
M,4,4,4+4'+’tTb+,H’*+4,4j,l,+4,++

“Etikoje nupuolimas" 
“Pastatykime faktus" 
Kur šaknys?
O viešame gyvenime
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“Naujienos,” rašydamos 
apie R. Mizaros išsigimimą 
savosios tautos atžvilgiu, pa
vadino jį “rakaliu.” Dėl ši
tokio priedo prie jo pavar
dės, jis sukėlė nepaprastą 
triukšmą. Ta proga jis rašo: 
“Neišmanėliui tai gali atro
dyti didelis mokslas, bet iš
mintingam žmogui tai atrodo 
labai žemas laikraštinėje eti
koje nupuolimas... Mes atsi
sakome nuo tokių kovos prie
monių! Kelionių vieton, mes 
statome faktus." Tai mato
te, koks elegantiškas džen
telmenas. Ir jo mulkinamieji 
juo tiki.

sitas ponas išleido iš gal-; 
vos tai, kad “pastatyti f ak- į 
tai” iš jo paties laikraščio, j 
jį parodys dar žemesniu už j 
“rakali.” štai keletas tų Į 
“faktų,” kuriais jis ir jo 
draugas L. Prūseika savo 
laikraščiuose viešai vis ope
ruoja: piemuo, skurlupskis,; 
budelis, gauja, eksas, samo- 
zvancas, beprotnamio' pilie
tis, kvailys, huliganas, ban
ditas, šuo, kiaulė, išmata, ši
tie “aukštos žurnalistinės eti
kos" redaktorių perlai išra
šyti iš šių jų redaguojamų 
laikraščių numerių: “Lais
vės" 213, 214, 224, 225; “Vil
nies” 219, 235. Tai matot. Po
ną Mizarą pavadinti “raka
liu” negalima — tai etikoje 
nupuolimas, bet ponui Miza- 
rai kitus vadinti 
piemenimis ir... 
tai galima — jį 
aukštos etikos
Taip yra su visais jų darbais, 
nes jie visi plaukia iš tos pa
čios etikos.

huliganais, 
išmatomis, 
tas daro 

žurnalistu.
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GARSIOJI LIETUVOS KuNIGAlKsTIENF) GRAŽINA

ST. LOZORAITIS NEW YORKE

Lietuvos diplomatų šefas, 
Lietuvos pasiuntinys Italijo
je, ministeris St. Lozoraitis, 
atskrido į New Yorką, kur 
jis atidarys Lietuvos daili
ninkų parodą. Pirmadienį La

Mūsų‘ žurnalistinei et&af]W užsienio reikalų mtaisto 
komunistai kaip tik ir suda
vė patį didžiausį smūgį. Kai
1940 m. vasarą raudonoji ar-1 pavasarį. Lietuvos diplomatų 
mija Lietuvoje visą spaudą šefu yra nuo 1940 m. birže

li 1 dienos.

Lenktynes Vokie
tijoje Teismas Tarė Žodį

Sinuerio streikas

Singerio fabrikuose Eliza
beth, N. J. jau 168 dienas be- 
sitęsęs streikas pasibaigė. 
Pasirašyta unijos sutartis su 
savininkais ir darbininkai 
pradėjo grįžti į darbą. Tačiau 
visi 9,000 darbininkų tik per 
ilgesnį laiką pamažu begalės 
vėl įsijungti į darbą.

Šis streikas labai išvargi
no darbininkus, kuriems pa
daryta nepaprastai daug nuo
stolių, nes jų tarpe buvo la
bai daug tokių, kurie per vi
są streiko laiką negavo iš

KOMUNISTU VADAI KALT!
Devynis mėnesius , besitę- 

sęs Amerikos komunistų va
dų teismas pasibaigė. Prisie
kusieji, kurių buvo 
rys ir 4 vyrai, po 
valandų posėdžio, 
sprendimą, kad visi
ka komunistų vadų rasta kal
ti, siekus jėga nuversti kraš
to valdžią ir įvesti diktatūrą.

Bausmių paskirstymo šias 
eilutes rašant dar neturėjo
me. Pagal krašto įstatymus, dai, bet ir kaip partijos funk- 
kiekvienas iš jų gali gauti , cijonieriai.

8 mote- 
septynių 
paskelbė 
vienuoli-

iki 10 metų kalėjimo ir 10 
tūkstančių dolerių pabaudos. 
Teismas bausmes paskirstys 
kiekvienam nusikaltusiam in
dividualiai, pagal kiekvieno 
nusikaltimo laipsnį.

Dar nėra žinoma, koks po 
šito teismo turės būti Ame
rikos komunistų partijos li
kimas. Ji turėtų būt automa
tiškai uždaryta, nes jos vadai 
rasti kalti ne tik kaip indivi-

NUBAUSTI RAUDONŲJŲ ADVOKATAI

Sovietai pradėjo smarkiu 
tempu varytis su “savo" Vo
kietija pirmyn, norėdami pra
lenkti vakariečius su “jų” 
Vokietija. Maskva, pasirodo, 
daug dalykų “savajai" Vokie
tijai suformavę įžymiai man- 
driau, negu vakariečiai “sa- 
vąjai.” Maskvos; gatvėse, pa
vyzdžiui, pasipylė laisvų ir 
gana gerai atrbodančių vo
kiečių belaisvių. Jie pradeda
mi vežti į Vokietiją, kur jie 
bus naujosios jPieck-Grote- 
wolhl vyriausybės kraujas. 
Šitie vyrai yra specialius kur
sus ėję.

