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New Yorko Lietuvių Tary
ba Nepriklausomybės minė
jimą rengia vasario 19 d. Tai 
bus sekmadienis, visi būsime 
laisvi. Jau šiandien turime į- 
sidėmėti tą sekmadienį. Į 
minėjimą turime susirinkti 
šios apylinkės lietuviai visi, 
kaip vienas. Tai momentai, 
kurių metu mes turime pro
gos kievienas prisidėti prie 
savosios tautos vadavimo 
darbo. Nedrąsu bus akys į 
viršų pakelti tam, kurs tą
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Hydrogenine Bomba 
nėra AJV monopolis, 
sako Berlyno fizikas

Berlyno komunistų laik
rašty “Neues Deutschland” 
vienas berlyniškis fizikas 
rašo, kad Sovietų Sąjunga 
esanti jau toli nuėjusi hydro
geninės bombos srityje. 
Straipsnio pavadinimas —

Lietuva Europos Jauty Šeimoje
DIDŽIAI DIENAI BESIARTINANT EUROPOS S^JŪDIN IR LIETUVA

j. i-, . . ... Birawwiiu pa, v naminius —dieną, galėdamas j minėjimą ponaį' TrumFanas didelis te. 
atat. į Jį neateitų Minėj!- atr0 triabočius.
mas bus Webster Hall, New 
York, 3rd Ave. Sutelktos 
žymios kalbėtojų ir meno jė
gos.

Kas iš mūsų nežinome At- 
eitininkijos indėlio į mūsų 
tautos kultūrinį lobyną. 
Didieji jų žurnalai “Židinys”, 
“Ateitis”, “Ateities spindu
liai” varė gilią vagą mūsų 
kultūros dirvonuos. Bendra
me okupantų mūsų tautos 
naikinimo plane pirmuoju 
punktu buvo šių žurnalų su
naikinimas. Savojoje tėvynė
je jie negali eiti. “Ateitis”, 
gajausios Ateitininkijos da
lies — jaunimo — organas 
nepasidavė žiauriam likimui, 
jis varėsi pirmyn Vokietijo
je, o dabar perkeltas į AJV. po smarkiai sukrėsta atsto-; 
Laukiama pirmo numerio vo McKenzie pareiškimu, jog iįetuvių i sąmonės 

«-—-daugelis tos valstijos uni- laisvgs sąvoką.jau čia pasirodančio. Viso
mis jėgomis turime šiam 
žurnalui padėti. Be mūsų pa- 
gelbos jam bus sunku. Jau
nimas, taigi ir jo laikraštis, 
turi būti arti mūsų širdies.

sėdžio ir išrinks atstovą į 
Vykdomąjį Komitetą. Žinant, 
kad Lietuvos laisvinimo veik
sniai yra išvystę didesnį po
litinį aktyvumą, reikia tikė
tis, kad Baltijos valstybių 
atstovu į Europos Sąjūdžio 
Tarptautinį Vykdomąjį Ko
mitetą bus paskirtas lietuvis.

Europos Sąjūdžio Komite
to generalis garbės sekreto
rius Europos Sąjūdžio Lietu
vos Tautinio Komiteto pirmi
ninkui min. Vaclovui Sidzi
kauskui prisiuntė tokią tele
gramą :

“Turiu malonumą pranešti 
Tamstai, kad Europos Sąjū
džio Tarptautinis Vykdoma
sis Komitetas savo paskuti
nėje sesijoje, kuri įvyko sau
sio 20 ir 21 d. d. Londone, su
teikė savo pripažinimą Euro
pos Sąjūdžio Lietuvos Tau
tiniam Komitetui.

Buvo nutarta taip pat duo
ti Jūsų organizacijai vieną 
vietą Europos Sąjūdžio Tarp
tautinėje Taryboje, ir viena 
vieta yra paskirta Vykdoma
jam Komitete bendrai visom 

Bolševikai 1 visokiausiomis sime ne tik savo patriotinę Baltijos valstybėm — Lietu- 
priemonėmis stengiasi iš pareigą, bet taip pat parody-1 vai, Latvijai ir Estijai.

ištrinti sime, kad kova dėl Lietuvos! Žinodamas:'

Vasario 16 d. mūsų tautos nio karo metu tiesiant kelią 
laisvės šventė, kurią kiekvie- Lietuvos nepriklausomybei, 
neriais metais kuo iškilmin
giausiai švenčiame. Kiek lai
svė žmogaus gyvenime yra 
brangi ir vertinga, labiausia 
įvertina tie, kurie jos yra 
netekę. Tokia yra ir mūsų 
tauta. Jau vienuolikti metai,

Tas fizikas, prof. Have- 
mann, yra rusų sudaryto ry- 

itų Vokietijai “liaudies par
lamento” narys ir rusų zo
nos Berlyno universiteto 
profesorius. Jis “įrorinėja”, 
kaip sovietai deda pastangas
atominę nergiją pavesti žmo- kai lietuvių tauta neturi lais- 
nių gerovei, o vakariečiai ją < vės. Bolševikų paverkta ji 
nori panaudoti žmonių ne- ne tik neturi jokių laisvių ir 
laimėms — karui. Taigi, teisių savarankiškai tvarky- 
prof. Havemann yra labiau; ris, bet ji taip pat nuolatos 
įtikinąs Stalino triūbočius, ~ ~
negu Trumanas teatro.

ĮComunistij agentai 
Amerikos moky

klose
Mississippi legislatūra ta-

Jie ir šiandien daugiausia le
mia Lietuvos laisvės byloje. 
Tad ir Vasario 16 d. kasmet 
Amerikos lietuvių^ plačiau 
minima.

Didžioji New Yorko lietu
vių kolonija šiemet Nepri
klausomybės švent aini va
sario 19 d. 'Minėjimą ruošia 
New Yorko Ame s Lietu
vių Taryba. Amer Lietu
vių Taryba yra ta Organiza

 

cija, kuri visų sro^ų lietu
vius telkia vieni 
bui ir vieningai kbvai dėl 
Lietuvos laisvės. Tatf ir New 
Yorko lietuviškoji Visuome
nė kuogausiausiai h privalo 
dalyvauti šiose iškilmėse.

žiauriausiomis priemonėmis 
naikinama.

Šiemet jau vienuoliktą kar
tą lietuvių tauta mini savo 
laisvės šventę nebeturėdama 
jos. Lietuvos pavergėjai lie
tuviams savo tėvynėje lais
vės šventės neleidžia minėti. Savo dalyvavimu mes atlik-

im dar-

Panaudotas Taft 
Įstatymas

Po 10 mėnesių disputų 
tarp anglikasių unijų ir darb
davių, pagaliau prezidentas 
Trumanas griebėsi Taft- 
Hartley įstatymo, kad strei
kui padarius galą. Taft-Hart- 
ley įstatymas duoda teisę 
krašto prezidentui imtis 
valstybinių priemonių strei
kams likviduoti tais at-

versiteto profesorių ir aukš
tesniųjų mokyklų mokytojų 
yra užsikrėtę komunizmoo 
raugu.

McKenzie sako, jog, būda
mas studentu, jis pats girdė
jęs daug paskaitų, kurios bu- 

gentai čia, norėdami užglos- vę nudažytos marksizmo 
tyti savo pėdas, kartais įsa- spalvomis. Tų paskaitų besi- 
ko savuose parengimuose klausant, pastebi McKenzie, 
net Lietuvos Himną sugieda-dažnai jam .kildavusi mmtis,. 
ti. Kad mūsų Tautos Himnas ^ tl® Pr301es°Pa^ ^in_dau‘ 
šiandieną Lietuvoje yra 
žiauriausiomis priemonėmis 
draudžiamas, kad už jį žmo
nės kalinami, tremiami ir 
žudomi, žinoma, šitie agentai 
patys apie tai žino, bet jie ®iasi lsie,lsu įstatymą, Kuris 
nesako tiems, kuriuos jie pri-|draustH komunistuojantiems 
sirišę ir mulkina. Na, o tie I asmenims užimti mokytojų 
vargšeliai, kitas jau 10 me-lįet^^pėl^tokio^ Įstatymo 
tų fanatizuotas ir mulkintas, ~
išgirdęs apie tai, pečius trau
ko ir sako, jog jie pirmu kart 
girdi, kad Lietuvoje Tautoe 
Himnas draudžiamas.

čionykščiai Maskvos agen
tai ėmė labai nervuotis, kai 
mūsų Newarko koresponden
tas atkreipė dėmesį į jų par
sidavimą rusams ir pavadino 
juos surusėjusiais. Agentū
ros vedėjai - redaktoriai, ži
noma, šito žodžio patys nesi-

Lietuviškieji Maskvos a-

• _ Į Vykdomasis Komitetas ir yra
iš daugelio mū- Europos Sąjūdžio smegenys, 

laisvės mums yra brangi ir sų turėtų pasikalbėjimų, kad Lietuvos pusės konstatuo- 
Negalint Vasario 16 d., sa-! mes ją visu kuo remiame. Jums bus galima su tokiu jamas didelis pasitenkinimas, 

kad Baltijos valstybių atsto
vui viena vieta paskirta ir 
Vvkdomajam Komitete. Ar
timiausiomis dienomis Lietu
vos, Latvijos ir Estijos Eu
ropos Sąjūdžio Tautiniai Ko
mitetai susirinks bendro po

vo laisvės šventės, švęsti bol- Tad visi į Webster Hall, va- klausimo išsprendimu sutik
ti, aš džiaugiuosi mūsų būsi
mu bendradarbiavimu Euro
pos Sąjūdyje”.

Europos Sąjūdžio Lietuvos 
Tautiniam Komitetui vado
vauja V. Sidzikauskas ir prof.

ševikų pavergtoje Lietuvo- ( sario 19 d.! 
je, ji kuo iškilmingiausiai 
turi būti švenčiama laisvuo
se kraštuose gyvenančių lie
tuvių. Tą dieną visas pasau
lis turi išgirsti bolševikų pa
vergtos ir naikinamos lietu
vių tautos laisvės šauksmą.

visam pasauliui, fc erųvių 
tauta turi neginčijamą teisę 
būti laisvi ir ji savo laisvės 
siekia ryžtingai visomis šiuo 
metu jai prieinamomis prie
monėmis.

Jungtinėse Amerikos Val
stybėse jau iš seno gyvena 

Dėl tokio įstatymo daug lietuvių ir šiuo metu

Komunistai planuo
ja sukilimą

Vokiečių socialdemokratų

J. Brazaitis, šitas mūsiškių 
laimėjimas šiandieną turi ne
paprastai didelę reikšmę.

Europos Sąjūdžio Lietu
vos Tautinis Komitetas savo 
atstovą į Europos Sąjūdį tuo
jau paskirs. Lietuva, būdama 
Europos Sąjūdžio nariu, tu
rės Vakarų Europos laisvųjų 
tautų visišką pripažinimą ir 
paramą. Lietuvą įjungti į Eu
ropos tautų šeimą buvo pa
grindinis Lietuvos laisvinimo 
organų rūpestis. Dabar tas 
tikslas jau pasiektas.

Europos Sąjūdžio Tarptau
tinė Taryba savo suvažiavi
mus šaukia Strasbourge. A- 
teinačiame suvažiavime jau 
dalyvaus ir Lietuvos atsto
vas. To sąjūdžio Vykdomasis ’
Komitetas posėdžiauja nuo-1 vėjais, kai streiko padariniai 
lat Paryžiuje ar Londone. gr§sia pavojumi krašto ūkiui 

ar jo saugumui. Šiuo metu 
dėl užsitęsusio angliakasių 
streiko tokia padėtis krašte 
yra susidariusi.

Prezidentas paskyrė trijų 
žmonių komisiją, kuri šį rei
kalą ištirs ir jam referuos. 
Savo keliu vėl pavedė vals
tybės gynėjui įvesti į fede- 
ralį teismą bylą, kuria rei
kalaujama UMW (mainierių 
unija) streiką nustumti 80 
dienų, .kol bus prieita tarpu-

ir darbdavių."''’
Ar angliakasiai paklus 

šioms priemonėms, sunku pa- 
sakvti. šitokį abejojimą pa
reiškė ir pats Lewis.

vadas Dr. K. Schumacher I 
‘‘pareiškė, joggis ttfrįfc žinių;
kad komunistai planuoja už
puolimą vakarų Berlyno ge
gužės 28 d. Jis kalbėjo žur
nalistams. Puolimas planuo
jamas proga komunistinio 
jaunmo suvažiavimo, kuris 
įvyks Berlyne gegužės 26, 
27 ir 28 d. Sukilimas ruošia- 

________ e___ ;___ __  ________ __ ____ _____ mas obalsiu — “Pirmyn į 
Ipravedimo daugiausia dar- atvykusių skaičius artinasi į Berlyną”. Komunistinio jau- 
buoiasi Amerikos veteranų 20.000. 
organizacija.

giau naudos iš komunistų, 
negu iš savo gaunamos al
gos.

Šių atidengimų akyvaiz- 
doje Mississippi vaši ti j a ruo
šiasi išleisti įstatymą, kuris

IA SAVAITĘ

ANGLŲ MOKSLININKAS — RUSŲ 
. ŠNIPAS

Kiekvienas, kas seka spau
dą, žino, jog Amerika yra 
pilna prisėta sovietų šnipų. 
Tik Washingtono vyriausy? 
bės aukštieji sluoksniai tuo 
nenorėjo tikėti. Bet dabar ir 

bijo, jie žino kam tarnauja,1 jiems atsidarė akys, kai 
bet jie bijosi dėl tų, kuriuos Londono policija suėmė bri- 
"---------- • -y , ... mokslininką Klaus Fuchs,jie mulkina ir iš kurių kiše
nių jie pinigus šluosto. Pavo- kuris rusams išdavinėjo ato- 
jingausias dalykas jiems yra minės bombos paslaptis, 
tai, kai jų mulkintieji susi
pranta ir nuo jų pasitraukia.1 riaus sūnus, 
Na ,o nuo savo tautos išda- bėgdamas nuo Hitlerio rėži- 
vikų, kai tik juos pažįsta,!mo, pakliuvo Anglijon ir čia 
kiekvienas, kuris tik nors 
kiek dar turi moralės, eina 
šalin, štai ko jie bijosi.

Amerikos lietuviai nimo suvažiavimo dalyviai 
daug lėmė pirmojo pasauli- žygiuos vakariniu zonų gat

vėmis ginkluoti “kalnų turi
stų ginklais”. Užnugary sto-į 
vi rusų specialistai, kurie vi
są dalyką stumia. Ar sąjun
gininkai šį maršavimą į va
karų sektorius leis, dar nė
ra žinoma.

Dr. K. Schumacher reika
lauja, kad būtų suorganizuo
ta tuo metu kontra antiko
munistinis jaunimas, kuris 
turėtų reikalui esant ir jėgą* 
pavartoti,' jei tai darys ko
munistai.

• Amerikos karo laivyno operacijų šefas admirolas F. 
P. Sherman pareiškė, kad šiuo metu sovietai turi apie 280 po
vandeninių laivų, kurių ketvirtadalis yra Pacifike.

• Sąryšy su sovietų kariniais stiprinimaisi Pacifike, 
AJV karo laivynas vakarų Pacifike bus padidintas.

• Prezidentas Trumanas pareiškė spaudos konferen
cijoje, kad daugiau apie hydrogeninės bombos planus ne
bus nieko aiškinama. Jokio formalinio pranešimo J. T. or
ganizacijai taip pat nereikia.

• Senatores McMahon pasiūlė pradėti Amerikai 
“Kryžiaus karą” dėl pasaulio taikos. Jis pareiškė, kad

Prancūzij vyriausy
bė vis braška

Socialistai išėjo iš Bidault 
kabineto. Bidault stato par
lamentui vėl pasitikėjimo 
klausimą. Tai jau trečią kartą 
per tris mėnesius.

Ameriką hydrogeninę bombą daryti privertė sovietai, ku-( Socialistai iš koalicijos iš- 
rie sukūrė pasaulinę padėtį, kokia ji dabar yra. Į ©jo nesutikdami su Schumano

Dr. Fuchs, vokiečių pasto-
1934 metais

priėmė britų pilietybę. Kaip 
mokslininkas, jis ten pakliu
vo atominės bombos tyrinėji
mo komisijon ir 1943 metais 
buvo atsiųstas į Jungtines 
Valstybes bendriems 
kraštų pasitarimams 
tyrinėjimo reikale, 
pasidarė prieinamos 
atominės bombos gaminimo 
paslaptys šiame krašte. ,

Kadangi jau tuo laiku F. 
B. I. turėjo žinių, kad rusų 
šnipai tas paslaptis bando iš
vogti, visi prie atomo tyrinė
jimo dirbusieji asmenys po-

suimti keli įtariamieji asme
nys ir iškilo garsioji rusų 
šnipų byla Kanadoje. Nors 
Dr. Fuchs jau tada buvo mi
nimas kaip dirbąs Maskvos 
naudai, bet jo nesuėmė ir lei
do toliau dirbti išdavikišku 
darbą, kol sučiupta tikresnių 
davinių jo kaltei įrodyti.

