant

Kepalaitei, sudainavo keletą 
dainų. VI. Butėnas ir Baužins

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

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

Grand St., Brooklyn, N. Y.

JOSEPH P. MACHULIS
Real Estate & Insurance

Parduoda ir apdraudžia namus 
visose apylinkėse. Notarizuoja

,Dr. K. Ambrozaitis ir A. Po- dokumentus, tremtiniams išpil- 
ciiis savo “laikrašty” — do blankus ir pagelbsti Ameri- 
“SkersvėjisT. kos pilietybes gavimo reikaluo-

Po viso jaunimas gražiai se. Apdraudžia ir žmonių gyvy- 
pažaidė, pašoko, o “seniai” 
grupelėmis pasidalino savo 
įsnūdžiais apie paskutiniųjų 
eilės metu pergvvenimus.

Vakarui puikiai vadovavo
A. Pocius iš Bayonnės, N. J.

P. K.

bę ir sveikatą.

86-56 85th St., Woodhaven, N. Y.
Tel. VI 7-1896

ačiū visiems. nierius, kurie skelbiasi mūsų
“Amerikos” Parengimų laikroštvie “Amerikoie.”

Komisija.

SUSIRINKIMAS «
“Amerikos” parengimų ko- Į X 

misijos susirinkimas įvyks w 
šeštadienį, sausio 21 dieną, i r 
2 vai. po pietų “Amerikos” X 
patalpose, 417 Grand Street, w 
Brooklyn, N. Y. r

Visi komisijos nariai pra-' X 
šomi atsilankyti išklausyti y 
apyskaitos iš sausio 8 dienos 
ir pasitarti kitais reikalais. 1

Reikale kreipkitės pas biz-

IŠNUOMOJAMAS
Kambarys su baldais vie 

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

Richmond Hill, N. Y.

EV 4-9293

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge
riausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

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

"• i

APREIŠKIMO PARAPIJOS (Brooklyn, N. Y.) CHORAS, VADAVAUJAMAS MUZIKO P. SAKO.
Šio choro grupė gražiai pasiridė programos išpildyme “Amerikos” parengime sausio 8 dieną, š. m.

A. ir E. POVILANSKĮJ 
Baras ir Restoranas

Puiki Salė Šeimyninėms Pramogoms
$ 158 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
v 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 namii pasirinkimui vi
sose miesto dalyse ir priemies
čiuose.

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

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

Clement A. Vokei
(VOKETAITIS)

ADVOKATAS

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

NEwtown 9-5972

DAvenport 6-0259
R ALPHKRUCH

■ • ■ '
FOTOGRAFAS
65 - 23 Grand Avenue

Maspeth, N. Y.

HY 7-4554 - 4555

|Į I

j Stephen Bredes Jr. Į
: 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. Namu T®1
WO 2-3497 NE 9-5684

EVer green 4-0203
DAKTARAS

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

Brooklyn, N. V.

Vai.: 1-2, 6-8—ir susitariant

STagR 2-1454
S F. GRAŽYS ir SŪNUS
? KONTRAKTOR1AI
į Atlieka mūriniu namu sienų 15-

A lyginimą, plasteriavimą, šaligat- 
į vių cementavimą ir kt. darbus.
S 293 MAUJER ST.,
J BROOKLYN 8, N. Y.

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

REFRIGERATOR
MODEL NC

NOW ONLY $ 189.75
AS LITTLE AS

$2 00 PER WEEK
AFTER DOWN 

. PAYMENT!

o

Siūlo Geriausių Firmų
R E F R I G E E A T O R I U S 

GENERAL ELECTRIC • FRIGIDAIRE 
WESTINGHOUSE • PHILCO

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ
Gasiniu ir aliejum šildomų 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.

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