Iš “Pravdos" ir Tasso ma
tyti, kad Kremlius skuba su 
rytų Vokietija kudarvti tai
kos sutartį, pasikeisti diplo- niekur jokio atlyginimo, 
matinėmis atstovybėmis ir 
pradėti organizuoti iš vokie- lyginimo pakėlimo, o dėl dar- 
čiu “pagelbą raudonai am ve- bo tempo sulėtinimo, 
žimui tempti.’) Satelitinių daviai iš karto užsikirto ir deralinis Teismas New Yor- sį teisme netvarką sukelti, 
valstvbiu prinažinimas Pieck visą laiką laikėsi taip, kad, ke nubaudė kalėjimu nuo vie-' 
— Grotewohl vyriausvbės, pavyzdžiui, Bridgeport, Conn, no iki šešių mėnesių, šešis; 
sunrantama, jau paruoštas jau pradėjo dirbti darbinin-! komunistų advokatus, gynu-|

Šitas streikas ėjo ne dėl at

žimui tempti.’)

Senatorius prieš DP Pa8kclbti-
Mūsų krašto Senate šiomis 

dienomis ėjo karšti debatai 
dėl DP įstatymo pakeitimo, 

Guardia* aerodrome p.”Lozo- i kuriuo norima per trejis me- 
raitį sutiko būrys lietuvių, tus į USA įleisti 339,000 DP, 
Antradienį Lietuvos Genera- vietojo Per 2 metus 205,000, 
linis Konsulas New Yorke kaiP Yra pernykščiame įsta- 
surengė pietus, kuriuose da- tyme.
lyvavo kviesti lietuvių visuo- v Senatorius McCarran, kurs 
menės veikėjai, lietuvių ii-j šiim metu yra Europoje DP 
užsieniečiai- žurnalistai.

St. Lozoraitis, anksčiau bu-

riu, įgaliotu ministeriu Itali
joje buvo paskirtas 1939 m.

atidavė komunistams, ir kai 
jie toje spaudoje pradėjo sa
vąją etiką, visas kraštas tie
siog tapo priblokštas: toje 
spaudoje buvo vartojami to
ki žodžiai, toki sakiniai, to
kios mintys, kurių spaudoje 
iki tol lietuvis niekada nėra 
girdėjęs. Mizara čia vartoja 
savo laikrašty šituos perlus 
kaip tik iš anų leksikono. Iš 
viso, komunistų spaudoje už 
geležinės uždangos pavadinti 
norima likviduoti žmogų pa-Į 
siutusiu šunim yra jiems pa-^iau praneša, kad čia karas 
prastas dalykas. “Pravdo- 
je” ir “Izvestiiose" pasiutu
siais šunimis buvo vadinami 
Bucharinas, Kamenevas ir 
kiti, jų nrocesu metu. Tai _
matote, kur yra jūsų “eti- Kremlius nori paimti “suki- 
kos šaknys, ponas Mizara! Jėlių” rankomis nors vieną

• * • | Jugoslavijos pasienio miestą
Pirmosios bolševikinės ir įsteigti “laisvos" Jugosla- 

okupacijos metu Lietuvoje vijos vyriausybę. Tokią vy- 
komunistų pareigūnai vie- riausybę jie, kaip žinome, bu-

padėtį tirti, padarė Senatui 
pranešimą, kurį perskaitė se
natorius Ę, C. Johnson, ku
riame jis griežtai pasisakė 
prieš naują DP įsileidimą į 
USA. Tai yra tikras kliedėji
mas, kuriuo norima mūsų 
kraštą užleisti užsieniečiais, 

j pareiškė McCarran. Projek- 
i tas tapo atidėtas kitiems me- 
1 tams.

Keista, kad net ir senato
rių tarpe pasitaiko taip at- 
I bukusių paprastam žmoniš-

Graikijos komunistų suki- i kumuį. pono senatoriaus, ma- 
lėlių štabas paskelbė, kad jie tyti, nesujaudino tos baisios 
laiko pilietinį karą Graikijo-|g .......................... .....
je baigtu. Vadinasi, 3 Va me
tų svetimųjų kraują liejęs, 
Kremlius šiame žemės taške 
pralaimėjo.

Graikijos vyriausybė ta-

nesibaigė, tik frontas pasi
keis: komunistų partizanai 
perkeliami į Graikijos Make
donijos į Jugoslavijos pasie
nį, kovai prieš Tito. Čia

Darb-į Komunistų vadus teisęs Fe- reiškė Medina, nuolat slengė-

kai senomis sąlygomis.

KAS TIK PASMERKTIEJI
Kaltais rasti

vadai: co — 6 mėn.,
Eugene Dennis, 44 metų,i Philadelphijos

į sius šiame procese komunis- 
jtų vadus. Raudonųjų advo
katai nubausti už arogantiš-

komunistų' R. Gladstein iš San Francis- 
L. McCabe iš 
— 1 mėn., A. 

komunistų partijos sekreto-į Iserman iš Newarko— 4 mė- 
rius. • nesiūs.