Indianos senatorius, re- 
pųblikonas, jau dabar pri- 

,kišo Washingtono vyriausy
bei, kad šnipinėjimo tinklas 
nesumažės tol, kol prieš ko-______u_______ _______ _ „w
munistinį veikimą nebus im-. liko savo triviečiu lėktuvu 
tąsi griežtesnių priemonių. ' imdamas jš karto po 2 žveju

—C. Carotens, 25 metų 
lakūnas, išgelbėjo beskęstan
čius Saginaw Bay 12 žvejų 
Gelbėjimo darbą lakūnas at

MIRE PREL. M. KRUŠAS

• • Senatoriai' Douglas ir E. Thomas pareiškė, kad rei- užsienio politika, ypač Vo-

Jie tiems savo mulkina
miems sako, kad surusėjęs 
yra tas, kurs rusiškai kalba, 
o mes rusiškai nekalbame, 
taigi, nesurusėję. Iš tikrųjų 
gi, dar šlykščiau surusėjęs 
yra tas, kuris, kad ir nekalba 
rusiškai, bet dirba rusams, 
padėdamas jiems net naikin
ti tautą, kurios kalbą jis pats 
kalba. Mizaro - Bimbos-Prū- 
šeikos kompanija yra gry
niausias rusų instrumentas licijos buvo sekami. Juo la- 
šiame krašte. Jų laikraščių i biau buvo sekami. svetimša- 
kiekviena eilutė persunkta 
rusų tikslais, rusų siekimais, 
rusų imperializmu. Rusai lai
ko milijonus vergų darbo sto
vyklose, o šitoji kompanija 
sako, kad tai netiesa, rusai 
žudo tautas, o jie sako, kad kia taikos. Ar gali būti šlyk- 
tai melas, rusai rengia ka-igtesnis surusėjimas?

abiejų 
atomo 
Taigi, 
visos

liai mokslininkai, taigi ir Dr. 
Fuchs.

F.B.I. sekimas nebuvo be 
naudos. Ju nurodvmaiš buvo

rą, o jie sako ,kad rusai sie-

Liūdna žinia perskrido per skirtas Šv. Jurgio parapijos 
visas Amerikos lietuvių ko- kl.ebonu Chicagoje, kur išbu 
lonijas: mirė prel. Mykolas 
Krušas, Chįcagos Šv. Jurgio 
lietuvių parapijos klebonas. 
Velionis buvo 71 m. amžiaus, 
mirė Kaliforhijoj, kur buvo 
išvykęs pasigydyti.

Velionis buvo gimęs Lietu
voje, Tauragės apskrity, Ši
lalės parapijoje. Į šį kraštą 
atvyko 17 m. vaikinas. Die
nomis dirbo, o vakarais mok
slą ėjo. Vėliau, giminių ir 
prietelių padedamas, jis į- 
stojo į kunigų seminariją, 
kurią baigė 1908 m. Paskui 
1913 m. jis nuvyko į Lietu
vą. Grįžus iš Lietuvos, buvo 
paskirtas klebonu lietuvių 
parapijoje. 1918 m. buvo pa-

vo iki savo mirties.
Jis buvo pirmasis prelatai 

iš lietuvių tarpo Amerikoje. 
Prelatu jis pakeltas 1921 m. 
Pijaus XI, kardinolui Mun
delein rekomenduojant. Lie
tuvos vyriausybės jis buvo 
apdovanotas Gedimino orde- 
nu.

kietijos atžvilgiu, o taip pat 
su Bidault vidaus politika, 
ypač darbininkų atžvilgiu.

Kabinetas buvo pasiūlęs 
mažai uždirbantiems darbi-

__ ,____„ „__ ,. , . I ninkams pridėti po $8.50 mė-
• Gubernatorius Th. Dewey pasiūlė ateinantiems' nesinio priedo prie atlygini-

metams valstybės etatus sumažinti $77,600,000, lyginant :mo, o socialistai reikalavo, 
su šių metų etatais. | kad toks priedas būtų visiems

• Amerikos konsulatas Bremene, pakeltas į general- mokamas. Bidault su tuo ne- 
konsulatą. šis konsulatas įsteigtas Bremene dar pirmojo 
Amerikos prezidento J. Washingtono laikais.

• Garsusis karo laivas Missouri, kuris 15 dienų išsė- 
lėjo “įklimpęs” seklumoje, pagaliau pradėjo judėti. Didelių 
sužalojimų nepadaryta.

• Sovietai boikotavo Tolimųjų Rytų komisijos posė- 
lį, kuris įvyko šiomis dienomis Toko. Šiuo bokotu jie įvyk
dė savo grąsinimą, kad jie į tą komitetą negrįš, kol bus 
kalbamasi su Kinijos nacionalistais.

• Rytų Berlyno policijos šefu paskirtas W. Schmidt,
kovęs policijos šefas P. Margraf prieš kiek laiko dingo “be 
žinios.” o

• Jugoslavijos vyriausybė įteikė aštrią notą Bulga
rijos vyriausybei, kuri kaltinama, susidėjus su “Kominfor- 
no banda”, varanti Jugoslavijoje šnipinėjimo ir sabotažo 
darbus.

• Belgrade suimtas kun. J. Janko, katalikų diacezijos 
generalvikaras. Tito komunistinė valdžia neduoda jokių pa
reiškimų dėl suėmimo.

• Kinijos raudonoji armija keliose vietose perėjo In- 
dokihijos sieną. Iki šiol prancūzai to nepatvirtindavo, bet 
daba rir jie praneša, kad tai tiesa.

• Sunkvežimiai prie Hemstedto, pereinamame punk
te iš rytų zonos į vkarų, Vokietijoje, užtvenkė kelią. Rusai 
trukdo ir grąsina blokada.

• Buvę nacių diplomatai E. Weizsaecker ir E. Woer- 
mann, kurie buvo Nuerenberge nuteisti po 7 metus kalėti,

kia visa padaryti, kad būtų įsteigta Jungtinių Tautų orga
nizacijos tarptautinė policija, kuri turėtų būti pasaulinės 
taikoj saugotoja.

• Praeitą savaitę Amerikos šiaurėje ir šiaur-vaka- 
ruose siautė baisūs šalčiai. Tuo tarpu kitose krašto dalyse 
buvo šiltas oras.

sutiko, nes tada būtų nepa
keliama našta valstybei.

Dabartinę koaliciją sudarė 
katalikai respublikonai, so
cialistai ir radikalai. Komu
nistai ir De Gaulles partija 
buvo opozicijoje.

—AJV karinių štabų vir
šininkai lankėsi inspekci
niais tikslais Japonijoje, kur 
ta proga įvyko aukštų karo 
vadų konferencija. Gen. ..
MacArthur pareiškė, kad j paleisti iš kalėjimo. Jiems sumažinta ir bausmė — iš 7 m. į 
norint sulaikyti raudonąjį.^ metus.

• Kremlius reikalauja, kad Japonijos karalius būtų 
teisiamas, kaip karo nusikaltėlis.

tvaną, reikia stiprinti* kari
nes jėgas Pacifike. )

— Orinoco upės žiočių ra
jone vienoje salelėje rasta 
vokiečio šeima, susidedanti 
iš 5 narių, vykusi iš Ham
burgo į Venecuelą. Jie bėgę 
iš Vokietijos, norėdami iš
vengti besiartinančio karo. 
Jų laivelis sudužo ir nusken
do ,o jie išsigelbėjo ant sale
lės.

—Kanados vyriausybė iš
siuntė du Čekoslovakijos at
stovybės tarnautojus iš sa
vo krašto. Tai kontra prie
monės dėl kanadiečių išsiun
timo iš Pragos.

— Vienoje audiencijoje po
piežius Pijus XII prakalbino 
įvairių tautų maldininkus jų 
gimtosiomis kalbomis. Jis 
kalbėjo: prancūziškai, angliš
kai, vokiškai, ispaniškai, por
tugališkai ir itališkai,
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Raštus ir žinias Amerika" trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

SPRENDIMO BELAUKIANT

JO NUOPELNAI KATALIKŲ BAŽNYČIA KALBA

Šiandieną pasaulio politinė raida yra tokia, kokia ji ir 
turi būti lėktuvų, radio ir atominės energijos amžiuje. Tai, 
kas vakar atrodė gigantiška, nepakeistina, nesustapdoma, 
rytojaus dieną liko naujų faktorių, naujų gigantų šešėlyje. 
Didysis bombonešis, sunaikinęs fašistų ir nacių imperijas, 
atrodęs nepakeičiamas gigantas, nubluko prieš atominę ’ 
bombą, per tris dienas privertusią kapituliuoti japonų im-1 
peoriją. Atominė bomba nubluko prieš hydrogeninę bombą,i 
kuri ką tik paskelbta.

Neįdomu šioje vietoje būtų kalbėti apie šituos tempus,1 
jeigu jie liestų vien tik žmonijos civilizacinę pažangą, ža
dančią žmogui jo buities palengvnimą. Bet šiuo atveju rei
kalas sukasi ne apie žmonijos buities pagerinimo perspek
tyvas, o apie tos žmonijos nelaimes, kančias ir kraują šio 
vystymosi rezultate.

Kas trukdo šios pažangos vaisius pakreipti žmonijos! 
buičiai pagerinti? Kremliaus nusikaltėlių gauja! Jų nusi
kaltimai neleidžia jiems įsijausti į realybę, įžvelgti į gra-i 
sinančią ateitį, subordinuoti asmeniškus reikalus tautų ir 
žmonijos reikalams. Jie, turėdami savo rankose jėgą, veda 
reikalus taip, kad tik būtų pridengta jų nusikaltimai, o jei- ] 
gu jau jie bus atidengti, tai kad kiek galima vėliau, ne 
anksčiąu, kaip kad buvo daroma rudosios gaujos Berlyne, i

• Vakarų pasaulio tempą ir naujas gigantiškas priemo
nes Kremlius tik vejasi iš paskos. Atrodo, kad vakarų pa
saulis nori Kremlių paalsinti. Tam alsinimui vartojamos 
gigantiškos priemonės. Atsimename, kokias pastangas dėjo 
sovietai gauti atominės bombos paslaptis. Jie jas gavo. Pa
gamino pagal jas ir bombą. Jie nustebo, kai tą bombą pirma 
už juos paskelbė Trumanas. Jie sutelkė kolosalines jėgas 
tos bombos gamybai. Milijonus žmonių suvarė prie klaikių 
urvų Čekų ir Uralo kalnuose, kur yra uranijaus. Ir štai, 
vėl naujas sprogimas: hydrogeninė bomba. Tie klaikūs ura
nijaus urvai reikės palikti, permesti milijonus vergų kur 
nors prie ežerų, prie vandenų, kur “sunkųjį vandenį” rei
kės apvaldyti.

Tai nepirmas atsitikimas, kur vakarų pasaulis išmuša 
sovietams lazdą iš rankų, sudaro aplinkybes vytis iš paskos. 
Atsimename, kaipdStalinas arti buvo prie Turkijos-Graikr djįa.visas atsidavęs šitai institucijai, kuri veda šiandienė iš
jos, o per jas ir prie Artimųjų Rytų. Bet štai Trumano 
doktrina, ir Stalinas liko bežiūrįs į tą skaniai kvepiantį 
kąsnį. Tada jis užsėdo ant išvargintos Vakarų Europos.

Kauno Archivyskupas ir Metropolitas pranešė mūsų 
BALFo pirmininkui kun. Dr. J. Končiui, kad jis yra pakel
tas Kauno Kapitulos Garbės Kanauninku. Mat, kun. Dr. 
J. Končius, nežiūrint į tai, kad jau apie 20 metų kai jis gy
vena AJV, formaliai priklauso Kauno diacezijai. Archivys
kupas, įvertinęs jo nuopelnus katalikybei ir mūsų tautai, 
atžymėjo tai savo aktu, pakeldamas jį į garbės kanauninkus.

Šiandieninės mūsų tautos tragedijos metu mums yra 
nepaprastas dalykas turėti ąfiprių asmenybių. Asmenybių, 
kurios sugeba atkreipti dėmesį tų, kurie šiandieną tautos 
likimą lemia, ir pajėgia visą save atiduoti savosios tautos 
reikalams. Viena iš tokių asmenybių yra kun. Dr. J. Končius. 
Mūsų tautos istorijoje BALFas pasiliks suvaidinęs kolosa- 
linę rolę. Kun. Dr. J. Končius buvo ir yrą BALFo širdis.

platesniu mastu vesti Kata- 
Įlikų Akciją. Tuo jplanu sie
kiama, ne tik mūsų organi
zacijas ir draugijas, bet ir 
paskirus lietuvius katalikus 
apjungti didžiąjai šiandieni
nei misijai— viską atnaujin
ti Kristuje.

TODĖL MALONIAI
PRAŠOME:

1. Susipažinkite su katali
kiškos akcijos statutu.

2. Išrinkite savo skyriaus 
katalikiškajai akcijai vesti 
Veikimo Komisiją.

Į komisiją rinkite kiek ga
lima naujus žmones, kad ir 
nepriklausius Federacijai. 
Būtų gera, kad dalis būtų iš 
tremtinių. Ateitininkai gali 
duoti gerų kandidatų.

Komisija iš savo tarpo te
paskiria bent po vieną asme
nį vyrų, moterų, jaunimo ir 
vaikų reikalams. Tie asme
nys sudarys taip vadinamus 
branduolius: katalikų vyrų, 
moterų, jaunimo ir vaikų 
reikalams parapijoje stebė
ti, spręsti bei vykdyti.

3. Malonėkite tuojau pra
nešti Veikimo Komisijos są
statą bei adresą. Jei neturė
tumėte iš ko komisijos suda
ryti, tai raskite bent vieną 
asmenį katalikiškos akcijos 
reikalams, kaip ryšininką su 
centru.

i 4. Prašome palaikyti glau
dų ryšį su centru. Centras 
mielai talkininkaus. Iš cent
ro gausiįe veikimo planų, 
medžiagos bei paskaitų. Vi
sais reikalais kreipkitės: 
2334 So. Oakley Ave., Chi
cago 8. Ill.

5. Katalikiškos akcijos 
direktorius lankys jūsų sky
rių. Norėtumėm jau rasti su- 
įtaria Veikimo KomisijairioTd7paakdbi;”kad Po7iė-!danLsi'r‘dvi”vyškuJpija^

,b.ut^ pasitarti žius įsteigė naują vyskupiją Springfieldo vyskupijos ri-
katalikiskos akcijos reika-. Worcester, Mass. Naujosios bose lieka Westfieldo šv. 
lais. Gal ta proga butų gali- vygkupįjo^ teritoriją suda- Kazimiero lietuvių parapija, 
ma suorganizuoti ir veikėjų rys WorCesterio apskritis, kurios klebonu vra kun V. 
kursus. Šiuo klausimu malo
nėkite pranešti savo nuomo-

VAISTAI PRIEŠ KOMUNIZMU
POPIEŽIUS PIJUS XI

Čia Mes norime, Garbingie
ji Broliai, įvardžiai paminėti 
du Viešpaties įsakymu, ku
riuodu ypač tinka šiųjų laikų 
žmonijos būklei, būtent: įsa
kymą atitraukti širdį nuo šio 
pasaulio gėrybių ir įsakymą 
mylėti artimą. “Palaiminti 
beturčiai dvasioje,” buvo pir
mutiniai žodžiai, kuriuos die
viškasis Mokytojas ištarė sa
vo pamoksle nuo kalno, šio 
svaraus bei svarbaus pamo
kymo itin reikia mūsų lai
kams, kai materializmas yra 
labiausiai ištroškęs šio pa
saulio gėrybių ir džiugesių. 
Kiekvienas krikščionis, tur
tingas ar beturtis, privalo vi
suomet kreipti savo žvilgsnį 
į dangų atmindamas, jog “čia 
mes neturime pasiliekančio
miesto, bet ieškome būsimo-'vo būvį, turi visuomet pasi

likti “beturčiai dvasioje”, la
biau vertindami dvasines gė
rybes negu žemiškuosius ma
lonumus. Be to, teneužmirš
ta jie, jog niekuomet nepa
vyks žmonėms pašalinti iš šio 
gyvenimo vargų, skausmų ir 
sielvarto, nuo kurių nėra

jiems Dievas, kad darytų ge
ra, ir teneužmiršta išdalyti 
tai, kas nuo atlieka, kaip tai 
primenama Evangelijoje. Ki
taip — jų ir jų turtų atžvil
giu įvyks tai, ką sako Apaš
talas šv. Jokūbas: “Nugi da
bar, turtingieji, verkite de
juodami dėl nelaimių, kurios 
jums ateis. Jūsų turtai supu
vo, ir jūsų drabužiai kandžių 
suėsti. Jūsų auksas ir sida
bras surūdijo, ir jų rūdis bus 
liūdimas prieš jus ir suės jū
sų kūnus kaip ugnis. Jūs kro
vėte sau rūstybės turtus pas
kutinėmis dienomis.”

Tačiau ir neturtingieji, 
stengdamiesi pagal meilės 
ir teisingumo reikalavimus 
apsirūpinti būtinaisiais sau 
dalykais ir net pagerinti sa-

jo.” Turtingieji teneieško 
turtuose savo laimės ir tene- 
suvartoja visas geniausiąsias 
savo jėgas jiems įsigyti. Te
žiūri jie į save kaip į užvaiz
dus, kurie žino, jog reikp iš
duoti Aukščiausiajam Valdo
vui apyskaitą. Tad tesinau-
doja jie kaip vertingomis laisvi nė tieji, kurie pažiū- 
priemonėmis, kurias davė. rėti atrodo esą laimingi.

Dilini Redemptoris.

NAUJA VYSKUPIJA WORCESTERY 
Trys Nauji Kataliku Vyskupai

Washington. — Amleto S. 1923 m. jo dėdė, vyskupas 
Cicagnani, Apaštališkasis Russell.

i Delegatas Amerikoje, vasa- Į Springfieldo vyskupiją pa-

torinės apimties mūsų tautos misiją. Jo .atsidavimą šitai ALRKF ir Katalikų Akci- 
lietuvių institucijai ryškiai parodo tas faktas, kad, jam, jos Centras nuoširdžiausiai 

„ . j proga 
gausios Dievo palaimos ir 
gausių vaisių Kristaus vy- • 
nuogyno darbe.