Gus Hali, 39 metų, Ohio ko- Į 
munistų partijos vadas.

Harry Winston, 35 metų, I
negras, partijos organizaci
jos sekretorius, ,,

John Gates, 36 metų, “Dai
ly Worker” redaktorius.

Behjamin Davis, 46 metų, 
negras, New Yorko apylinkės 
komunistu funkcijonierius.

incidentus suorganizuoti, ku
rie turėjo procesą arba mano 
sveikatą sugriauti.

Kai vienas iš raudonųjų 
advokatų, Harry Sachet, pa

ką laikymąsi teisme ir už leido teisėjo vardu repliką-- 
teismo pažeminimą.

Skelbiant jiems bausmes,' nors mažas indėlis kovoje del 
teisėjas Medina pareiškė: aš laisvės — teisėjas Medina at
kentėjau iki šiandien nuo jū- kirto: tai ne indėlis kovoje 
sų, bet šiandien atėjo man dėl laisvės, o užmokestis už 
laikas veikti. Jie, gynėjai, pa- prastą laikymąsi.

jšios bausmės bus ir mūsų

. Komunistų proceso 
smulkmenos

Svarbiausios teismo figū
ros buvo Federalinio Teismo 
teisėjas Medina ir valstybės 
gynėjai T. Clark ir McGohey. 

m 1 TTr- X 4 n as- i T. Clark proceso metu buvo
Carl Winter, 43 metų, Mi- į pasięįrtas Vyriausiuoju Fe- 

chigano kom partijos vadas. deralinio Teismo Rišėju. Mc- 
Jacob Stachel, 49 metų,] 

partijos auklėjimo vadas.
John Williamson, 46 metų, 

partijos darbininkų sekreto-' administracija pasitiki ir jų

;Gohey proceso pabaigoje pa
skirtas irgi teisėju, šis fak
tas rodo, kad jais valstybinė

rius.
Robert Thomson. 34 metų, 

New Yorko valstijos komu
nistų partijos vadas.

Irving Potash, 47 metų, vi
ceprezidentas odų ir kailių 
unijos.

Gilbert Green, 43 metų,1 ėmė klausinėti, kaip ji asme- 
Illinois kom. partijos vadas.

Nubausti advokatai: H. 
Sacher iš New Yorko — 6 
mėnesius, G. Crockett iš De-

vo ir motina su'2 vaikučiais. 1 ^ro^° negras 4 mėn.,

žmonių kančios, kurių jis ty
rinėti nuvyko ten, kaip jis 
sakosi. Įdomu, kaip ponas se
natorius kalbėtų, pats pagy
venęs tą gyvenimą, kurį jis 
ten mato tu, prieš kuriuos jis 
taip rūstauja.

5 asmenys užsimušė nukri
tus lėktuvui Cape Cod Bay, 
prie Provinctown, Mass. Žu-

Pakarti žymūs Vengrijos komunistai
Spalių 15 d. Vengrijoje pa- 

I karti 3 žymūs komunistų ly-
šuose susirinkimuose, net ir vo ištekę ir Graikijoje. Tai-|derjaį. Laszlo Rajk, Dr. Ti
tuose, kurie buvo teroru ma- gi. Stalinas nepajėgia pasivv- bor Szonyi ir Audras Szalai.
siniai suvalyti, kalbėdavo to- ti įvykių šitame žemės taške, 
kiu leksikonu, kad toki žo
džiai kaip “kvailys," “dur
nius" — tai buvo tik gražia- 
žodžiavimas. 
vo leksikonu 
lietuvius — 
žemės ūkio 
Mickis, kalbėjęs per radiją 
tautai dėl žemės nacionali
zavimo. Po tos kalbos žmo
nėms pasidarė aišku, su kuo 
tauta reikalą turės. Dar “tir
štesnį" leksikoną tauta išgir
do per radiją iš komunistinio 
švietimo ministerijos parei
gūno, kuris skelbė sąrašus iš 
tarnvbos išmestų mokyklų 
inspektorių, gimnazijų direk
torių ir mokvtojų. Prie skel
biamų pavardžių buvo pride
dama po keletą epitetu, ku
riu tarpe būdavo dar ir.
“stinresniu” už čia paminė- Kas tik jūsų faktų paragau
tus Mizaros ir Prūseikos epi- na, eina nuo jūsų skersas, 
tetus. Na, o Mizara sako, Pavyzdžiui, čekai, jugosla- 
kad jie nekovoju tokiomis vais — juos kaip tik faktai 
priemonėmis, jie “kolioniųt išgydė nuo jūsų “faktų."

Pirmutinis sa- 
pritrenkė visus 
tai komunistų 
ministeris agr.

Deporlacijos Kau
kaze

Valstybės Departamentas 
pranešė, kad jie turi žinias, 
jog Irano ir Turkijos pakraš
čiais Kaukazo rajone sovie
tai vykdo masines deportaci
jas. Tremiami visi ne rusų 
kilmės gvventojai. Vežama 
Sibiro ir Kazachstano krypti
mi.

vieton” tik “faktus stato.” 
Gerai, statykite faktus! Fak
tus statė ir Hitleris su Stali
nu, vienas iš jų ir dabar dar 
stato faktus. Geriausia žmo
nėms, tikrai, tai jūsų faktai.

Ekstra meisteris j 
Berlyną

L. Rajk buvo ilgametis ko
munistų partijos narys, vidu
tinio luomo miestelėnų ir ma
žumų lyderis, 1947 m. nuver
tęs buvusią Vengrijos vyriau
sybę ir pagelbėjęs Maskvai 
pavergti savo kraštą, jis pa

darbą šio proceso metu įver
tina.

Prisiekusiųjų posėdžiams 
pirmininkavo moteris negrė 
Thelma Dial. Kai ją žurna- 

1 lietai apspito, išėjus jai iš 7 
Į vai. paskutinio posėdžio, ir

niškai žiūri į teistuosius, ji 
pareiškė: aš juos visus radau 
nusikaltusiais prieš mūsų 
kraštą.

Procesas kainavo valsty
bei vieną milijoną dolerių. 
Gynyba kainavo pusę milijo
no.

Protokolas apima 20.000 
mašinėle rašvtų puslapių, 
9.000.000 žodžiu. Buvo pa
tiekta teismui 750 įvairių do
kumentų.

pa-Stalinas paskyrė savo 
siuntiniu prie rytų Vokietijos 
vyriausybės G. M. Puškiną, 

į Kas per paukštis tas Puški
nas? ,

Keturis metus po karo jis

Ir Norvegijoje 
prieš komunistus

sidarė vidau., reikalų. ’paskui sėdėjo Budapešte. Vengtos 
užsienio ministeriu. |ukm.nkų partijos sunaikint-

Dr. T. Szonyi buvo komu-l!’?a?..lr min- P.™', 
nistų partijos kadrų skyriaus P^'d^o ^oltan
direktorium, o A. Szalai _jo|Tildy atstatymas Maskvoje 
padėjėju. Jie prižiūrėjo, kad auginto M. Rakost galutinas . .. . • . .... . i vi RAM ii viPRnnti įvedimasį partiją nėįlystų nepatikimi 
ir kad nekomunistai negautų 
darbo valdiškose įmonėse.

Pažymėtina, kad šie veng
rai, kaip ir visi komunistų 
“teismo" teisiamieji, prie vi
sų kaltinimų “prisipažino" ir 
neprašė pasigailėjimo. Rajk, 
nuvestas prie kartuvių, net 
pats sau ant kaklo kilpą už
nėrė.

Nužudytųjų kūnai palaido
ti nežinomojo vietoje, kad jų 
vienminčiai negalėtų aplan
kyti jų kapb.

į visagalį viešpatį įvedimas, 
kardinolo Mindzenty sunaiki
nimas 1 ir katalikų atsparos 
palaužimas, pagaliau Rajk ir 
kitų komunistų prominentų 
skerdynės — tai G. M. Puš
kino meistriško darbo vaisiai. 
Po tos “rugiapiūtės” Vengri
joje, visai suprantama, ko
kiems uždaviniams šis meis
teris paskirtas į Berlyną.

—Urugvajus padarė preky 
bos sutartį su vakarų Vokie
tijos vyriausybe.

Ką tik įvykusių rinkimų į 
parlamentą Norvegijoje me
tu, komunistai pralaimėjo to
kiame laipsnyje, kad tai buvo 
netikėta niekam tame kraš
te: buvo numanyta, kad jie 
laimės iš turėtų 11 vietų ke
turias, bet jie išgelbėjo vos Į 
tik vieną vietą. Darbininkų 
partija vėl išėjo laimėtoja ir 
dabar dar sustiprėjusi. Ant
rą vietą užima krikščionių 
liaudies partija, toliau—ūki
ninkų sąjunga, konservato
riai ir kitos smulkiosios par
tijos.

—Vokietijoje, USA zonoje, 
yra 7,500 mokyklinio amžiaus 
amerikiečių vaikų. Jų apmo
kymui yra specialiai įsteig
tos, USA armijos išlaikomos, 
mokyklos.

• Erich Koch, garsusis nacių gauleiteris Rytprūsiuo
se, o paskui komisaras Ukrainoje, šiuo metu yra anglų prie
žiūroje Hamburge. Atitinkamas anglų teismas šiomis die
nomis sprendžia jo atidavimo sovietams klausimą. Jį išduoti 
reikalauja rusai ir lenkai.

• Du demokratų senatoriai — F. C. Myers ir P. H. 
Douglas — įnešė priedą prie DP įstatymo projekto, kuria
me reikalaujama repatrijantus į Vokietiją (anais laikais 
repatrijavusius iš įvairių kraštų) įsileisti į USA, o kol jie 
yra Vokietijoje, paskirti jiems globą.

® Grupė senatorių siūlo sušaukti tarptautinę konferen
ciją, kurioje būtų išaiškinta padėtis 8y3 milijono pabėgėlių 
iš anapus geležinės uždangos, kurie dabar yra ivakarų Vo- 
kieijoje.