ALRKF Sekretorijatas

persidirbus ir pervargus, bandant pasitraukti iš pirmininko linki šventųjų Metų 
Bet štai Marshallio planas ir Stalinas vėl liko btežiūrįs į pareigų, visų srovių, visų pažiūrų atstovai jo tiesiog nepa- 
garuojantį kepsnį. Kominformas, Berlyno blokada — tai 
vis kontra priemonės prieš Marshallio planą, štai Atlanto 
paktas, Vakarų Europos ginklavimas, bendrų karinių planų 
pasirašymas. Kominformo “Autoriui” ždanovui akivaizdoje 
viso to “širdis neišlaikė”. Berlyno blokadą nuėmė. Einant 
ligšioline logika, reikia laukti eventualumų Tolimųjų Rytų 
rajone, kur Kinijos “paėmimas” Kremliui gali iškristi iš 
rankų.

žodžiu, pasaulis artinasi prie galutino sprendimo. Ne
gali jis gi likti tokioje padėtyje, kokioje jis yra šiandieną. 
Nekaltas kraujas šaukiasi dangaus keršto, milijonai vergų 
meldžiasi laisvės, melas painioja nusikaltėlius.

E. URBONAS

leido tol, kol jis sutiko vėl pirmininkauti.
Jo Ekscelencija Archivyskupas Skvireckas, pakėlęs 

kun. Dr. J. Končių į aukštą garbės laipsnį, pabrėžė jo reikš
mę mūsų tautos gelbėjimo darbe. Dešimtys tūkstančių bu
vusių ir esamų tremtinių, pajutusių jį per BALFą, džiau
giasi šiuo garbingu aktu ir linki jėgų ir ištvermės, kol 
BALFas atliks tai, ką jam likimas lėmė atlikti.

V------ A U---- ------ -- J* V d,

rys Worcesterio apskritis, kurios klebonu yra kun. V.
Puidokas. Worcesterio vys
kupijai priklausys Worces
terio vyskupijai priklausys 
Worcesterio Šv. Kazimiero 
liet, parapija (kleb. kun. A. 
Petraitis) ir Aušros Vartų 
par. (kleb. kun. K. Vasys) ir 
Athol liet. par. (kleb. kun. 
P. Juraitis).

VASARIO 16-ji
Lietuvių tautos istorijoje' ir tragišką poziciją. Melas 

yra daug įvykių, kurie yra pakeitė draugiškumą, teliko 
labai svarbūs ir verti pami- tik žvėriškas kerštas, barba- 
nėti, bet už viską labiau yra riškas persekiojimas ir žudy- 
brangi ir reikšminga diena nės. Rusijos carai vėl pasi- 
tai Vasario 16-toji. Tą dieną 
lygiai prieš trisdešimts du 
metu senojoj sostinėj Vilniuj 
įvyko nepaprastas įvykis — 
Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimas. Patys rinktiniai 
tautos sūnūs susirinkę į iš
kilmingą salę apsvarstė sun
kią ir tragišką tautos pra
eitį ir paskelbė istorijoj ne- 
išdilstanti faktą; kad Lietu
vių tauta, išvargusi 123 me
tus po carų jungu, vėl keliasi 
ir žengs į naują gyvenimą, 
nauju laisvės ir nepriklauso
mybės keliu.

Visi Lietimai visose pa
saulio šalyse pradžiugo tai 
sužinoję ir savo dvasia skri
do į savo gimtąją šalį Lie
tuvą, pasveikinti savo tėve
lius — seses ir brolius, su
laukusius ilgai lauktos nepri
klausomybės. Koks džiaugs
mas — nėra caro, lietuvis 
artojas yra laisvas, jis drą
siai kalba savo tėvų kalba ir 
linksmai dainuoja laisvės 
dainas.

Bet neilgai teko džiaugtis 
ta brangiąja laisve ir Nepri
klausomybe. Kruvinasis ka
ras, užsiliepsnojęs visame pa
saulyje, mus pastatė į sunkią

ryžo pagrobti mūsų Tėvynę 
Lietuvą ir jos sūnus vergais ■ 
pavergti. Birželio 15, 1940 
yra pati liūdniausia mūsų is
torijos diena.

Bet ar ji turi užtemdyti 
mūsų viltis ir pasitikėjimą 
vėl atsigauti ir vėl gyventi 
laisvą ir žmonišką gyvenimą ? 
Ne! Nei raudoniausi Rusijos 
komisarai nėra amžini, kei
sis pasaulis, keisiš ir gyveni
mas — Lietuva kelsis iš prie
spaudos ir vergystės ir vėl 
bus laisva, giedosi naujus 
laisvės himnus, kurie skam
bės nuo Aušros Vartų iki 
Baltijos jūrų.

Nell P. Meškūnas

—AJV oro susisiekimo 
sekretorius Stuart Syming
ton pareiškė, kad rusų bol
ševikai turi šiandieną *savo 
rankose stipriausias milita- 
rines jėgas, su kuriomis jie 
gali kiekvienu momentu pul
ti bet kurią AJV dalį, ši kal
ba buvo kaip perspėjimas šio 
krašto.

—Sovietai atmetė pran
cūzų notą Indokinijos reika
lu.

SVARBUSIS ŠIŲ DIENŲ REIKALAS
AR VISKĄ ESAME 

PADARĘ?
Daug kas pasakys, kad Jie- ’ 

tuviams katalikams organi- Į 
zuotis nebėra reikalo, nes ir, 
taip jau jie yra vieningi. ] 
Juos riša į krūvą parapijos 
ir įvairios bažnytinės drau
gijos; sekmadieniais jie gau
siai lankosi bažnyčion, at-: 
lieka savo religines pareigas 
ir išgirsta tai, kas jiems rei
kalinga girdėti. Ar to neuž
tenka ?

Kiekvienas sąmoningas 
katalikas pasakys: žinoma,, 
kad to dar neužtenka. Ko
dėl? Todėl, kad šie laikai iš 
mūsų daug daugiau reikalau
ja. Jie reikalauja, kad visas 
mūsų gyvenimas būtų per
sunktas Kristaus dvasia. Jie 
reikalauja, kad Kristaus 
mokslą nešti visur — į šei
mą, į socialinį ir ekonominį 
gyvenimą, neaplenkiant ir 
politikos. Juk jei šiandien 
nėra taikos, jei šimtus mi
lijonų žmonių turi pavergęs 
komunizmas ir, jei jis grąso 
visą žmoniją užkariauti ir 
prie to kol kas nesulaikomai 
varosi, ko nors tautų gyve
nime, neišskiriant ir katali
kiškųjų, trūko ir dar trūks
ta.

Lietuviški pesimis
tai ir optimistai
Rašo Lietuvis Kunigas

plėsti Katalikų Akciją (pa
sauliečių apaštalavimą), tai 
nemanykime, kad taip daro
ma tik tam, kad popiežių en
ciklikas pailginti, kad kuni
gai turėtų daugiau apie ką 
pamokslus sakyti, kad kata
likų laikraščių redaktoriai 
turėtų daugiau apie ką ra- lykai.

atskirta nuo Springfieldo vy
skupijos.

Naujos vyskupijos pir
muoju vyskupu paskirtas 
vyskupas John T. Wright, 
Bostono vyskupas - pagelbi- 
ninkas, gimęs 1909 m. liepos 

i 18 d. Vysk. Wright kunigu 
1 įšventintas 1935 metų gale 
Romoje. Vyskupu konsek
ruotas 1947 m. Prieš tai bu
vo kunigų seminarijos pro
fesorium ir arkivyskupo Cu
shing sekretoriumi.

Springfiedo vyskupu pas
kirtas naujai nominuotas vy
skupas, prelatas Christopher 
J. Weldon, New Yorko ar
kivyskupijos labdaros direk-

Hesas, Stalinas
Churchilis ir 

manija
Buvęs Anglijos premjeras 

W. Churchillis The New 
York Times laikraštyje rašo 

... . _ savo atsiminimus. Neseniaiyra beviltiška, juoda ir tra-] tonus, gimęs 1905 m rugse- buv0 atsimini sk ius 
____ 1 —__ _________  m K H Tia vro hnvocį Inivvnn c

Nelaimingiausias žmogus 
yra pesimistas. Jam viskas :

giška. Net ir mažos kliūtys jo 6 d. Jis yra buvęs laivyno 
jam atrodo nenugalimos ir kapelionu. Kunigu įšventin- 
nepakeliamos. Kovoti, siek- į tas 1929 m. Jis užims miru- 
ti, tikėti ir laimėti yra pe- šio. ilgamečio Springfieldo 
simistui visiškai svetimi da- 1 _ ’ .
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apie Hitlerio padėjėjo Heso 
atskridimą į Angliją. Nupa
sakojęs tą visą Heso istoriją, 

’ Churchillis sako, kad pra
slinkus trejiems metams po 
tos istorijos, Maskvoje jam, 
Churchilliui valgant su Sta
linu pietus, Stalinas jį pa
klausė, kaip ten ištikrųjų bu
vo tada su tuo Heso atskri- 
dimu. Churchillis trumpai 
nupasakojęs jam taip, kaip 
jis dabar rašo atsiminimuo
se. Stalinas per vertėją da
vęs Churchilliui suprasti, 
kad jis manąs, jog Hesas ta
da atskrido ten su anglų ir 
Hitlerio žinia ir ten kartu 
buvo planuojama invazija 
į Sovietų Sąjungą. Ponas 
Churchillis atrėžęs tada Sta
linui, kad tai, ką jis svečiuo
se tvirtina, jis turįs teisės 
maždaug reikalauti, kad tuo 
būtų tikima.

Sunku pasakyti, ar ponas 
Churchillis supranta, kad to
kios veiklos ir tokių metodų 
žmogus, kaip Stalinas, nie
kuo netiki, išskyrus patį sa
ve. Jis mano' kad kievienas 
žmogus gyvena tokiais dar
bais ir tokiom mintim, kaip 
jis. Tai manija, kuri jam pa
diktavo ir tai, kad Hitleris 
pasiprašė Churchilli, kad šis 
priimtų Hesą ir padėti? jiems 
planus paruošti prieš Stali
ną.

vyskupo Thomas M. O’Leary 
vietą.

Nauju Trentono, N. J., vy-šyti. Katalikų Akcija siekia 
žmogų perauklėti taip, kad toks^ tipas. Jis pilnas pasiti- skupu, vietoj mirusio vysku- 
jis savo gyvenimu ir darbais kėjimo ir energijos, jam ne- P° William A. Griffin, popie- 
būtų vertas žmogaus.vardo, trūksta nei sumanymų, nei žius paskyrė naujai nomi- 
Ji siekia visą gyvenimą per- priemonių saviesiems pla- j nuotą vyskupą, prelatą Ge- 
tvarkyti taip, kad išnyktų nams įvykdyti. Jo šūkis yra orge W. Ahr, Newarko arki- 

trumpas, bet galingas: labai vyskupijos seminarijos rek- 
norėti ir įvykdyti!

Atvykusieji iš Vokietijos 
lietuviai pakriko po plačias m. birželio 23 d. Kunigu į- 
Amerikos apylinkes. Dalis • šventintas 1928 m. 
atvykusiųjų su didžiausiu į Popiežius nauju Charles

ton, S. C., vyskupu paskyrė 
prelatą John J. Russell iš 
Washington, D. C., gimusį 
1897 m. gruodžio 1 d. Balti- 
morėje. Kunigu jį įšventino

nesantaikos, neteisybės ir 
skriaudos.

Tokiai misijai yra reika
linga visų tikinčiųjų talka.

MUSŲ UŽSIMOJIMAI
Amerikos Lietuvių R. K. 

Federacija, gavusi Lietuvių 
R. K. Kunigų Vienybes pri
tarimą, jau praėjusiųjų me
tų rudenį įsteigė specialią 
sekciją — Katalikų Akcijos 
Centrą ir jam vadovauti pa- 
kvietaė kun. Petrą Patlabą. 
Jis paruošė, sekcijai statutą, 
šiiį metų veikimo programos 
metmenis nustatė ir drauge 
su atitinkamais laiškais iš
siuntinėjo kunigams klebo
nams ir ALRKF apskritims 
ir skyriams. Neabejojame, 
kad gavusieji tuos praneši
mus, jais ne vien tik domėsis, 
bet tuoj imsis darbo orga
nizuotis paruoštam planui 
vykdyti. Bent kiek atidžiau 
pastudijavę KAC planą, pa
tirsime, kad juo norima, vyk
dant Katalikų Bažnyčios va
lią, geriau ‘suorganizuoti

, KO TRŪKSTA?
Trūko ir trūksta katali

kams'gilesnio įsisąmoninimo 
ir, be to, uolesnio bendro 
darbo viską atnaujinti Kris
tuje.

Jei šiandien vis dažniau 
girdime apie reikalą visur lietuvių {katalikų jėgas ir

Optimistas gi yra visai ki-

optimizmu griebėsi fizinio ir 
kultūrinio darbo. Kiti gi pa
mojo ranka į kultūrinį vei
kimą, esą nėra tikslo jau 

‘dirbti, nes jau pavėluota. A- 
merikoje esą tuojaus nelik
sią nei lietuviškumo, nei len
kiškumo, nei žydiškumo, bet 
būsiąs vien tik amerikoniz- 
mas.

Optimistai priešingai tvir
tina, esą reikia stebėtis, kad 
jauni žmonės, Amerikoje gi
mę, gražiai lietuviškai kal
ba, su lietuviais bendrauja ir 
dirba kultūrinį darbą. Juk 
ir 16,000 lietuvių čionai at
vyko tik Amerikos lietuvių 
pakviesti ir aprūpinti darbo 
ir buto garantijomis. Paga
liau pažvelkite, kiek yra lie
tuvišku knygų, lietuviškų

torių.
Vysk. Ahr yra gimęs 1904

Ta-

tuvių gyvybės pasireiški
mas.

Tiesa, lietuviškumas silp
nėja ir nyksta tenai, kur 
nėra kam jį stiprinti,
čiau yra vietų, kur lietuviš
koji dvasia stiprėja ir ple
čiasi.

Nesvarbu kur jis būtų gi
męs ir augęs, lietuvis turi 
pasilikti ligi mirties tikras] 
lietuvis, turėtų visados būti 
tikras patriotas. Išlaikyti 
šavo lietuvišką charakterį, 
apsaugotą nuo visokių be-

laikraščių, lietuviškų parąpi- dvasių “vinigretų”, yra 
jų įr organizacijų, juk- visa šventa pareiga kiekvieno 
tai yra lietuvių darbas, lie-1 lietuvio.

Skaitykit Ir platinkite sa
vaitraštį “Ameriką.”
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LIETUVIŠKOJI ŠEIMA
AKSTYVOJI VAIKYSTE

V. ČIŽICNAS

Antroji ankstybosios vaikystės fazė prasideda su pir
mąja šypsena. Tegul ta šypsena būna tik atpažinimo džiaug
smo forma, tik paprastas pamėgdžiojimas ar bundančios 
simpatijos tėvams išraiška — apie tai mums reikia plačiau 
pakalbėti.

Pati pirmoji ir paprastoji mažyčio vaiko šypsnio prie
žastis yra suaugusių, dažniausiai motinos, iššaukiamoji 
šypsena. Vaikutis, šypsosi nesąmoningai, tik arba pasek
damas artimųjų, dažniausiai matomų, asmenų veiksmus 
arba atpažindamas tuos asmenis. Tai ir yra tas “užkrečia
masis šypsnys”, kuris veda jau į sąmaningesnį atsiliepimą 
j artimųjų veiksmus.

Atpažinimas yra paprastas psichologinis vyksmas. Pa
prasti regimieji ir girdimieji įspūdžiai ilgainiui nenyksta 
iš kūdikio sąmanės ir vis stipriau joje pasilieka. Šis įspū
džių poveikis stiprėja, kai tie įspūdžiai ima dažnėti. Įspū
džių pasikartojimas duoda pradžią ir pagrindą atpažinimui. 
Šitaip vaikas įgyja tam tikrą savosios aplinkos pažinimą. 
Tuo tarpu vaikas naudojasi tik viena forma savo dvasi
niams ryšiams su aplinka palaikyti.

Nuo to paties meto prasideda ir kalbinis vaiko lavėji
mas. Jau šios fazės pradžioje pastebimas pirmas vaiko 
mėginimas lalėti, vogrėti. Prasidėjusios nuo pačių papras
čiausių balsastygių miklinimo mėginimų (dažnai dar už
dara burna, pratęsiant n-n-n ar m-m-m garsus, vėliau at
siliepiant garsu a), šios vaiko kalbos pratybos vis dažnėja 
ir vis ilgiau vyksta. Šiame vaiko gyvenimo periode prasi
deda ir sąmoningas jo kalbos vartojimas. Iš tų lalavimų 
ar vogrėjimų formuojasi (dažnai jau septintame amžiaus 
mėnesyje) pirmieji “žodžiai”, kurie yra tuo tarpu tik daik
tų garsų mėgdžiojimai (pvz. au-au, tik-tak ir pan.).

K VISUR
—Lietuvių Kultūros žur

nalo “Aidų” pirmas numeris 
išėjo jau AJV. Tuo pačiu 
metu atėjo ir iš Vokietijos 
paskutinysis ten leistas “Ai
dų” numeris. Amerikoje leis
tas dar didesnis už “vokiš
kąjį”. Daro labai gerą įspūdį 
tiek išvaizdos, tiek turinio 
atžvilgiu.

—Paulius Jurkus, vienas 
iš stipriausių mūsų jaunųjų) 
poetų, dar tebegyvena Vo
kietijoje. Paskutinis jo kūri
nys — poema “Juodvarniai”. 
Ji visa išėjo “Aidų” žurnale.

—Belgijoje gyvena apie 
300 lietuvių, atvykusių prieš 
dvejis metus iš Vokietijos. 
Jie dirba anglių kasyklose ir 
jaučiasi IRO ir belgų val
džios apgauti, nes darbo su
tarties laikas jiems jau pasi
baigė, o padėties pagerėjimo 
nematyti.

—Mūsų dailininkui V. K. 
Jonynui, jo kūrinių parodos 
Paryžiuje metu, daug padėjo 
prancūzų parlamento narys, 
didelis meno istorikas J. Las- 
saigne, kuris Jonyną labai 
iškėlė Paryžiaus spaudoje.

— Juozas Lingis, žinomas 
mūsų archiologas, “Ameri
kos” artimas bendradarbis, 
gyvena Švedijoje. Jis Švedi
joje ėjęs ir aukštuosius 
mokslus.

—Garsusis mūsų filosofas 
ir rašytojas Vydūnas dar vis 
tebegyvena Vokietijoje. Ne
žiūrint gilios senatvės, jis vis 
rašo. Jo raštų matome įvai
riuose lietuvių žurnaluose vi
suose pasaulio kampuose.

—Žinomo mūsų geografo 
prof. K. Pakšto studija “Ai
duose” — “Apie Lietuvos 
ribas” verta dėmesio kiek
vienam lietuviui. Pirmajame 
AJV išėjusiame numeryje y- 
ra studijos pradžia.

—Austrijos Innsbrucke dar 
tebestudijuoja būrelis lietu
vių studentų. Jų dvasiniam 
kultūriniam gyvenimui va
dovauja kun. dr. Bučinskas.

— Gen. P. Plechavičiaus 
fotografiją įdėjo daug di
džiųjų Amerikos laikraščių, 
kurių tarpe ir daug ne anglų 
kalba leidžiamų. Visi jie pa
žymėjo jį kaip Lietuvos ka
riuomenės žymų asmenį ir 
didį rezistencinės kovos va
dą prieš abu okupantu.

—Adv. O. Šalna iš Bosto
no, Mass, mums atsiuntė sa
vo straipsnio iš “The Massa
chusetts Law Society Jour
nal” atspaudą apie generolą

Tadą Kosciušką, kur yra į- 
rodyta, kad tas didis kovoto
jas dėl AJV laisvės buvo lie
tuvių kilmės.

—Dr. A. Šapoka, Kanados 
lietuvių katalikų saivaitraš- 
čio “Tėviškės Žiburių” re
daktorius, buvo priimtas To
ronto Kardinolo J. McGuL 
gan.

—Anglijos lietuviai orga
nizuoja šią vasarą ekskursi
ją į. Romą. Kelionei renkasi 
į Londoną. Vyksta šventųjų 
Metų proga.

— Lietuvoje kolchozams 
vadovauja rusai. Vienur ki
tur, * propagandos tikslais, 
paskiria ir lietuvį, bet bend
roji vadovybė tik rusų ran
kose.

— Lietuvių tremtinių mo
kyklose Vokietijoje nauji 
mokslo metai prasidėjo sau
sio 16 d. Labai sumažėjo mo
kinių ir mokytojų skaičius,, 
bet likusieji dirba su dideliu 
pasiryžimu.

—Žinomas Lietuvos finan
sininkas, buvęs Lietuvos Sei
mo atstovas, VLIKo narys, 
Dr. P. Karvelis su šeima iš 
Vokietijos rengiasi į AJV. 
Gyvena prancūzų zonoje.

—Žinomas švietimo dar
buotojas, tremties mokyklų 
inspektorius prancūzų zono
je, VLIKO atstovas, A. Ka
valiūnas atsigulė į DP sana
toriją Heilbrone, Vokietijo
je-

—Prof. J. Brazaitis ir V. 
Sidzikauskas grįžo iš Šveica
rijos, kur dalyvavo Europos 
sąjūdžio Kultūros Konferen
cijoje. K

—Šiuo metu vyksta žy
maus mūsų dailininko A. Še
pečio kūrinių paroda Ed
monton mieste, Kanadoje. 
Parodą suorganizavo Ed
monton Meno Muziejus.

— Toronte, didžiausioje 
Kanados lietuvių kolonijoje, 
kur vien tik naujai atvyku
sių esą apie 3000, keliamas 
lietuvių namų statymo klau
simas.

— Toronto Kardinolas J. 
Em. J. C. McGuigana sutiko 
dalyvauti lietuvių rengiamo
se vasario 16 d. iškilmėse.

— Montrealio, Kanadoje, 
Plateau salėje vyksta prieš- 
komunistinės paskaitos, ku
rių apimty iš lietuvių pusės 
skaitė Dr. A. Paplauskas — 
Ramūnas.

Vincas Jonikas
ATRADIMO GIESMĖ

Kur tada nueisi, kam bepasiguosi, 
Kai po širdį nardys plėšrosios žuvėdros 
Kils nuo marių vėjai, lūš prie kelio uosiai, — 
Kur tada nueisi, kam bepasiguosi?

Tavo metų varpos bus niekingai tuščios, 
Bus išpustę viltį pragaištingos vėtros, 
Būsi nykiai vienas ir po kryžium klūpsčias 
Verksi, — tavo metų varpos tokios tuščios...

• Ten pajusi gilią savo skausmo prasmę, 
Rims ant marių vėjai, grįš į skliautą giedrą, 
Širdžiai atgaivinti tyrą versmę rasi — 
Ten pajusi gilią savo skausmo prasmę.

PRANCIŠKONŲ METRAŠTIS
Mūsų dienomis lietuviška 

knyga yra gan reta viešnia 
šioje šalyje.'Reikia džiaugtis 
kiekvienų naujai pasirodžiu
siu veikalu lietuvių kalba, 
juo labiau, kada jisai taip 
plačiai ir rimtai paruoštas, 
kaip šisai. Tai didelio forma
to, daugiau kaip dviejų šimtų 
puslapių leidinys, kurį, sure
daguotą T. L. Andriekaus, 
O. F. M., išleido pranciškonai, 
pavadindami “Metraščiu” ir 
įdėdami nemaža iliustracijų. 
Dalis jų specialiai V. Vijeikio 
padarytos. ,

Kaip metraštis, šioji kny
ga turi ir savo kalendarinę 
dalį. Bet tai tik mažas prie
delis. O veikalo vertę nulemia 
jame sudėti straipsniai ir 
grožinė literatūra.

Čia susirinko gausus ben
dradarbių būrys, ir tai pačių 
stambiųjų. Jie nušviečia į- 
vairius lietuviškojo gyvenimo 
arba religinės srities atžvil
gius. Kai kurie tų straipsnių 
yra teoretiški, o kiti pažeria 
ir gausios informacinės me
džiagos. Iš viso knygoje tu
rime penkis skyrius, būtent: 
1. “švetieji Metai”, 2. “Die
vas — Mūsų prieglada”, 3. 
Lietuva — Tėvynė Mūsų”, 
4. “Už Jūrelių, už Marelių” 
ir 5. “Svetimais Keliais”..

Nesunku susivokti, ką ra
sime pirmame skyriuje: ja
me liečiami šie jubiliejiniai 
metai. Apie juos rašo mūsų 
vyresnėsės kartos istorikas 
prel. P. Penkauskas.

Antras skyrius veda į re
ligijos ir pasaulėžiūros sritį 
su vysk. V. Padalskio, T. B. 
Grauslio, J. Girniaus ir Dr. 
A. Maceinos straipsniais. Pa- 
tarojo labai įdomiai pažvel
giama į komunizmą. Autorius 
yra vienas iš kūribingiausių 
lietuvių mintytojų, ir jo raš
tai yra ne tik gilūs, bet pasi
žymi ir nuotaika bei stiliaus 
nuovoka. Naujosios kartos fi
losofas Juozas Girnius api
būdina tą kovų lauką, ku
riame šiandien susigrūmė ti
kėjimas ir netikėjimas. Jis 
nušviečia įvairius ateizmo 
veidus šioje kietoje mūsų die
nų grumtynėje. T. B. Graus- 
lys yra teologas ir filosofas, 
didelis viduramžių filosofo 
Duns Scoto žinovas. Jo na
grinėjama tema —' “Kristus 
Visagalio Dievo planuose”. 
Vyskupas V. Padolskis liečia 
kunigystę, duodamas pas
kiausių žinių ir apie lietuvių 
kunigų padėti.

Trečiame skyriuje randa
me pirmaeilės svarbos raštų. 
Jau patys jų pavadinimai 
mums kalba, kokios opios 
problemos čionai paliestos. 
Štai tie straipsniai: Vysk. V. 
Brizgys — “Lietuvių tautos 
ateitis ir šeima”, J. Brazaitis 
— “Lietuvos vergijos dešimt
metis”, M.. Krupavičius — 
“Šiandieninė lietuvių tautos 
kova už laisvę”. Kaip mato
me, rašantieji stovi pirmose 
tos kovos eilėse, ir jų žodis 
kiekvienam lietuviui svarbus. 
Mes galime pakartoti su 
vysk. V. Brizgiu didįjį visų 
mūsų troškimą: “Pasikeitus 
laikams, ir lietuviai iš visų 
žemės kraštų, iš Sibiro ver
gijos, iš Lietuvos girių — 
visi tremtiniai ir seniau iš- 
vykusieji — vėl rinksis į sa
vo šalį, kurią Dievo Apveizda 
skyrė mūsų tautai” (p. 80).

Toje pat dalyje yra T, V. 
Gidžiūno straipsnis — “Pran
ciškonų įnašas į lietuvių tau
tos kultūrą”.

Tolesniame skyriuje (“už 
jūrelių, už marelių) skaito
me apie “lietuvybę Ameriko
je. šiame straipsnyje tiesmu
kai J. Kmitas. Paskui eina 
nuodugnus prel. J. Balkūno 
straipsnis ‘Amerikos lietu
vių katalikų akcija”, L. Ši
mučio apie Amerikos lietuvių 
vienybę Lietuvai laisvinti ir 
provincijolo T. J. Vaškio a- 
pie . Lietuvos pranciškonus 
Amerikoje.

Paskutinis skyrius pava
dintas “Svetimais keliais”. 
Čia esama gražios medžia
gos iš tremties, ir visa ji ti
krai aktuali. Kan. F. Kapo
čius rašo apie tremtinių re
liginį gyvenimą. P. Jurkus a- 
pie kultūrinius lietuvių lai
mėjimus tremtyje ir kun. 
Dr. J. B. Končius apie lietu
vių tremtinių emigraciją.

‘Metraštyje” apsčiai duo
ta grožinės literatūros. Po
ezijos ir prozos pateikė 
Faustas Kirša, J. Aistis, B. 
Bradūnas, A. Nyka-Niliūnas, 
H. Nagys, M. Vaitkus, St. 
Būdavas, N. Mazalaitė, K. 
Grigaitytė, L. Andriekus, ir 
kiti. Ta proga norėtume pa
žymėti, kad Fausto Kiršos 
indėlis yra iš jo “Pelenų”, 
kurių dvi knygos jau seniau 
pasirodė, gi trečioji dabar 
rašoma. Iš šios naujų “Pele
nų” ištraukos matome, kad 
poetas tyra pilnoje savo kū
rybinių jėgų galioje, nors 
priklauso vyresniajai mūsų 
kartai. Kaip gera būtų, kad 
atsirastų jam sąlygos ištesė
ti šį stambų lietuvių literatū
ros kūrinį. Deja, šiandien tų 
sąlygų poetas neturi, pri
slėgtas kasdieninės duonos 
rūpesčių ir darbo. A. V.

20.000.
priešBALF’o vadovybė 

trumpą laiką paskelbė vi
suomenei naują uždavinį — 
suorganizuoti 20.000 dolerių, 
kuriais būtų galima apmo
kėti transporto išlaidas į 
Michigan valstiją priima
miems 600 lietuvių tremti
nių. Jau daug Amerikos lie
tuviai yra išsprendę painių 
ir sunkių uždavinių. Daug 
kartų reikėjo stebėtis jų dar
niu susiklausymu ir organi
zuotumu. Reikia tvirtai ti
kėti, kad ir šį kartą tradici
ja nebus sulaužyta, ir į Bal
f’o šauksmą visuomenė atsi
lieps.
. Emigracija lietuviams 
vyksta palankiai. Didelė 
tremtinių dalis jau kvėpuo
ja laisvu Amerikos oru. Ta
čiau mūsų tikslas — atkvies
ti čia visus tremtinius —toli 
gražu dar nėra pasiektas. 
Dar daug stovyklose esančįų 
ir dabar ieško galimybių iš 
ten ištrūkti. Jų gyvenimo 
sąlygos mums yra aiškios. 
Amerikos lietuvių spauda 
jas nušvietė tiksliai. Pagal
bos reikalingumu niekas ne
abejoja. Reikia tik ieškoti 
galimybių šiai pagalbai su
teikti.
• Prieš mūsų akis nelauktai 
atsivėrė durys, leidžiančios 
čia vėl įsiveržti 600 asmenų. 
Jas tik reikia dar plačiau

ĮVAIRENYBĖS
Permažai lietaus

I

New Yorko miesto di
džiausias galvosūkis, kaip 
gauti daugiau lietaus, nes 
vandens rezervai, iš kurių 
miestui ateina vanduo, die
na iš dienos mažėja. Van
dens krizės nepašalina nė 
sausų dienų įvedimas, ku
riose negalima netik balti
nius plauti ir maudytis, bet 
ir barzdą nusiskusti.

Miestui pagelbon paskuti
niu laikų pasisiūlė moksli
ninkai. Vienas jų pranešė 
miesto šeimininkams, kad 
už $20 jis galįs parūpinti lie
taus daugiau, negu reikia. 
Tik reikalinga, kad vėjas at
pūstų į šią apylinkę daugiau 
debesų. Na, o kadangi užsi
spyręs vėjas iki šiol to ne
padarė, tai ir minėtu moksli
ninko pasiūlymu miestas pa
sinaudoti negali.

Lietaus stoka skundžiasi 
ir kiti pasaulo kraštai. Pa- 
vyzdin, Ispanijoje, kur elek
trą gamina vandens jėgai
nės, 'dėl lietaus stokos upės 
išseko ir ^lektros gaminimas 
sumažėjo. Dėlei to Madride 
ir jo apylinkėse elektros 
vartojimas suvaržyžtas.

Draudžia kritikuoti 
rusus

Vieton išžudytų ir Sibiran 
ištremtų lietuvių, Lietuvoje 
yra atgabenta daug rusų. 
Nemažai tų burliokų yra ap
gyvendinta ir Biržų apskri
tyje. v

Tačiau šie “nauji Lietuvos 
piliečiai” pasižymi daugelio 
rusų mėgiamais privalumais: 
tinginiavimu, girtuokliavimu 
ir nemokėjimu ūkininkauti.
Komunistų leidžiamas “Bir

žiečių Tarybinis žodis”, ma
tydamas, kiek žalos daro mū
sų kraštui tie atėjūnai, iš
drįso burliokus pakritikuoti. 
Bet už tą kritiką komunistų 
partijos organas “Tiesa” 
smarkiai “Biržiečių Tarybinį 
Žodį” išbarė. Vadinasi, mū
sų krašto išnaudotojų kriti
kuoti komunistai neleidžia.

pradaryti, ir mūsų pačių jė- 
1 gomis, su tais minėtais 20,- 

000. Suma nėra didelė, ži
nant, kad čia priskaičiuoja
me apie milijoną lietuvių. 
Jeigu būtų galima kiekvieną 
paskatinti prie šio reikalo 
prisidėti, našta, krintanti 
ant vieno asmens pečių, at
rodytų juokingai maža. Vos 
2 centai! Tačiau aišku, kad 
prie visų neprieisime. Ten- 
kinkimės suorganizuoti tik 
vieną penkiasdešimtąją da
lį. Ir tada nejausime, nes 
teks paaukoti tik vieną dole
rį-

Čia jau turime arti 17.000 
buvusių tremtinių. Jie visi, 
išvykdami iš Vokietijos, šir
dyje pasižadėjo padėti ten 
liekantiems. Daugumas savo 
pažadą tesėjo. Jeigu kas jį 
primiršo, dabar kaip tik lai
kas prisiminti. Tereikia tik 
kiekvienam iš buvusių trem
tinių panaudoti po vieną do
lerį, seniesiems emigrantams 
paliks tik trys tūkstančiai.

Iš karto gal kas šios 20.- 
000 sumos ir nusigando, 
tačiau paprasta matematika 
rodo, jog ji yra juokingai 
maža. Turint galvoje, jog su 
ja sprendžiamas 600 asme
nų likimas, mums būtų di
delė gėda, jei iki kovo mė
nesio nepavyktų jos suorga
nizuoti. Praktiškai tai nėra 
mūsų tautinės grupės Ame
rikoje pajėgumo bandymas, 
bet jos veiklumo. Manau, 
niekas neabejos, jog pa
naudojus šiek tiek energijos, 
be didelio vargo šį Balf’o 
mums duodamą uždavinį at
liksime. žmoniškumas rei
kalauja pagelbėti kiekvie
nam, patekusiam varge, o čia 
gi reikalas eina apie mūsų 
tautiečius. Tad į talką nu
galėti 20.000!