• Nobelio taikos premiją 1949 metais gavo anglas lor
das Boyd Orr. 1948 m. taikos premijos niekas nebuvo ga
vęs. 1947 m. ją buvo gavę Amerikos kveikeriai.

® Anglijos valdžios vyrai tariasi, kada skirti Anglijo
je parlamento rinkimus. Jie, kaip žinome, turi įvykti 1950 
metais.

• D. Acheson viešai ir griežtai pasisakė prieš rytų Vo
kietijos vyriausybę. Ji yra “už kulisų sovietų meisterių su
formuota ir neturi teisės kalbėti ne tik vaakrų Vokietijos, 
bet ir rusų zonos vokiečių vardu,”—preiškč sekretorius.

• USA aukštasis komisaras Vokietijai ignoravo “liau
dies tarybos" pakvietimą dalyvauti rytų Vokietijos vyriau
sybės sudarymo akte Berlyne. Vietoje to, jis nuvyko j uni
versitetą vakarų Berlyne, kur buvo pakviestas iškilmėms. 
Komunistų pakvietimo nepriėmė ir kiti vakarų Sąjunginin
kai.

• D. Achesonas pranešė Senato užsienio komisijai, kad 
dėl sutarties su Austrija yra padaryta pažanga, šie pasita
rimai vyksta keturiems sąjungininkams dalwauiant. Teigi 
dviejų Austriją nemanoma steigti, kaip įsteigė dvi Vokie
tijas.

• Čekoslovakijos vyriausybė įsakė per policiją atiduo
ti visus ginklus, kuriuos tik turi bent kas iš gyventojų — 
ne komunistai ar komunistai. Surenkami medžiokliniai šau
tuvai, revolveriai, kuriuos turėdavo su leidimais.

• Vakarų Vokietijoje praeitomis dienomis buvo įvyk
dyti plataus masto kariniai manevrai, kuriuose dalyvavo 
Atlanto pakto sąjungininkų daliniai, visų ginklo rūšių.

1 • Naujai įsteigtos rytų Vokietijos valdžios vyrai savo
kalbas pašventė tik Sovietų Sąjungos ir Stalino pagyroms. 
Pagyrų tonas pasiekė šlykščiausio nusižeminimo ir savęs 
paniekinimo ribas.

• Ponia E. Anderson, iš Red Wing, Minn., prezidento 
paskirta ambasadore Danijai. Tai pirmoji moteris ambasa
dorė USA diplomatijoje.

• Kolumbo Dienos metu New Yorko parade dalyvavo 
per pusę milijono žmonių. Paradas vyko 5th Avenue.

• Senatas patvirtino Atominės Energijos Komiteto 
veiklą ir planus.

• Indijos ministeris pirmininkas Nehru atvyko i USA, 
kur jis žada išbūti apie keturias savaites. Prezidentas Tru- 
manas susitiko jį aerodrome ir pasveikino.

• Jugoslavijos vyriausybė įteikė Albanijos vyriausy
bei labai aštrią notą, kurioje Albanija kaltinama šaudant 
Jugoslavijos pasienio sargybinius.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

GRASINANTI VERGIJA
Būtų aklas tas, kuris individo silpninime ir kolektyvo 

stiprinime neįžiūrėtų grėsmės pagrindinėms asmens lais
vėms tuo atveju, jeigu tarp šitų dviejų veiksnių nebūtų iš
laikyta reikalinga pusiausvyra.

Kad taip iš tikrųjų yra, pakanka pastudijuoti sociali- 
zacijos technikos įstatymleidybos raidą tuose kraštuose, 
kur iš tos pusiausvyros išsimušta. Reikia tik pasižiūrėti į 
tą lėtą kitimą, kurį patiria tų kraštų laisvių apsaugos in
stitucijos. Mes esame liudininkai vyksmo, kuriuo tų kraštų i 
individas vis labiau palenkiamas viešajai galiai, kas gali | 
turėti nepageidaujamų pasekmhj dvasinėje srityje.

Pramonės ar žemės ūkio įmonė, apsupta tankiu tikiu j 
nuostatų, reguliuojančių jų atlyginimus ir kainas, jų pir-į 
kimą ir pardavimus, vystosi pagal viešosios teisės duoda
mą kryptį. Profesiniai verslai eina tuo pačiu keliu.

Samdomas gamintojas galėtų manyti, kad jis yra sau
gus nuo' to proceso, kuris pirmu žvilgsniu atrodo teliečiąs 
tik nepriklausomą arba tokiu laikomą gamintoją. Bet taip 
nėra. Socialistinėje santvarkoje darbininkas tampa ama
tininku šių trijų dalykų įtakoje: profesinio orientavimo, 
privalomo mokymosi laiko ir sugebėjimo. Jo teisės linksta 
į tokią formą, kuri jį pamažu subiurokratina, jam to visai 
neįtariant. Valstybė tampa viršdarbdaviu, į kurį jis kartais 
daug dažniau turi kreiptis su skundais, negu į tiesioginį 
darbo davėją. Be abejo, ši raida yra palaiminga, nes ji su
teikia darbininkui saugumo garantijų. Tačiau ji atsigrę
žia ir prieš jį tuo atveju, kai ji sauvališkai apipina jo tei
ses siaurinančių reikalavimų tinklu. Ji pasirodo dar pavo
jingesnė tada, kada ima silpnėti natūrali profesinės orga
nizacijos (unijos) apsauga. Iš tikrųjų, profesinės organi
zacijos funkcijų deformacija vis didėja. Tai vyksta dėl šio 
organizmo socializacijos. Tuo tarpu, normaliai imant, šiam 
organizmui priklauso samdinių laisvių gynimas. Pilnai su- 
kolektyvintoje sistemoje prof, organizacijos pasilieka, ta
čiau jos nebetenka savo pirmykščios funkcijos. Jos atlieka 
tik kadrų organo ir gamybos skatintojo vaidmenį. Prieš ką 
gi reikėtų ginti darbininką tokiame režime, kuris skelbia 
proletariato diktatūrą? Negi ginamas kas nors nuo paties 
savęs? Teoriškai imant, išvada gaunama be priekaištų.