Vytautas Seirijis

A. Markelis

LAIKRODIS
Ant stalo gulįs rankinis laikrodėlis tyliai tiksi, skai

čiuodamas laimingas Justino Širmulio valandas. Nors, 
sakoma, laimingiems valandos neskaičiuotinos, tačiau tik
roji Justino Širmulio laimė prasideda su pirmuoju laikro
džio atodūsiu. Tūkstantis šilingų, ir laikrodis ne bet koks: 
juodas ciferblatas, geltonos odos juostelė ir sidabru žė
rinti rėmai. Dvi fosforu žaliuojančios rodyklės tingiai ir 
nepastebimai slenka, užtat mažoji, sekundinė, skrieja, lyg 
jo paties širdis.

Justinas išbunda laimingas ir, dar nespėjęs kaip reikia 
nusižiovauti, griebia nuo stalo tūkstantinuką.

Saulė jau buvo per langą įšokusi į kambarį ir išdyku
siai, lyg geltonkasė mergiotė, šypsosi, atsistojusi ant stalo. 
Švysteli geltonų plaukų sruoga Justinui į akis, net tas pri
simerkia ir patraukia galvą prie sienos. Rankose jis laiko 
laikrodį, kurs saulės švystelėjimuos dega, dega. Jam rodosi, 
jog ir saulė patenkinta jo laikrodžiu ir negaili jiems šyps
nių: laikrodžiui ir jo savininkui, Širmuliui Justinui, pirmą 
kart gyvenime nusipirkusiam laikrodį.

—Tai bent aparatas. Ir kaip sunarstytas! Kaip gy
vas. Geriau už automobilį: nereikia nei malkų, nei bendzi- 
no. Tiksi, lyg žmogaus širdis, ir nesustoja, — vartalioda
mas laikrodį rankose, gėrisi Justinas: — Ir ne kerėpla 
koks, bet dailus ir, gali sakyt, net grakštus, kaip merga. 
Nedidukas, ir spindėjimas nesvietiškas. Tikras varlis...

Staiga Justinas pašoka iš lovos vienmarškinis su laik
rodžiu prie ausies. Veido raumenys įtempti, rankos dreba, 
o akys, rodos, pragręš kambario sienas. Alsavimas minu
tėlei sustoja. Nieko jis negirdi.

Pūstelia vėjas per atdarą langą, su juo įsiveržia į kam
barį gatvės dulkių sūkūrėlis. Justinas prisimerkia ir nusi- 
čiaudėja.

—Maniau, kad tu sustojai, mano mylimoji, kad tave 
tkur velniukas, — nusikeikia Širmulis ir su neapykanta pa
žvelgia į dulkes sukėlusį, palange pravažiuojantį sunkveži
mį.

—Sunkvežimiai kenkia laikrodžiams. Bokštiniams ne. 
Taip pat žadintuvams. Bet tokiems varliams, gal būt, — 
nenoromis suabejoja Širmulis.

Praėjus dulkių debesėliui, ši metalinė gyvybė tiksi 
kaip tiksėjusi, o nikeliuoti laikrodžio rėmai švaisto saulės 
kibirkštis po kambarį, lyg kas rieškučiomis saulės spindu
lių būtų pribėręs į Justino kambarį; visur — ant grindų, 
sienų, lubų ir net į kambario kertes, kur linksmi vorai kars
tosi ir vartaliojasi savo tinkluose.

—Ana ve, koks lankas ant sienos, — pirštu parodo 
Justinas šviesos ruožą ir linksmas virsta atgal į lovą, kad 
dar kiek pagalvotų apie ką tik prasidėjusias laimingas va
landas.

Pakreipia laikrodėlį kiek į šalį, ir tas pats lankas, tik 
gal kiek platesnis, bet trumpesnis, jam šaiposi iš lubų.

—Laimingas tu, Justinai, laimingesnis jau nebegali 
būti. Šiuo metu tu pats laimingiausias, štai kur tavo laimės 
Karpatai! Tu ilgėjais kažko, kaip ir gyvo. Paskutinius ati
davei Mockui, bet ką turi už tai! Tavo svajonės net su pa
lūkanom išsipildė. Suradai, ko visą gyvenimą troškai, ir tu 
visas esi šiame.

—A, kaip miela, kaip smagu. Lyg dangus būt nusilei
dęs į tavo kambarį ir debesų marškas paklojęs tau po lova. 
Lyg ne ant kieto pado tu gulėtum, o debesų duknose, — 
šypsodamasis pusbalsiu kalba Širmulis:

—Taip, regis, būta laimės gyvenime, bet tai buvo tik 
puslaimės. Buvai kaip -ir laimingas, kai tėvas nupirko tau 

i pištalietą, bet kaimyno piemuo jį pavogė iš pagalvės, tau 
bemiegant, ir buvai vėl nelaimingas. Bernaudamas nupir
kai dviratį, kaip tu pats jį vadinai lisapietu. Vėjas švilp
davo paausiais, kai jį įdumdavai, ir niekas negalėjo ma
tyt stipinų, tau skrendant pabaliu. Lyg pats nelabasis var- 
tydavais vieškeliu, kol vieną kartą, grįždamas iš kermo
šiaus gerokai įkaušęs, suvarei dviratį į šipulius. Tuoj išsi- 
blaivei ir, atsisėdęs ant dulkinos paravio žolės, apsiver
kei iš gailesčio. Po to liūdnas susirankiojai išbarstytas dvi
račio dalis ir, nutraukęs nuo bagažninko maišą, sumėtei 
jas. Taip verkdamas su dviračiu maiše pėsčias parėjai na
mo. Nebeturėjai kuo važiuoti pas Bertašių Palią. O ją my
lėjai ir lankei apie dvidešimt metų, skaitos, nuo piemenavį- 
mo, kol Valiulio Pranys tau ją iš pat panosės nusivedė. Ir 
tu jau be Palios. Vakaruodavot, tai vakaruodavo!: lošda- 
vot kančinos ir durniaus ir tu visada jai pralošdavai. Ki
taip sakant, tu nė negalėjai nepralošti, nes Bertašių Palia 
tuoj supykdavo, mesdama tau kortas į akis ir varydama 
tave lauk. Kai ji išlošdavo, visada tave išjuokdavo ir, rody
dama tave pirštu, sakydavo “bizzz.” Tu buvai ir gudrus; 
tu nusišypsodavai ir visada žadėdavai atsilošti. Ir matai, 
kaip praslinko dvidešimt metų, belošiant, besibizuojant ir 
besimylint. O tu nepraleisdavai nė vieno vakaro, ten ne
nuėjęs. Žinoma, kai kada ji tave ir paglostydavo, o tu net 
prie klaimo durų nesumesdavai, galvodamas, jog taip su
velti plaukus gali tik karšykloj.

—Kiek bandelių jai parnešdavai iš turgaus. Vieną kar
tą net nepastebėjai, kaip išmetei jas pabaly, o vaikai sekė 
tavo pėdomis ir buvo laimingai radę kokią vieną. Taip, jie 
laimingi, o tu, prižadėjęs atnešt dovanų, nueini kaip uba
gas. Tu gi atsiminei prie pat Palios durų, jog tuščias tavo 
užantis, ir grįžai ieškoti. Neberadai nieko, tik vaikai juo
kėsi, valgydami tavo prosią, ir bėgo nuo tavęs tolyn, kad 
neužduotum bent vienam į kuprą.

—Taigi, še tau dvidešimt meilės metų su visais sal
dainiais, bulkutėmis ir kortom. Pasidžiauk, kaip katinas 
pūsle! Gi tūkstantinukas nepaliks tavęs taip greit. Gali sa
kyt, visai ne tūkstantinukas, bet ištikimiausia žmona, ko
kią dabar sunku rasti. Gi šitas varliukas tave mylės am
žinai...

Ciferblatas žiūri į Justiną juodu, paslaptingu veidu, 
o metalinis laikrodžio tiksėjimas sugrąžina jam tik ką ne
seniai prarastą ramybę. Jam rodosi, jog laikrodžio juod
bruvas veidas trumpai šypteri ir staiga vėl surimtėja.

—Matau, ir šypsotis moki, kaip merga. Gerai, gerai, 
man nebus taip nuobodu, kai tu nuolat šypsosies ir tiksėsi. 
Bet koks gudročius tave ir išgalvojo? Negailėč tam ir lit
ro... Tik užsuk, ir replių nereikia, kaip žadintuvui, nei rak
to, kaip sieniniam.

Jis pakelia kairę ranką prie akių ir laimingas žiūri į 
ciferblatą.

(Bus daugiau)
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|IŠ TREMTIES ATVYKUSIŲ ŽINIOS

BALFo DIREKTORIŲ SUVAŽIAVIMAS

venamos vietos toms organi
zacijoms, kurios jiems pa- 
kreditavo. To nepadarius lai
ku, kenkiama naujai atvyks
tantiems tremtiniams.

8) Pareikšti Arkivyskupui 
John T. McNicholas padėką 
už suteiktą per BALF’o lie
tuviams tremtiniams mate- 
rialę pagelbą.
- 9) Prašyti atatinkamus 
organus įsteigti Vokietijoje 
Lietuvos Konsulatus, kad jie 
galėtų lietuviams tremti-

Š. m. sausio 14 dieną, Ho- už kelionę nuo uosto iki gy- 
tel McAlpin, New Yorke, į- 
vyko Bendrojo Amerikos 
Lietuvių šalpos Fondo Di
rektorių, visuotinas susirin
kimas. Šiame susirinkime 
direktoriai svarstė ir nagri
nėjo įvairius klausimus, su
sijusius su imigracija, įkur
dinimu ir šalpa. BALF’o pir
mininkas Kun. Dr. Juozas B. 
Končius padarė direktoriam 
pranešimą apie nuveiktus 
darbus per paskutiniuosius 3 
mėnesius. Jis pabrėžė, kad
ypatingai turime susirūpinti niams teikti juridinę pagel
tais tremtiniais, kurie, ne dėl 
savo kaltės, negali išemig
ruoti ir turi likti ir toliau 
Europos stovyklose. Jo pa
stangomis buvo gauta trem
tinių šalpai per NCWC dra
bužių 50 tonų, avalynės 5 
tonas ir muilo 2 1/2 tonos.

Atsilankęs į direktorių su
sirinkimą NCWC direktorius 
monsinjoras Edward E. 
Swanstrom užgyrė BALF’o 
organizacijos veiklą ir nuo
pelnus. Jis užakcentavo, kad 
jeigu lietuviai sugebėjo atsi
kviesti iki šiol virš 16,000 
lietuvių, tai yra pasėka gra- 

, žaus ir vieningo bendradar
biavimo BALF’o su NCWC 
ir kitomis organizacijomis.

Susirinkime dalyvavo tik 
neseniai atvykęs iš Europos 
Lietuvių Tremtinių Bendruo
menės Centro Komiteto Pir
mininkas p. Balys Vyliaudas, 
kuris labai vaizdžiai apibū
dino tremtinių būklę, pa
brėždamas, kad BALF’o 
veikla šalpos darbe ypatin
gai dabartiniu metu pasida
ro svarbi. Sveikesnis ir dar- 
bingesnis elementas išemig
ravo. Liko atrankos likučiai, 
dažniausiai negalintieji išva
žiuoti dėl ligos, senatvės bei 
invalidumo. Tokių asmenų 
emigracijai pasibaigus, liks 
apie 4,000, kurių visa viltis 
pašalpoje. Visų lietuvių pa
reiga tuos žmones šelpti ir 
neleisti jiems žūti be priežiū
ros tarp svetimųjų.

Išklausius Sekretorės N. 
Gugienės, Imigracijos ir Į- 
kurdinimo Komiteto Pirmi
ninkės A. Devenienės, Naš
laičių Komiteto Pirmininkės 
J. Trečiokienės, Revizijos 
Komisijos Pirmininko St. Ge
gužio ir kitų pranešimus ir 
išsitarus direktoriams buvo 
priimti vienbalsiai šie svar
besnieji nutarimai:

1) Tikslu sukelti daugiau 
pajamų tiek reikalingų šal
pos reikalams kreiptis į vi
sas organizacijas ar veikėjus 
prašant, kad nuo kiekvieno 
parengimo bei pobūvio būtų 
skiriama bent po 5% pajamų 
BALF’ui.

2) Pagyvinti BALF’o sky
rių veiklą. Pritraukti dau
giau naujų narių. BALF’o 
organizacija turi pasiekti 
nors 10,000 narių.

3) Visos Tremtinių drau
gijos ir kitos tremtiniams 
šelpti organizacijos kviečia
mos persiorganizuoti į BAL
F’o skyrius ir prisidėti ne tik 
prie tremtinių šelpimo, bet 
ir prie atvykusiųjų įkurdini
mo. Vienybėje bus stiprybė!

4) Kur dar nėra BALF’o 
skyrių, steigti naujus.

5) Įsąmoninti visuomenę, 
kad centralizuotas šalpos 
vykdymas per BALF’o yra 
geriausis, tiksliausia ir pi- 
giausis. šelpimas atskirai as
menų bei grupių iš surinktų 
visuomenės pinigų nepasie
kia tikslo, nes vieni gaus, o 
kiti negaus ir per tai įneša
mas nepasitenkinimas ir dez
organizacija.

6) Sukelti lėšų tremt-i 
niams, kurių atvykimas pri
klauso nuo galėjimo sumokė
ti kelionės išlaidas nuo uosto 
iki gyvenamos vietos.

7) Atvykusieji tremtiniai 
privalo atsilyginti išlaidas

bą.
Kun. Prof. Juozas B. Končius

BALF Direktorių 
Tarybos vardu.

be

iš

pe. Viso surinkęs $30.00 per
siuntė BALF’o Centrui.

Šelpiamųjų tremtinių var
du BALF’o Centras 
visiems aukotojams, 
siųskite:
United Lithuanian

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

dėkoja 
Aukas

Relief

“EGLUTĖ”SKELBIA
RAŠINIŲ KONKURSĄ

Organizacijos, įvertinda
mos BALFo vykdomą šalpos 
darbą, remia^ savo aukomis 
sunkioje būklėje atsiduriu- 
sius lietuvius tremtyje. O pa
šalpa šiuo metu ypač reika
linga. Emigracijai artėjant 
prie pabaigos tremtyje lieka 
atrankos likučiai, daugiau
siai ligoniai, seneliai ir palie
gėliai. Jie negali gyventi 
mūsų pašalpos.

Štai kelios ištraukos 
mūsų aukotojų laiškų:

Amsterdamo BALF’o sky
riaus iždininkas Kun. R. K. 
Balčys rašo BALF’o Centrui 
— Amsterdamo šv. Kazimie
ro parapijos choras ir trem
tinių grupė surengė vaidini
mą - koncertą, kurio pusė pel
no skiriama BALF’ui, t. y., 
$167.09—

BALF’o Centrui rašo iš 
Worcesterio — Malonėkite 
priimti nors šią,mažą auką 
$27.00, tai yra Worcesterio 
naujakurių ratelio, kurie tu
rėjo parengimėlį ir dalį pel
no paaukavo. Su pagarba J. 
Dvareckas.

Iš Detroito BALF’o Cent
rui rašo — Gerbiamieji, 
siunčiame du čekius sumoje 
$190.00 aukų nuo BALF’o 76 
skyriaus, Detroit, Mich.

Iš Cleveland, Ohio, J. Mon
tvila rašo — Siunčiame čekį 
$24.00 ,tai yra LRKA 8 kuo
pos ir jos narių auka.

Visų šelpiamųjų vardu 
gerb. aukotojams BALF’o 
Centras širdingai dėkoja. Ti
kime, kad ir kitos organiza
cijos paseks šį gražų pavyz
dį.

BALF’o 5-asis skyrius Chi
cago je prisiuntė BALF‘o 
Centrui $100.00. Tai pelnas 
iš surengto skyriaus vakaro kojame 
tremtiniams sušelpti. Jie ra-1T a"vs+’ 
šo — Siunčiame auką trem
tiniams paremti, kurie ran
dasi Vokietijos stovyklose ar 
kur kitur —

Lietuvių Chorų Sąjunga 
Wyoming Valley, Pa., parin
ko aukų ir prisiuntė BALF’o 
Centrui $100.0.

Mūsų rėmėjas N. Trumpic- 
kas pats paaukavo ir parin
ko aukų savo pažįstamų tar-

Vaikų laikraštis Eglutė vasa
rio (Nr. 2) numeryje skelbia 
rašinių konkursą. Geriausiai 
parašiusiems rašinį tema ‘Tė
vynė” skiriama 3 premijos pi
nigais, viso 30 dolerių.

Premijos bus skiriamos tik 
“Eglutės” prenumeratoriams. 
Tėvai, kurie dar neužsakė savo 
vaikams “Eglutės”, kviečiami 
paskubėti užsakyti ir duoti pro
gą savo vaikams dalyvauti pras
mingose lenktynėse.

Rašinys turi-būti 1-2 “Eglu
tės” psl. didumo. Plačiau apie 
konkursą ir sąlygas pačioje 
“Eglutėje.”

Neprenumeratoriai, siųsdami 
rašinį konkursui gali kartu pri
dėti prenumeratą, ir jų *rašinys 
bus svarstomas.

Rašinių vertinimo komisiją 
sudaro: 1. Dr. J. Leimonas, 2. 
Daumantas čibas, Lietuvoje 
buv. vaikų laikr. “Vyturys” re
daktorius ir 3. “Eglutės” re
daktorius.

Kitame Eglutės numery bus 
paskelbtas piešinių konkursas 
patiems jauniesiems “Eglutės” 
skaitytojams.

“Eglutės” adr.: Eglutė, 107 
Concord St., Lawrence, Mass. 
(Met. prenumerata $3.).

IŠ EUROPOS ATVYKUSIEMS 
LIETUVIAMS R. K. KUNI

GAMS

Visus iš Europos atvykusius 
lietuvius R. K. kunigus, apsigy
venusius, ar tik laikinai apsisto
jusius Jungtinių Amerikos Val
stybių imtuose (pradėdant 0- 
hio, abiejų Virginia ir abiejų Ca
rolina valst. iki Atlanto vande
nyno), jokioje Amerikos vysku
pijoje neįkardinuotas, prašau 
pranešti savo adresus ir, eventu
aliai, adresų pakeitimus. Brolių 
kunigų adresai man reikalingi, 
kad galėčiau jų reikalais su jais 
tiksliai susisiekti.

Kun. Dr. M. Ražaitis
Lietuvos Vyskupų Delegatas 

Amerikos Rytams.
32 Dominic Street 
New York 13, N. Y.

PADĖKA
Mes, Viktorija ir Povilas šil

kai, reiškiame visiems nuošir
džią padėką už pasveikinimus ir 
dovanas mūsų 30 metų vedybų 
sukakties proga. Labiausiai dė- 

‘ dukteriai ir žentui 
Laukštučiams, svočiai Dainavi- 
čienei su vyru, svotui Džimi 
Zubkui su žmona, taipgi Kon
čiams, 
kams, 
kams, Laukštučiams, Babraus- 
kams, Belevičiams, Svalbonams, 
Realt, P. Zubkams, poniai Mc
Gowan, poniai Kukonauskienei, 
Balkunienei, Adomienienei, Bim- 
berienei, Nastopkienei ir Vala- 
šiunienei.

Gotaveckams, Saran- 
Mazarimams, A. Zub-

Almis Drulia
TAI PIKIETAI ŠITAM SVIETE!

Tai pikietai šitam sviete!
Net ir bimbai nėra vietos!
Jau Jamaica atakuoja 
Ir velniop nuėjo puota!

Pasibaidė pakalikai, 
Kai pikietninkus sutiko. 
Žodį plakate pamatę, 
Praregėjo kuomi kvepia...

Bimbos šėrai ir įdėjos 
Kuomi kvepia - praregėjo... 
Nebedaug drąsuolių rados 
Raudonųjų maskarade.

Ot fašistai, kad juos šimtas! — 
Šaukė bimba susikrimtęs. 
O minia ir policistai .
Supo lizdą komunistų...

Iš Bayonnės Padan
gė

1. Mūsų parapijos klebonas 
kun. M. Kemėžis šv. Metų proga 
išvyko į Europą. Jis nusistatęs 
aplankyti Fatimos šventovę 
Portugalijoje, Madridą, Ispani
joje, Romą, Liurdą, Prancūzijo
je ir Paryžių. Laukiama sugrįž
tant vasario 21 d. Grįžimo pro
ga parapijiečiai jam ruošia su
tiktuves.

Klebonui išvykus, parapijos 
darbe padėti atvyko žinomas 
misijonierius jėzuitas Tėvas 
Auštikalnis, S. J., buvęs keletą 
metų Lietuvoje ir puikiai ten 
gyvenimą pažįstantis. Gerb. 
svečias yra pasiryžęs Maldos 
Apaštalavimo skyrių atgaivinti 
mūsų tarpe. ,

2. Lietuviškas vakarėlis su 
lietuviška programa puikiai pa
sisekė. Tai buvo kartu Lietuvos 
ir kenčiančios lietuvių tautos 
laisvės netekimo ir žiauraus nai
kinimo paminėjimas, besiarti
nančios vasario 16 d. proga. 
Pažymėtina, kad programa bu
bo išpildyta čia gimusio jauni
mo kartu su neseniai iš trem
ties atvykusiu jaunimu. Gražus 
bendradarbiavimo pavyzdys.

3. Visi parapijiečiai yra kvie
čiami skaitlingai dalyvauti šv. 
Mišiose Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo dienoje, bū
tent, vasario 16 d. 8 vai. mūsų 
parapijos bažnyčioje ir savo 
maldas skirti už Lietuvos išlais
vinimą. '

4. Pradedant Pelenų diena 
per visą gavėnią mūsų bažny
čioje šiokiadieniais šv. Mišios 
bus laikorhos 12 vai. pietų me
tu.

5. Vasario 18 d. šv. Ražan- 
čiaus draugija parapijos salėje 
ruošia pobūvį (card party). 
Vietiniai ir kaimynai kviečiami 
atsilankyti.

6. Vasario 24 d. parapijos sa
lėje bus rodomi judomi paveiks
lai (movies); bus rodoma ga
vėniai pritaikinta filmą iš Kri
staus gyvenimo “Karalių Kara
lius.” Laikas — 8 vai. vakare. 
Visi, iš arti ir toli, kviečiami at
silankyti.

7. Po gan sunkios ligos sausio 
25 d. mirė a. a. buvusio Bayon- 
nės klebono kun. Petraičio se
suo Julija Petraitytė. Po iškil
mingų šv. Mišių sausio 2§ d. 
parapijos bažnyčioje palaidota 
Kalvarijos kapuose Patersone, 
N. J. Teilsisi velionė ramybėje 
ir Amžinoji šviesa jai tešviečia.

Klemas

Omahiečiai veikia
Rengiamės prie 16 Vasario
Rengiamės labai iškilmingai 

švęsti 16 vasario. Pirmiausiai 
mėginama gauti pusę valandos 
laiko per radio lietuvių dainoms 
bei kalboms. Tai bus geras pa
garsinimas Lietuvos dienos.

Sekmadienį, 19 vasario numa
tyta padėti vainiką ant nežino
mo kareivio kapo viename par
ke, kuris yra įrengtas tik po 
paskutinio karo žuvusių karei
vių garbei. Paskui visi dalyviai 
vyks į bažnyčią išklausyti šv. 
Mišių bei išgirsti pamokslo 12 
vai. Gi 4 vai. po pietų prasidės 
programa, kuri susidės iš dainų, 
lietuvių šokių ir kalbų. Yra pa
kviesti kalbėti miesto meras, 
kongresmanas ir vyskupijos 
dvasiškis.

Visu tuo parengimu labai sie
lojasi ir rūpestingai tvarko ra
šyt. Jer. Cicėnas, Mečys Aukš- 
tolis, J. Sakalas ir Mečys Lėš- 
kys bei kiti.

Darbas pagal amatą
P. Cvilikas buvo visą savo gy

venimą batsiuvys. Jis manė, 
kad čia negaus darbo pagal sa
vo amątą. Laimei tik keli mė
nesiai prieš jo pribuvimą atsi
darė Kirkindall Boot dirbtuvė. 
Mūsų tautietis kaip tik spėjo 
gauti teų darbą. Jis labai džiau-: 
giasi, kad gavo darbą pagal sa
vo amatą. Taip pat p. Jaudegiš 
pradėjo dirbti paminklų išdirbi- 
mo dirbtuvėje. Jau Lietuvoje jis 
skaldė akmenis 
tuku. čia mašį 
dymo darbą. »

m kaltu ir plak
as atlieka skal-

AMERIKOS-
KALENDORIUS

Seniai visų laukiamas “Amerikos” Kalendorius (kurio virše
lio klišę matote viršuje) jau atspausdintas ir. siuntinėjamas jį užsi
sakiusiems.

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

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

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

Perdirbo į namus S
Ponas Sikorskas ir Antanas 

Pocevicius jau baigia perdirbi- Nj 
nėti garažą į trijų kambarių na- 
mą. Net amerikonai stebisi, kaip 
lietuviai, tik atvažiavę iš Eu
ropos, g^raj. numano namų 
statybos darbą.

P. V. Pdžela ir Pratkelis ieš
ko sklypų. Mat, pavasarį jie 
mano statyti namus. P. Pratke
lis buvo rangovas dar Lietuvoje, 
o p. Požėla taip pat yra suma
nus vyras.

NELEISKIME UŽGĘSTI 
Lietuviu Kultūros Žiburiams 

KUTŪROS ŽURNALO

Didelės vestuvės
Sausio 28 d. Rūkai buvo iškė

lę labai dideles vestuves savo 
sūnui Bernardui. Apie 500 žmo
nių dalyvavo vestuvėse ir labai 
apdovanojo jaunavedžius.

Vietinis

PAIEŠKOJIMAS

Ieškau tetos Domicėlės Čižiū- 
naitės, išvykusios iš Lietuvos į 
Ameriką apie 1905 metus ir čia 
ištekėjusios. Vyro pavardės ne
žinau. Taip pat ieškau mirusio 
dėdės Petro Čižiūno šeimos, spė
jamai gyvenančios Detroite. 
Prašau atsiliepti Joną Dičių, 
Bronislovą Dudonį ir kitus buv. 
Kulniškiečius.

Duoti žinią ’Vaclovui, Felikso 
sūnui, Čižiūnui šitokiu adresu: 
V. Čižiūnas, 23 State St., Spring 
Valley, N. Y. . I

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS
6167 Grove St., Ridgewood 27, 

N. Y., išnuomojamas didelis, 
gražus, su atskiru įėjimu, kam
barys vienam ar dviem žmonėm. 
Pažiūrėti galima kasdieną va
karais.

NORI SUSIPAŽINTI
Lietuvaitė nori susipažinti su 

lietuviais, gyvenančiais High
land Park, N. J„ ir New Bruns
wick, N. J.

Adresas: Liusė Amante, 423 
Grdve Ave., Highland Park, N. 
J.

Tremtinio pasikalbėjimas 
su vietiniu

— Halo!
— Halo, Joe, ko čia->stovi?
— Laukiu karo.

32 Gruodžio, Sausio ir 'Vasario mėnesiais
M Kas sielojas lietuviškąja kūryba, krikščioniška - 

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

VIENINTELI PASAULIO LIETUVIU
MOKSLO, LITERATŪROS BEI MENO IR

& VISUOMENINIO GYVENIMOg MĖNESINĮ ŽURNALĄ

AIDUS
redaguos redakcinis kolektyvas, sudarytas iš žymių lietuvių 

M mokslininkų, rašytojų ir kitų kultūrininkų. Vyriausias 
3x redaktorius rašytojas
w Antanas Vaičiulaitis

< AIDŲPRENUMERATOS KAINA METAMS: E*
M JAV ir Pietų Amerikoje - $5.00; Kanadoje - $5.50; kituose 

kraštuose - $6.00. Atskiras numeris JAV - 50c., kitur - 55c. jk
§ AIDŲ PLATINTOJAMS BUS SKIRIAMOS DOVANOS «k 

Visi j Kultūros Žurnalo AIDŲ Platinimo Talką .«k 
Tenelieka nė vieno lietuvio, kuris neskaitytų Sj

AIDŲ |

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

Telefonas: EV 7-7411
KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
Anglys, Coke ir Aliejus

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Gyvenimo vieta

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

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

Įklausykite «

-— Su kuo, ar su niekiais? i 
— Ne, su dėde, žadėjo pa- | 

vėžinti 'Į mieštą.

g
K 
kx
*429-Walnut Street Newark 5, N. J.

_ J Tel. MArket 2-5360 'iŽ
1 SMMMMWMMMMWKMKWWMMWWWMMHMMWKWMMMJMtWMMMWWWMWWMWW

"Lietuvos Atsiminimų"
. RADIJO VALANDŲ

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

Direktorius JOKŪBAS J. STUKAS
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|—: KORESPONDENCIJOS

Is tremties Kuni
gams pranešimas

Paterson, N. J<

' • '■ > P p' ■
Linkėtina vyčiams savo jau

natviška dvasia ir entuziazmu 
būti pavyzdžiu mūsų kolonijai ir 
gerais kovotojais už mūsų Tė
vynės laisvę. Don. Kis.

Waterbury, Conn.

Chicago, Ill.

Kunigų Vienybė prašo vi
sų Kunigų iš tremties atvy
kusių į Suvienytas Valstijas 
suteikti žinių apie save. Pra
nešime prašome pažymėti ka
da įšventintas į kunigus, ku
rias kalbas moka, gyvenamos 
vietos adresą ir kurios vys
kupijos globoje dabar esąs 
arba be pastovios vietos. Jei 
kartais bėgyje pakeistų vie
tą, pranešti tuoj naują adre
są.

Sąrašas daromas tiktai pa
čių atvykusių ir atvykstamų
jų kunigų naudai.

1. Kunigų Vienybei pra
šant, Amerikos episkopatas 
paskyrė Prelatą E. Komorą 
kunigus globoti. Jis turėda
mas tikslų surašą, galėtų 
sėkmingiau surasti vietas, 
vyskupams dar nepriėmu- 
siems įkalbinti ir pakeitusių 
vietas užpildyti kitais. Be to, 
jis būtinai nori žinoti kiek ir 
kurie kunigai jau atvyko ir 
kurie rengiasi dar atvykti. 
Tokio pilno sąrašo Prel. Ko- 
mora neturi ir prašo.

2. Atsitinka kartais, kad 
Kunigų Vienybė irgi gali pa
tarpininkauti vietų nurody
me ir turint adresus vieną ar 
kitą galėtų pakviesti.

Kun. K. A. Vasys, Pirm.
153 Sterling Street, 
Worcester, Mass.

Š. m. vasario mėn. 18 d. 7 vai. 
vakaro Patersono, N. J. lietuvių 
kolonija rengia iškilmingą Vasa
rio 16-sios minėjimą, kuris įvyks 
Public School No 10 salėje. Pro
gramoje: Mayor De Vita, ukrai
niečių, latvių, estų sveikinimai, 
kalbos, solistai, chorai, tautiški 
šokiai, deklamacijos.

Minėjimą rengia Patersono 19 
lietuviškųjų organizacijų suda
rytas komitetas, į kurį įeina: 
pirm. — J. Janulaitis, vice-pirm. 
*— V. Baltutis, sekr. — A. Ma
sionis, ižd. — M. Balčietis, pro- 
pag. — J. Jakubavičius ir na
riais: M. Justienė, J. Sprainaitis, 
E. Kinderas, V. Sarpalius ir D. 
Sakevičius.

Meninę programą rengia: M. 
Justienė, V. Sarpalius, V. Bal
tutis ir A. Masionis.

Į šį minėjimą kviečiami ne tik 
visi Patersono lietuviui, bet ir iš 
apylinkės, ypač kur lietuvių ma
žiau ir atskiri minėjimai nebus 
įmanoma surengti.

Pageidaujama, kad moterys ir 
mergaitės atsilankytų į minėji
mą pasipuošusios tautiškais dra
bužiais.

Great Neck, N. Y.

Bridgeport, Conn.
Lietuvos Nepriklausomybės 

Paskelbimo 32 metų sukakties 
minėjimas bus vasario 18, šeš- 
tadeinį, šv. Jurgio Parapijos sve
tainėje, 443 Park Ave., pradžia 
7 vai., įžangos nebus. Tai dienai 
yra pakviesti trys kalbėtojai ne
seniai atvykę iš tremties, p. V. 
Domeika, J. šliažas ir H. Blazas, 
taipgi ir vietiniai parapijos ku
nigai, kleb. kun. J. V. Kazlaus
kas ir asistentas kun. V. Prans- 
kietis, abu pasižadėjo dalyvauti 
nors ir šeštadienio vakaras.

Muzikalią programą atliks 
choras ir choro solistai, vad. 
muz. A. Stanišauskui. Taipgi 
dalyvauja tik ką atvykusi iš 
tremties viešnia, artistė daini
ninkė p. N. Gasiūnienė, kuri 
pirmą kartą mūsų kolonijoje 
pasirodys scenoje, ir tikrai pir
mą kartą šioje šalyje. Artistė 
yra muzikos profesionalė moky
toja. Visi atsilankyite iš visų a- 
pylinkių, išgirsite gerus kalbė
tojus ir muzikalią programą. 
Po programos visi galėsite link
smai sau laiką praleisti prie ge
ro orkestro, linksmai pasišokant. 
Visas pelnas eis Lietuvos vada
vimo reikalams.

Amerikos Lietuvių Tarybos
Bridgeport, Conn. Skyrius

graži., 
Geat 

nema- 
dekla-

Kalbės generolas Pundzevičius
Lietuvos Nepriklausomybės 

šventėje vasario 16 d. Great 
Necke, Kasmočiaus salėje, kal
bės generolas Pundzevičius ir 
advokatas A. Senikas. Labai 
stropiai ruošiama šventės pro
grama, kuri šiais metais bus 
ypatingai turininga ir 
Tremtinių vaikai ruošia 
Necke iki šiol dar niekad 
tytą gyvąjį paveikslą su
macijom. Prie specialiai paruoš
tų šviesų scenoje motysime ka
rių kapus ir Lietuvos kančių 
vaizdus. Publika taip pat matys 
naujai čia paruoštus tautinius 
šokius ir puikią muzikalinę pro
gramą, kurią išpildys choras ir 
akordionistas Daugirdas.

Kviečiami dalyvauti šventės 
minėjime visi Great Nęcko lie
tuviai ir taip pat mielai bus lau- 
iami visi, kas panorės vasario 

d. aplankyti mus iš Brookly- 
ir apylinkės.

Vasario 16-ji
Broliai ir sesės lietuviai, bū

kime patriotai, netingėkim. pa
sidarbuoti dėl. tos tėvynės, ku
rią mūsų bočių bočiai taip gy
nė, neatideliokit savo pareigos 
ir vasario 12, 1950 m. 7:30 vai 
vakare, šv. Juozapo parap. au
ditorijoje John St., Waterbury, 
Conn., draugijų atstovai ir pa
vieniai, atneškite savo aukas į 
32-trąjį Lietuvos Nepriklauso
mybės Minėjimą. Ten išgirsime 
įžymius kalbėtojus, kaip prel 
kun. Joną Balkūną iš Maspėth 
Long Island, adv. F. Bagočių is 
Boston, Mass., ir neseniai atvy
kusį iš tremties Lietuvių Žurna
listų pirm. Aleksandrą Merkelį.