Paskiras žmogus, matydamas siaurėjLčias savo tei
ses ir apsaugos 'priemones, kuriomis jis džiaugėsi savo kū
rybinėje veikloje, pasijunta taip pat mažiaullaisvės turįs ir 
savo uždarbį sunaudodamas. Juk grynai socialistinėje sis
temoje gamybą reguliuoja ne visuomenės paklausa, bet ūki
nės vadovybės patvarkymai. Kadangi valstybė susidaro 
sau privilegijuotą padėtį ar žaliavas dalindama ar kai ku
riuos gaminius gaminti uždrausdama, tai ji tuo pačiu vis 
labiau ir labiau atstoja vartotoją ir gaminius pasirenkant, 
ką seniau vartotojas pats laisvai padarydavo.

Vartojimo kapitalas, kuriuo kiekvienas disponuoja, 
taip pat susilaukia susiaurinimų, kurie žymiai sumažina jo 
vertę. Reikėtų čia paanalizuoti ir tuos žalingus pasikeiti
mus, kurie yra palietę tokius klasiškus veiksnius, kaip mo
kesčius ir paskolas. Mokesčiai ir paskolos yra tokie įran
kiai, kurie gali pasidaryti baisūs. Su mokesčiais taip gali 
atsitikti tuo atveju, kada jie nebėra vien tik valstybės iš
laidų padengimo priemonė, bet tampa “pilno mokesčių at
lyginimo” arba tautos pajamų padalinimo įrankiu. Su pa
skolomis taip atsitinka tada, kai jos yra “išprievartauja
mos.” Taip dažnai padaroma su tarnautojų santaupomis. 
Taip atsitinka ypač ir tada, kai, esant griežtam rinkų ra- 
cionavimui ir kontrolei, privatūs, aspiens praktiškai yra 
priversti investuoti turimus pinigus ten, kur to reikalauja 
valstybė.

Taigi, socializmas neišvengiamai pažeidžia ūkines in
divido laisves. Nelieka nepaliestos nė jo politinės laisvės.

Reikėtų čia atžymėti tuos neišvengiamus smūgius, ku
riuos socializmas suduoda parlamentinėms institucijoms ir 
kokius pakeitimus jis norėtų jose padaryti. Tai yra prob
lemos, kurios kyla iš kolektyvizmo pavojaus demokratijai.

Jurgis Baltrušaitis
Lietuvos takeliai
Pūgos užbarstytas ir viesulo šluotas, 
Vis tiesias, vis klojas takelis vingiuotas — 
Kalva ir pakalnės žaliuojančią pievą, 
Per retą beržyną, pro vienišą ievą, 
Pro dyklaukius, pelkes, per pilkas rugienas, 
Daugybės klajūnų pramintas, bet vienas...

Jo tolį užburtą likimas jam lemia... 
Nuo šimtmečio kojų įdubęs į žemę, 
Vingiuotas takelis neturi kuo girtis — 
Jį lydi tik kryžiai, malūnai ir svirtys, 
Jis girdi tik smilgas, ką šnabžda paparčiai,' 
Kuo vargšas paklydėlis skundžiasi karčiai...

Jis sveikina lygiai ir seną ir jauną, 
Kas drąsiai žygiuoja, ką gąstas pagauna, 
Kaip sveikina lygiai svajonė kiekvieną, 
Neuždraustas naktį ir atdaras dieną — 
Visiems, kas šios žemės kelionės nebūgsta 
Ir veržias ieškoti, ko stinga, ko trūksta...

VISUOTINAS MŪSŲ KONGRESAS
Mūsų Kongresas jau čia Į Pilną darbotvarkę, atrodo, 

pat — renkasi posėdžiams tebus galima paskelbti pas- 
lapkričio 4 dieną, 10 vai. ty- 
tą, New Yorker Hotel, 34th 
St. ir 8th Ave., New Yorke.

Atstovų registracija pra
sidės ketvirtadienį, lapkričio 
3 d. nuo 1 vai. popiet, Parlor 
A, 3-me aukšte. Kongreso 
atidarymo dieną, registraci
ja prasidės 8:30 vai. rytą 
Parlor A ir Foyer (prie posė
džių salės). Abudu registra
cijos punktai veiks per die
ną.

kutiniąją savaitę.