Lietuvos Nepriklausomybes 
Minėjimas įvyks ryte šv. Juoza
po bažnyčioje ir, leidžiant gerb. 
kun. klebonui, antra rinkliava 
skiriama Lietuvos išlaisvinimo 
reikalams. 7:00 valandą vakare 
programa bus pradėta himnais. 
Vietinio Lietuvių Tarybos sky
riaus garbės pirm. kun. Juozas 
Valantiejus padarys invokaciją, 
šv. Juozapo parap. choras, vad. 
komp. A. J. Aleksiui, išpildys 
dainų bei tautiškų šokių progra
mą. Taipgi pakviesti Conn, vals
tijos gubernatorius Chester E. F1 
Bowles ir Waterbury miesto f 
majoras Raymond E. Snyder. j

Į komitetą įeina sekanti as- , 
menys: kun. J. J. Valantiejus, j 
komp. A. J. Aleksis, Tarnas Ma- ( 
tas, Jokūbas Trečiokas, Albinas 
Kushlis, Nell P. Moškūnas, Mar- • 
cela Andrikis, Stefanija Sapra- 
nas, Petras Jokubauskas, An
tanas Shambaris, Juozas Žemai
tis, Juozas Bernotas, Jonas 
Jakštas, adv. Clarence Balanda, 
dr. Wiliam Bullerick, alderma- 
nas Antanas JanusauskasjMag- 1 
dalena Kalinauskas, ir Mariutė 1 
Kašėtaitė. •

Nell P. Meskunas, ■

Detroit, Mich

Elizabeth, N. J.

16 
no

Mišios už Lietuvą
Great Necko Kat. Federacijos 

skyrius vasario 16 .dienai užpir
ko vietos kat. bažnyčioje spe
cialias mišias už Lietuvą. Jos bus 
laikomos vasario 16 d. 7 vai. ry
to.

Amsterdam, N. Y.

VISI J LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES MINĖJI

MĄ ELIZABETHS!
Lietuvos Nepriklausomybės 

minėjime š. m. vasario 12 d. 
(sekmadienį) Elizabeth’e pro
grama bus labai graži ir įspū
dinga. Kalbės kongresmanas Ro
dino ir buvęs VLIK’o narys; žy
mus Lietuvos ir katalikų veikė
jas Pr. Vainauskas. Meninę dalį 
išpildys choras, J. Bichhevičiū- 
tės vadovaujama tremtinių tau
tinių šokėjų grupė, solistė Julija 
Skiparytė, pianistė Aldona Ke- 
palaitė ir buv. Kauno Valst. Te
atro artistas Vitalis Žukauskas.

Tenelieka apylinkėje ne vieno 
lietuvio, kuris neatvyktų į šį mi
nėjimą. Savo skaitlingu dalyva
vimu parodykime, kad mes e- 
sam tikri garbingosios Lietuvos 
sūnūs ir dukros.

Minėjimo pradžia 4 vai. Lith
uanian Liberty Hali, 269 Second 
St., Elizabeth, N. J. -

Po programos bus pasilinks
minimas, grojant puikiam or
kestru. ’ '' '

TURIME VYČIUS
Esant būtinam reikalui su

burti mūsų lietuviškos kolonijos 
gausų jaunimą į vieną kultū
ringą, religinės ir tautinės dva
sios sambūrį, nutarta įkurti 
Lietuvos Vyčių jaunimo organi
zaciją. š. m. sausio mėn. 22 d. 
kun. R. Kalcio iniciatyva ir pa
stangomis, buvo sušauktas stei
giamasis susirinkimas. Į susi
rinkimą atsilankė * senesnieji 
mūsų kultūrininkai ir labai gau
bus būrys jaunuomenės. Su Vy
čių organizacijos konstitucija ir 
pačia organizacija supažindino 
kun. R. Balčys. Apie Lietuvos 
Vyčių organizacijos kilnumą, 
jos reikšmę ir siekimus, gražiai 
ir išsamiai nušvietė pirmieji 
buv. šioje kolonijoje Vyčių kuo
pos veikėjai ir dabartiniai lie
tuviškos dvasios ir kultūros ne
šėjai, už mūsų Tautos laisvę ko
votojai tai M. Kerbelis, advoka
tas Stokna, J. Olšauskas, Rusi- 
las. Jie savo p'atyrimu ir prak
tika nurodė šios organizacijos 
tikslą, jos nuveiktus darbus, jos 
lietuviškumą ir veikimo gaires 
ateičiai. Iš jaunimo pusės šios 
organizacijos steigimo idėja ra
do visišką pritarimą. Tuojau pat 
susirašė nariais gana didelis bū
rys jaunuolių, buvo išrinkta lai
kina valdyba, ^pasiruošti sekan
čiam susirinkimui.

Misijonieriaus laiškai
Amerikos lietuviai Jėzuitai 

parėmė Vokietijoje ėjusių “Mi- 
sijonierių laiškų” leidimą. Da
bar jie yra perreformuoti ir pa
vadinti ‘ ‘Laiškais lietuviams’ ’; 
eis kas mėnesį įvairūs, aktualūs, 
įdomūs. Pavyzdžiui, šių metų 
vasario mėn. numeryje atspau
sdinti laiškai temomis: šeimos 
irimo priežastys (patarimai 
renkantis gyvenimo draugę), 
jaunimo problemos (brendi- , 
mas) “amerikono” laiškas “dy-i 
pūkai” ir kiti. Kas norėtų juos 
gauti, tesikreipia šiuo adresu: 
“Laiškai lietuviams”, 8101 
Champlain Ąve., Chicago 19, 
Ill. Geriausia būtų užsisakyti 
keliems vienu adresu, nes taip 
oigiau kainuoja persiuntimas, 
bet bus siuntinėjami ir atskirai 
jo vieną numerį. Už vieną nu- 
nerį prašome atsiųsti bent po 
j centus, nes apie tiek kainuoja 
pausdinimas ir persiuntimas.

Harrison-Kearny, |
New Jersey r.p >

Nepriklausomybės minėjimas
Vasario 16 d., 8 vai. vakare, 

Lietuvių piliečių klubo salėje, 134 
Schuyler Ave., Kearny Vyčiai 
ruošia Nepriklausomybės minė
jimą. Kalbės miesto burmistras 
J. Healey, kun. V. Pikturna ir 
adv. P. Stravinskas. Meninė da
lis — solistai D. Strolkiūtė, G. 
Maroziūtė ir K. Savickas, baž
nytinis choras, ved. muz. J. Du- 

: linsko ir deklamacijos, šventės 
vedėjas bus J. Bilevičius. Visi 
kviečiami dalyvauti.

— V. Pėtaraičio “Mažasis lie- 
tuviškai-angliškaš žodynas” 
(su tartimi), naujai išleistas, 
apimąs virš 12,000 žodžių, į- 
rištas kietais drobės virše
liais, 418 psl., gaunamas šiuo 
adresu: Gabija, 412 Bedford 
Ave., Brooklyn 11, N. Y. Kai
na $2.00.

Woodhaven, N. Y
r Gražiajame Vinelande parsiduo

da pelninga
LIKERIŲ KRAUTUVE 

su puikia šešių kambarių rezi 
dencija ir dideliu sklypu. Praė 
jusiaig metais gross income buv< 
$46,000, galima nupirkti už $30 
000. Nepraleiskite šios retos pre

Baigė High School
Juozo ir Elzbietos Mačiulių 

vyresnioji duktė, Virginia Ma
čiulytė baigė su pažymėjimu 
Franklin K. Lane aukštąją mo
kyklą. šią mokyklą baigė ir ki^gos ir rašykite Jonui Jasinskui 
ta lietuvaitė, Igno ir Marijonos c/o 
Račkauskų duktė, Adelė Rač
kauskaitė, iš Cypress Hills. Di
plomus gavo vasario 1 d.

Nuo sausio 24 d. viešojo kny
gyno patalpose, Forest Parkway 
ir 85th Drive, Woodhaven, pra
sidėjo nemokami ekonomikos 
kursai, kuriuos teikia Henry 
George School of Social Science. 
Paskaitos ir diskusijos vyksta 
nuo 7 vai. antradienių vakarais.

Rep.

Ackley McClain Real Ėst. Co.
544 Landis Av., Vineland, N. J 

Tel. 9-3210
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SUTVARKOMI BIZNIŲ TAKSAI
Sutvarkom visokios rūšies taksus visti jurisdikcijų: Federaiius Stato 7 

ir Vietinius visiems Štatams ir Municipalams Jungtinėse .Valstybėse ar v 
Užsienių Šalyse. «

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

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

RAŠYKITE:
STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS) J

111 Ainslie Street Brooklyn II, N. Y. {•
•Telefonas: EV 4-3049 2

ALLIANCE NITE CLUB į
KAZYS IR ALVINA BUIVIDAI, Savininkai S

Viena iš puošniausiu pasilinksminimui vieta visam New Yorke 2

ŠOKIAMS GROJA 2 ORKESTRAI J
NEAPSAKOMAI ĮDOMUS FLOOR-SHOW Z

BARO COCKTAIL ORKESTRAS linksmina svečius kas vakaru
80 ST. MARKS PLACE NEW YORKE J

(8th Street ir 1st Ave. kampas) (<
Tel. Gramercy 7-9765 C

Jos. Zeidat, Jr.

LIETUVIŠKA UŽEIGA
■Nebrangiausia—ir—Geriausia-

41,1 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
TELEVIZIJA KAS VAKARAS

Neprikausomybės minėjimas
Detroito. Lietuvių Organiza

cijų Centras savo paskutinia
me posėdyje išrinko komisiją 
šešioliktosios vasario minėjimo 
iškilmėms parengti. Komisijos 
sąstatan įėjo žinomi 'Detroito 
veikėjai: E. Paurazienė, P. Me- 
donis, J. Pilka, A. Rinktinas, 
Br. Budriūnas, Dr. J. Brundza, 
Saladžius ir prof. Pr. Padalskis.

Vasario šešioliktosios minėji
mas įvyks š. m. vasario mėn. 19 
d., sekmadienį (4655 Martin 
Avė.). Parengimo pradžia 5 vai. 
vakare.

Minėjime kalbės Detroito U- 
niversiteto Prezidentas Very 
Rev. Prof. Dr. Celestin J. Stei
ner ir prof. Baly? Vitkus.

Prof. Dr. C. J. Steiner yra 
plačiai žinomas Amerikos mok
slininkas. Jis yra ir Amerikos 
Universitetų Sąjungos Naciona
linės Tarybos direktorius. Jo 
dalyvavimas mūšų iškilmėse ir 
jo pritarimas mūsų laisvės ko
vai yra didelis laimėjimas.

Prof. B. Vitkus Nepriklauso
moje Lietuvoje buvo Dotnuvos 
žemės Akademijos profesorius. 
Prof. B. Vitkus neseniai atvyko 
iš' tremties ir apsigyveno Chica- 
goję.

Meninėje minėjimo dalyje pir
mą kartą Detroite dalyvaus 
Detroito Lietuvių Skaučių 
Draugovė, mok. Pajaujienės ve
dama. Skautės atskleis žiūro
vams mūsų jauniausios kartos 
patriotinį subrendimą, išreikštą 
meniškomis formomis: bus gau
su tautinių šokių, dainų ir de
klamacijų.

Detroitiečiarns žinomas po
etas Jurgis Kastytis Gliaudą 
pasirodys su specialiai tai dienai 
paskirta kūryba.

Detroito Lietuvių
Choras, vadovaujamas muz. 
Br. Budriūno, sudainuos naujas, 
dar Detroite negirdėtas dainas, 

. kurias choras rengia šiam minė-

Šioje valstybėje, kuri yra gar
si anglių kasyklomis, jau nuo 
senų laikų yra pastoviai įsikū
ręs nemažas skaičius lietuvių. 
Pittsburgh, Scranton, Shenan
doah ir Philadelphia yra lyg 
lietuvių “sostinės” didelėje 
Pennsylvanijos valstybėje. Mi
nėtų miestų apylinkėse yra ir 
mažesnių angliakasių „miestelių, 
kuriuose gana gerai susiorgani
zavę lietuviškos parapijos.

Dabartiniu laiku, Pennsylva
nijos lietuviškų parapijų klebo
nai, su vietos vyskupų žinia, y- 
ra priėmę į savo parapijas visą 
eilę atvykusių iš Vokietijos lie
tuvių kunigų: kun. A. Bielskus 
— New Philadelphia, Pa., kun. 
Budreckas yra atvykęs iš Ro
mos į Easton, Pa., kun. J. Bui- 
kus — Girardville, Pa., kun. V. 
Čegis — Phiadelphia, Pa., kun. 
J. Čeponis — Minęrsvile, Pa., 
kun. S. Vasiukevičius — Frack
ville, Pa., kun. V. Zdanavičius y- 
ra paskirtas ligoninės kapelionu 
į Hazleton, Pa. J. Č.

— Viena iš Lietuvos į Vo
kietiją atbėgusi moteris pa- 
saokja, kad Kaune likę tik 
trys bažnyčios.

X

Jos. Kavaliauskas
Laisniuotas

LIETUVIS GRABORIUS
Penna ir New Jersey valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

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

u----- ------- 533—n
Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa. 

Moderniška laidojimo ištaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė 

Viskas nemokamai 
Kreipkitės dieną ir naktį

Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.
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1950 metams skirtas

Radijų
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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. 
Valkūnas, kan. F. Kdpočius, 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, Bem. Brazdžionis, F. Kirša, JC. 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. ,

Kaina — $2.50 ,
iunčiami šiuo adresu:
a Fathers, Kennebunk Port, Maine.
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Brooklyn© Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6 th Street

TeL EVergTcen 8-9220

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

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

šventadieniais susitarus

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

Penktadieniais uždaryta

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

tephen Aromiskis1
(Armakauskas) i Matthew P. Ballas

(Bieliauskas)
Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsam uoto jas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

[Tel. Virginia 7-4499

i F. W. Shalins
Į (Šalinskas)
i Laisniuotas Graborius

Suteikiam Garbingas
1 Laidotuves

j - $150 -
1 KOPLYČIĄ SUTEIKIAM
Į NEMOKAMAI

84 - 02 Jamaica Avenue,
1 Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwton 9-4464 ,

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

' Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJCNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS

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

Tel.: Main 7646



Vasario 10, 1950

. UW^APYL IN K Ė J E
• Kun. žiūraitis, Provi- • Lietuvių Studentų ir A- 

dence, R. I. College profeso-' lumnų klubas vasario 12 d. 
rius, lankėsi Brooklynę, kur 
buvo apsistojęs Apreiškimo 
parapijos klebonijoje.

• J. Skiparytė, jauna mū
sų solistė, dabar gyvenanti 
New Yorke, dainuos 16 vasa
rio minėjime Maspethe, N. 
Y. Minėjimą rengia ateitinin
kai.
• • Z. Kungys iš Newark, N. 
J., visą savo laisvą laiką pra
leidžia mūsų spaustuvėje, 
kur spausdinama “Ateitis”.

• St. Santvaras su šeima 
iš Stony Brook išvyko ir ap
sigyveno Lawrence, Mass.

• Kun. J. Gerulis atvyko iš 
tremties ir apsistojo Keamy, 
N. J.

• E. Leleiva apsistojo 
Brooklynę pas Stumbrius.

• P. Augustinas, žymus 
fotografijos meno specialis
tas, rengia Brooklynę savo 
fotografijos darbų parodą. 
Bus išstatyta nepaprastai 
gražių Lietuvos vaizdų.

• Moterų Sąjungos 24 kuo
pa vasario 12 d., 5 vai. vaka
re Karalienės Angelų para
pijos salėje rengia laimėji
mų vakarą. o

• Kun. VI. Mikalauskas, 
S. J. atvyko iš tremties ir, 
pabuvojęs Maspetho parapi
joje ,išvyko j Chicagą, iš 
kur, sulaukęs Tėvo Bružiko, 
vyks su misijomis į Pietų 
Ameriką.

• Tremtimi} susirinkimas 
Newarke įvyko praeitą sek
madienį. Buvo aptarta 16 
vasario minėjimas, kur jie 
turės išpildyti programą.

• New Yorko Am. Liet.
Tarybos posėdis įvyko praei
tą savaitę. Apsvarstyta va
sario 16 minėjimas.

• Ip. Nauragis dainuos 
New Yorke 16 vasario minė
jime vasario 19 dieną.

• A. Baranauskas į New 
Yorką rengiasi atvykti iš va
karo prieš vasario 16 dienos 
šventę, kur jis pakviestas 
dainuoti.

• Aldona Kepalaitė, atvy
kusi prieš kelis mėnesius iš 
tremties, gavo Manhattan- 
ville kolegijos stipendiją. Jos 
brolis Algirdas gavo Port
land© universiteto stipendiją. 
Abu gyvena drauge su tėvu 
Brooklynę.

• Al. Vasiliauskas, L. Vy
čių centro vicepirm., pradėjo 
lankyti vyčių kuopas. Šios 
savaitės pradžioje lankėsi 
Rochesteryje.

PRAŠOME Į MASPETH^! SPORTAS

6 vai vak., 45 E. 65th St., 
New York City, rengia “Card 
Party”, į kurį kviečia visus, 
kas tik nori ir gali, atsilan
kyti.

• Juozas Motcus, mūsų 
skaitytojas iš Elizabeth, N. 
J., prisiuntė savo prenumera
tą ir $1.00 už kalendorių.