REPORTAŽAS IŠ EUROPOS
Rašo A. VYTENIS

Komunistai pamatė komunizmą. Sūnus jau pamatė, tė
vas — dar ne. Paaukos pusę raudonosios armijos. Karė
tai Vengrijoje. Išvalomi ir areštuojami. Minos Vengrijos- 
AUstrijos pasieny. Čekoslovakų komunistai ruošėsi prieš 
Maskvą.

TAIKOS PROPAGANDA“ROJAUS” PAŠVAISTĖSE
Vakarų Vokietijos vokie

čiai, buvę žymūs komunistai rašytojo Ilija Ehrenburg pa- 
atsisako komunizmo. Rhein- ruoštą “Taikos šventei” 
land - Pfalzo seimelio narys straipsnį, kuriame šitaip ra- 
ir komunistų partijos komi- šo: “Mes visomis jėgomis, o 
teto reikalų vedėjas, Herbert jeį reiks ir ginklus panaudo- 
Mueller pareiškė spaudai, ję, pasaulyje taiką išlaikysi- 
kad iš partijos išstoja todėl,; me. Mūsų sandėliai pilni gin- 
kad jis savo sąžinę ir žmo- klų įr sprogstamosios me
niškumą negali suderinti su džiagos. Mūsų plačiosios tė- 
komunistų darbais. Antrasis Vynės masės paruoštos by

Maskvos “Pravda” įsidėjo

STACHANOVIETIŠKAI
Bolševikų suruoštoje van

dens sporto šventėje, Elbės 
upėje, antrą premiją už išbu
vimą pasinėrus vandenyje 
laimėjo rusas Paniuškin. Jis 
pasinėręs išbuvo 3 min. ir 6 
sek. Pirma premija paskirta 
liaudies milicininkui Muelle- 
riui, kuris dar ir po šiai die
nai iš vandens nepasirodė.

Kaip praneša Vienos kari
nė vakarų valdžia. Vengrijo
je šiuo laiku bolševikai ka- 

, cetuose laiko 35.000 vergų.
I Jų tarpe yra 5.000 jugosla
vų, 1.800 žydų, 250 austrų ir 
27,950 pačių vengrų.

VALOMA
“Die Welt” praneša, kad 

rytų zonoje policijos valdyba
to pat seimelio narys — Lud- kokiems galimumams. Mes šiomis dienomis paliuosavo 
wig Mandershield, taip pat turim pakankamai žmonių 200 milicininkų ir aukštes- 

i visam pasaulyje, kad pirmo- niųjų policijos pareigūnų už 
mis karo dienomis galėtume neištikimumą “liaudžiai.”

Jiems buvo prikišta, kad 
jie palaiko ryšius su Vaka
rais ir su vakaru Berlynu.

RENKA ATSTOVUS
Kongreso Reng. Komitetui 

pranešta, kad šios organiza
cijos jau išrinko atstovus į 
Visuotinį Amerikos Lietuvių 
Kongresą:

Kearney, N. J. Liet. Am. 
Piliečių Klubas ir šv. Vardo 
Draugija paskyrė $200 auką 
ir išrinko atstovus — kun. D. 
Pocių, Balį Laučką, Kaz. Nak- 
rošių, Kohanskį ir J. Katilių.

Brooklyn, N. Y. Liet. Atle-
- . tų Klubas paskvrė $25 auką

yra prašomos įteikti manda-jir atstovais išrinko J. Peter- 
tą savo išrinktiesiems atsto- šoną, A. Luką, D. Klingą, A. 
vams, gi mandato nuorašą Andriulį ir Pr. Venį, 
tuojau pasiųsti ALT Sekreto
riatui, 1739 S. Halsted Street, 
Chicago, Ill.

2) Visi atstovai prašomi ką ir atstovais išrinko adv. 
neatidėliojant pasiųsti vieš-K. R. Jurgėlą ir Ant. Povi- 

lanską.
Liet. Tremt. Draugija New 

Yorke išrinko 5 atstovus.

senas komunistas, išstoda
mas pareiškė, kad dabartinis: 
komunizmas nesiderina su 
darbininkų idėjomis. Kartu I 
su šiais taip pat iš partijos 
išstojo ir darbo tarnybos di
rektorius Heinrich Thiery. 
Išstoies iš partijos Muelleris 
iki 1933 metų buvo Badeno 
seimo, komunistu frakcijos

paraližuoti priešo apsigvni- 
mo veiksmus. Mes kariausi
me žemėje, ore ir vandenv- 
nuose ir visur ten, kur tik 
pasirodys priešas. Mes paau- 
kosim, jei tik reiks ir puse 
raudonosios armiios, kad tai
ka išlaikvti ir kad visame

narus ir partijos žvmiausias šios žemės rutulvie karo knr- 
kalbėtoias. Jis tain pat daly-Į stvtojus surankioti ir liaudies 
vavo Isnaniios n1 lietiniame .teismui atiduoti. Tenebando 
kare. Hitlerm laikais už ko- mūsų priešai irinkluotis. nes 
munizma sėdėjo Dachau kon- jįe jau pavėlavo. Šiandien
centracijos lageryje.
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PRAŠYMAS ATSTOVAMS
1) Organizacijų valdybos

Am. Liet. Legijono Da
riaus ir Girėno Postas Nr. 1 
(New Yoidc) paskvrė $25 au-

bučio rezervacijos korteles 
tiesiog hoteliui. Politinių rin
kimų įkaršty, kambariai New 
Yorko viešbučiuose tą savai
tę bus sunkiai gaunami. Tai
gi, atstovai — rezervuokite 
sau kambarius iš anksto!