• Jonas J. Raugalis, ilga
metis “Amerikos” skaityto
jas iš Waterbuy, Conn., pri
siuntė savo prenumeratą ir 
vieną naują skaitytoją.

• L. Labanauskas, nuola
tinis “Amerikos skaitytojas 
iš Brooklyn, N. Y., prisiuntė 
prenumeratai $6.00.

SIUVĖJAI IR KREPŠINIS
Iki šiol buvo susidariusi 

nuomonė, kad siuvėjai yra 
tie, kurie moka siūti ir neblo
gai uždirba, bet dabar plinta 
nuomonė, kad siuvėjai turės 
savo krepšinio komandą ir 
vasario 26 d. Klasčiaus salė
je bandys kibti į Lietuvių At
letų Klubo komandą. Tai nau
jiena Brooklyno lietuvių tar
pe ir jau šioms rungtynėms 
ruošiasi ne tik komandos, 
bet ir žiūrovai. E. P. Mitchell 
kuris turi savo siuvyklą, yra 
siuvėjų komandos organiza
torius ir savo komandai jau 
yra nupirkęs uniformas. Ar 
toj komandoj visi bus profe- 
sionlai “kriaučiai”, ne taip 
svarbu — kas bebūtų, jie 
žais siuvėjų vardu ir kiek
vienas siuvėjas, aišku, visą 
galvą dės už savo vienetą. 
Lietuvių Atletų Klubo žaidi- 
kai taip pat į šias rungtynes 
žiūri rimtai ir stengtis išlai
kyti savo tvirtas pozicijas, 
kurias jie susikūrė šiam se
zone. Rungtynių rengėjas 
biznierius P. Lisauskas.

RENGIA PASKAITĄ
Karalienės Angelų parapijos 

Švento Vardo draugija ' rengia 
paskaitą vasario 12 dieną tuoj 
po Mišparų, 4:30 vai. po ptet, 
ir kviečia abiejų lyčių asmenis 
ateiti paskaitos pasiklausyti. 
Paskaitą duos kun. Vyt. Piktur
na apie Teresę Neumanaitę, ku
rią jis pats asmeniai yra ma
tęs.

Paskaita bus parapijos salė
je.

Įžanga veltui. Valdyba
— Detroite, Mich. pašven

tinta nauja lietuvių parapijos 
bažnyčia.

Lietuvos Nepriklausomybes Paskelbimo

Minėjimas
32 Melų Sukakties Proga

Sekmadienį, Vasario-Feb. 19 d., 1950.

119 E. 11 th Street, New York City 
(Tarp 3rd ir 4th Avės.) %

PRADŽIA 3:30 VAL. P. P. — DURYS ATDAROS 2:30 P. P.

Programoje dalyvauja stipriausios meno jėgos
Ipolitas Nauragis ■_— »

LIETUVOS OPEROS SOLISTAS — ARTISTAS

Stasys Baranauskas —
PAGARSĖJĘS EUROPOJE IR AMERIKOJE

Aleksas Mrozinskas —
PASIŽYMĖJĘS PIANISTAS

Tremtinių Tautinių šokių Grupė —
VAD. J. BICHNEVICIŪTEI

Kalbėtojais bus: Prel. J. Balkūnas, Dr. J. Pajaujis 
ir kiti įžymūs lietuviai ir amerikiečiai kalbėtojai.

BILIETAI: — $1.50 — Rezervuoti — $2.00

N.

Vasario 16 d. Minėjimas
Vasario 16 d., ketvirtadienį, 7:30 vai. vakare, Maspeth, 

Y. lietuvių parapijoje New Yorko Ateitininkai rengia 
Nepriklausomybės minėjimą. Pirmiausia bažnyčioje bus
Šventoji Valanda, pamokslą pasakys kun. Zen. Gelažius. 
Paskui visi Ateitininkai ir svečiai rinksis į salę, kur bus 
iškilmingas minėjmo aktas. Meninę programą atliks jau
nieji menininkai. Dainuos solistė, J. Skiparytė, skambins 
A. Kepalaitė. Montažą apie Lietuvą režisuoja rašytojas 
C. Grincevičius.

Visi šioje apylinkėje gyveną Ateitininkai, sendraugiai 
ir jaunimas, prašomi šiame minėjime dalyvauti. Taip pat 
prašoma ir lietuviškoji visuomenė, kas tik būsite laisvas 
nuo darbo, tą vakarą.

Didysis Pavasario 
Koncertas

Balandžio 16 d., Atvelykio 
sekmadienį, “Amerikos” Bi
čiuliai ruošia pirmutinį pa
vasario koncertą. Tai bus ti
kra meno šventė, kuri džiu
gins visus gerų koncertų mė
gėjus.

Programos svarbiausiais 
dalyviais bus: Lietuvos ope
ros solistė Izabelė Motekai- 
tienė, operos solistas Ipolitas 
Nauragis, solistas Stasys Ba
ranauskas ir pianistas Tadas 
Šidlauskas.

Visi artistai yra pirmaei
lės meno asmenybės. Jie ruo
šiasi šiam koncertui visu at
sidėjimu. Izabelė Motekaitie- 
nė šioje apylinkėje pasirodys 
pirmą kartą. Apie ją ir kitus 
artistus suteiksme daugiau 
žnių. Vasario 5d. ji dideliu 
pasisekimu dainavo “Drau
go” metiniame koncerte Chi- 
cagoje.

Visi “Amerikos” ir aukštos 
vertės koncertų mėgėjai pra
šomi jau dabar savo būtinai 
lankytinų pramogų sąrašan 
įtraukti balandžio 16 d. kon
certą.

Gražių sumanymų 
įspūdinga pradžia

Lietuvos Vyčių (41-ma) 
kuopa š. m. vasario 5 d. Ap
reiškimo parapijos salėje 
tuojau po sumos buvo suor
ganizavusi pirmąją tėvynės 
nrisiminimo valandėlę — 
nulk. Kosto Žuko paskaitą ir 
meninę programą.

Visuomenė parodė gyvą 
šiuo gražiu Vyčiu sumanymu 
susidomėjimą. Pilna salė su
sirinko žmonių.

Rengėjų vardu įvedamąjį 
žodį tarė vytis p. C. Kazlaus- 
kis, o po jo buvo išklausvta 
tikrai graži, turininga, giliai 
krikščioniško turinio ir kartu 
Tėvynės meile persunkta 
Dulk. Žuko paskaitą.

Prelegentą, išryškinęs 
žmogaus dorinę ir ypač reli
ginę pareigą gerbti ir mvlėti 
savo tėvus, logiškai priėjo 
nrie visų mūsų pareigos my
lėti savo tautą, kurios vai
kais mes esame, gerbti 
ir mylėti savo Tėvvnę, kur 
mūsų tėvų ir bočių kapai.

Toliau prelegentas gyvais 
navyzdžiais įrodė, kokia dar
bšti, gabi, dora ir religinga 
žios jos tradicijos, kaip sena 
yra mūsų tauta, kokio§ gra- 
ir graži yra jos kalba. Jis 

 v
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LIET. OPEROS SOLISTAS

IPOLITAS NAURAGIS, 
Boriso Godunavo rolėje, 
Jis - dainuos Nepriklauso

mybės minėjime New Yorke 
sekmadienį, vasario 19 d, š. 
m. Webster Hall, 119 E. llth 
Street.

skatino visus, ypač gi Ame
rikos lietuvių jaunuomenę, 
domėtis savo tauta, jos kul
tūra ir kalba.

Tarp kitko, prelegentas pa
minėjo, kad ir prof. Juozas 
Eretas (šveicarietis), buvęs 
vyčiams panašios organizaci
jos Lietuvoje — pavasarinin
kų didelis veikėjas bei orga
nizatorius priklausė prie tų 
užsienio idealistų, kurie pa
žinę Lietuvą, ją nuoširdžiai 
pamilo ir stoję į mūsų gretas 
su p--1 -1’—*-------- ’
dabar tebedirba mūsų Tėvy
nės ateičiai. Mus žavintis yra 
ir dr. Sauerweino pavyzdys.

Prelegentas ragino visus, 
ypač mūsų jaunuomenę su 
didžiausiu jėgų įtempimu, su 
idealizmu ir pasiaukojimu 
dirbti savo Tėvynei ir savo 
tautai.

Po paskaitos Apreiškimo 
Parapijos choras, p. Sako va
dovaujamas, padainavo kele
tą iš savo repertuaro.

Sekanti paskaita numaty
ta toje pačioje Apreiškimo 
Parapijos salėje po trijų sa
vaičių, š. m. vasario 26 d., 
tuo pačiu laiku.

Pirmąjį Vyčių bandymą, 
pritraukus jėgų iš šalies, su
organizuoti tikrai jaukią tau
tinio atsigaivinimo valandė
lę reikia laikyti tikrai pavy
kusį. .

Sėkmingo darbo toliau!
A. K.

Brooklyno šachmatininkai 
vasario 11 d. 8:00 P. M. Lie-: 
tuvių Atletų Klubo patalpose l 
pradeda turnyrą, į kurį iki 
šiol yra užsirašę 13 mėgėjų. 
Norintieji prisidėti, prieš 
turnyro pradžią gali užsire
gistruoti pas organizatorių 
A. Vakselį, kuris bus klube 
nuo 7:30 P. M. Klubas yra 
nupirkęs 6 komplektus šach
matų ir turnyro laimėtojams 
paskirtos 3 dovanos. Visi 
šachmatų mėgėjai, tiek vy
resni, tiek jaunieji kviečiami I 
prisidėti. - \

* * * —
L.A.K. krepšininkai pir- z© 

menybių rungtynėse yra nu- | 
galėję Spanich Grace 76-34 | 
ir Irving Square 67—25. Po | 
20-ties žaistų rungtynių L. 
A. K. pirmoji komanda yra 
pasiekusi iš viso 133 tšk. Pa-

• vieniui pirmauja Alg. Biru-; 
tįs, kuris žaidė visas 20 rung
tynių ir įmetė 348 tšk. Ant
roj vietoj 
tšk. iš 17 
Narbutas 
raitis 161 
rulis 146 
142 (18) ir t.t.

* * *
Apreiškimo parapijos Vy

čiai vasario 5 d. draugiškose 
krepšinio rungtynėse nuga- 

! Įėjo L. A. K. antrąją ko
mandą 47—38. Iš Vvčių sėk
mingiausiai pasireiškė Al. 
Keskonis, pasiekęs 16 tšk., o 
iš L.A.K. antrosios — St. Bi
rutis su 11 tšk. Artimiausias 
šių komandų rungtynės nu
matomos vasario 26 d. Klas
čiaus salėje kaip priežasmis 
prie didžiųjų rungtynių L.A. 
K. — E. P. Mitchell Co. 

' ' * * * .
Vasario 18 d. L. A. K. pir

moji komanda ruošiasi dide
lei išvykai į Toronto, Kana- 
aoj, kur žais prieš Toronto 
lietuvių rinktinę. Toronto 
komandoj žais du žymūs iš

Mikulskis su 241 
rungt. Toliau: 3. 
163 (18), 4. Lau- 
dS), 5. Alf. And- 
(19), 6. Bagdonas

uio ir stoję t musų gretas E atvykę krepšinin- 
pasiaukojimu _dirbo bei kai: P^ackevičiUs ir Duliū-

nas. Bus įdomu pasekti, kas 
stipresni —ar amerikiečiai 
ar kanadiečiai lietuviai. Dėl 
laiko stokos, L.A.K. koman
da nutarusi pasinaudoti 
greičiausia susisiekimo prie
mone — lėktuvu, kad niekas 
neturėtų praleisti darbo 
dienų. Tai bus pirmas kar
tas, kai susitiks dvieiu kraš
tų naujai susikūrę lietuvių 
krepšinio vienetai. Čk.

JERSEY PORK

428 Grand St., Brooklyn, N. Y
. Didelis pasirinkimas

Lietuviškų dešrų ir skilandžių

Moterų Sąjungos 29 kuo
pos bus svarbus susirinkimas 
vasario 15, 8 vai. vakare.

Valdvba prašo visas nares 
atsilankyti.

Korespondentė

Pardavimai Nainy
8th Avenue ir B. M. T. subway, 6 

kambariai tušti, 2 šeimoms 12 kam
bariu mūrinis su štymu. .$6.950.

2 šeimų, atskiras mūrinis, 11 kam- 
; barių, ištaisytas skiepas, 2 karam ga- 
' ražas, aliejum apšildomas.

Tcl. REpublic 9-1506
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Rengiamas 
ŠV. JURGIO DRAUGYSTĖS

Šeštadienį, Vasario 18,1950 
GRAND PARADISE SALEJE 

318 Gand Steet ‘ Brooklyn, N. Y.
(Kampas Havemeyer St.) 

PRADŽIA 7:30 vai. vakare — BILIETAS (su taksais) 75c.
A. PAVIDIS ORKESTRAS 

Gros lietuviškus ir amerikoniškus šokius

I EV 4-9293 I

5 SALDAINIŲ PALOCIUS
{ '.. GERIAUSIOS RŪŠIES
Z *i-Tf* Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
A PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas , 
U AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS U ge- I 
U riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS: |

į Juozas Ginkus
f Grand Street, ooklyn, N. Y.

KLAUSYKITE!
Kiekvieną sekmadienį, 1:15 

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

INCOME tAX
Raportų Reikale

Nuo pajamų valdžiai , taksų 
mokesčių lakštus gerai išpildo, 
ypač namų savininkams daug 
pagelbsti šiame reikale —

J. P. MACHULIS
Real Estate & Insurance

8656 85th St., 
Woodhaven 21, N. Y.

(Prie Forest Parkway stoties— 
BMT Jamaica linija)
Tel. Virginia 7-1896

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

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

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

Tel. EVergreen 4-7142
AD. JEZAVITAS V. UBAREVI0IU8

Muzikos Dir. Pranešimų Dir.
j. p. GINKUS 

Direktorius

A. ir E. POVILANSKĮJ 
Baras ir Restoranas

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

Tel. EVergreen 4-9737

PARDUODAMA
Namas su tuščiais kambariais 

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

Turime namų pasirinkimui vi
sose miesto dalyse ir priemies
čiuose.

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

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

Į Stephen B redes Jr
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-9394

John W. Anseli 
LIETUVIS ADVOKATAS 

15 Park Row, New York
Telefonai: 

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

Clement A. Voke t
- (VOKETAmS)

ADVOKATAS

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

NEwtown 9-5972

DAvenport 6-0259
RALPH K R U C H 

FOTOGRAFAS 
65-23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

HY 7-4554 - 4555

Pavyzdj 
Gedulas 
Jie xeik 
Šiandiei 
Išdaužė

Waterbi
Nepriklau: 
minėjo pi 
Kalbą pas

kūnas iš 1 
paskaitos 
$2,118.00 
nijai, kaų 
yra rimta 
pavyzdys 
kolonijoms 
waterburk 
parodę saA 
tiniuose ir 
kainose.

Gedulas 
vienas su 
dalykai. K 
šokama, ki 
ra gedulo. 
16 d. min 
liūdi dėl 
brolių. Gec 
mūsų taut 
venusi save 
to nepride; 
jimuose šis 
ryti. Prieš 
pasisakyti 
spauda. D 
lanto stn 
šiuo reikal

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

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

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

STmX 2-1454 /
F. GRAŽYS ir SŪNUS Jį

KONTRAKTOR1AI 5Į
Atlieka mūrinių namų sienų U- m 
lyginimą, plasteriavtmų, šaligat- A 
vių cementavimų ir kt. darbiu, r 

298 MAI LER ST., 
BROOKLYN «, N. Y. 0

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

MODEL NG

NOW ONLY $ 189.75

GENERALELECTRIC 
REFRIGERATOR

AS LITTLE AS

$2.00 PER WEEK
AFTER DOWN 

. PAYMINTI

Siūlo Geriausių Firmų
REFRIGERATORIUS

• GENERAL ELECTRIC • FRIGIDAIRE
• WESTINGHOUSE • PHILCO

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ
Gasinių ir aliejum šildomų PEČIŲ

RADIO APARATŲ
TELEVIZIJOS APARATŲ 

SKALBIMO MAŠINŲ 
ir kitų ELEKTRINIŲ PRIETAISŲ

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

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

Šiomis 
burge, Vo 
teismo pos 
ma mūsų 
Vilniaus a 
ir pati L 
Martin We 
Weiss buv 
reigūnas V 
Jo rankose 
vedistų rai 
tančiai gyt 
jis darė ką 
vybių “tik’ 
per savo v 
Tai buvo 
žydai, Vili 
lenkai. Ka 
davė už ta 
kalėti.

tas — Hite 
je. Apie 
Vilniuje tt 
tarti savo 
juos tačia 
Nieko, kad 
laisvojo pa 
dangą. Ru< 
irgi buvo 
šaulio. Bet 
jie darė. U 
jau užmoki 
ta bus ir i 
deliams. "i 
raudonieji 
Vilniuje yr 
mo atžvilgi 
kę ruduosi

Kai Chic 
kietavo lie 
bernus, rei 
nų vadą V. 
ti pas tuos 
nauja, but 
Maskvos ta 
talpų langa 
jaus paskel 
išdaužė de 
pūkai”. B< 
maskviniai 
pareiškė: “ 
apdraudos 
apmokėjo i 
kas ji išm 
“Naujienos 
kai ten Ch 
patvrė ir j 
išdaužė pat 
nės. žodžiu 
doti provok 
jiems nepa

— Vasar 
WJZ radi 
transliuoja: 
grama 
proea. 
solistė 
nistas 
LAIC 
Kižytė.

Pro 
Bar 
Tac 
sek'


	1950-02-10-AMERIKA