3) Komitetas pavedė LAIC 
direktoriui, adv. K. R. Jurgė- 
lai, suderinti ir patiekti gau
tus projektus Kongreso rink- 
tajai Rezoliucijų Komisijai. 
Todėl, atstovai prašomi rezo
liucijų projektus ir Kongrese 
svarstytinus sumanymus iš 
anksto persiųsti šiuo adresu: 
Liethuanian American Infor
mation Center. 233 Broad
way, New York 7, N. Y.

AUKŲ ČEKIAI IR PAŠTO 
PERLAIDOS

Visoms pramogoms bilietų 
įsigijimo pirmenybė teikiama 
atstovams, ypatingai iš kitų 
kolonijų. Atstovai jau dabar 
gali užsakyti visus bilietus 
už $10.00.

Ypatingai tenka susirūpin
ti dalyvavimu bankiete: di
džioje salėje bus 542 vietos 
ir 100 vietų balkone, taigi vi
so 642 vietos. Atstovams re
zervuojama 550 vietų, gi kiti

Nepaprastai išpūsdamas valstybės kompetenciją, so- b’lietai bus parduodami vie- 
cializmas reikalingas patikimos ir pilnos iniciatyvos vy- tiniams gvventoiams. Visos 
riausybės, gi parlamentinis visagalinčių susirinkimų rėži- rezervacijos uždaromos spa
rnas gimdo tik nepatvarias ne neryžtingas vyriausybes, j l’u 31 vakare. Po to dar nėr 
Juo toliau brendama kolektyvizmo keliu, juo labiau turės P°ra dienu bus ualima užsi
būti pertirpdytas parlamentinis režimas. Yra pavojaus, kad sakvti vietų tiktai stalams, 
bus paliestas pats demokratinis režimas. Taip ūkio nacio- • nastatvt.iems prieangy. Sta

lai turag po 10 vietų.
Todėl, atstovai vra prašo

mi sau ir savo šeimoms vie
tas užsakai iš anksto, at- 
siunčiant čeki (no $6. asme
nini) Lithuanian American 
Congress Committee vardu.

nalizacija atsiliepia ir į politines laisves. Tylomis pro šį 
reiškinį praeiti negalima.

Norintiems studi-

Bloga padėtis šiuo atveju 
yra studentų lituanistų, nes 
nei viename JAV universite
te nėra lituanistikos kated
ros. Nors kai kur JAV ir pa
skaitomas retkarčiais koks 
lietuvių kalbos dalykas, bet 
tik kaip priedas prie Ivgina- 
mosios arba slavų kalboty
ros.

Todėl yra dedamos kon
krečios pastangos šiam klau- : 
simui išspręsti. Tačiau, kadi1 
viskas tikriau ir greičiau rie-l-

Petras Bigas

dėtų, yra skubiai reikalingi 
duomenys, kiek atsirastų no
rinčių tęsti arba pradėti li
tuanistines studijas.

Tad besiinteresuojantieji 
yra prašomi pranešti savo 
vardą ir adresą, ir jei yra li
tuanistiką studijavę, išklau
sytų semestrų skaičių šiuo 
adresu: Stud. Phil. K. Ost
rauskas, 1383 Madison St. 
Brooklyn 27, N. Y.

Tikimės, kad ir vietinių 
Amerikos lietuvių akademi
nio jaunimo tame susilauksi
me nuoširdaus pritarimo.

' K. Ostrauskas

mums jau jokia valst^b5 
visame nasaulvie sus’Ivginti 
nedali. Mes jaučiamės sau
giai. kain niekad iki. šinl.” 
Tai H. ta ika ir ramybė šios 
žemės žmonėms!

MINOS
Bolševikai Vengrijos-Aust- 

rijos pasieny deda minas. 
Austrijos vyriausybe nors ir 
protestuoja, bet bolševikai į 
tai dėmesio nekreipia.

Vokiečių laikraščiai prane
ša, kad pasitvirtino gandai 
apie areštavimą Čekoslovaki
joje 20 žymių komunistų, 
kurie esą ruošę prieš Mask
vą sukilimą. Darant pas juos 
kratas rasta daug ginklų.
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KUR STOVI PASAULIS
Pirmojo pasaulinio karo armijos buvo sugrūstos va- 

palikto chaoso rezultate dvi karuose, o rytai beveik tuš- 
didžiosios Europos tautos pa- ti buvo. Taigi, raudonarmie- 
teko į politinių banditų ran- čiai ėjo, arba amerikonų tan
kas. Tai Rusija ir Vokietija, kais ir sunkvežimiais važia- 
Šito banditizmo rezultate ki
lo antrasis pasaulinis karas,

ėio i 
meno 
kuria 
liet m

PAMALDOS KATEDROJE
Visuotinio Am. Liet. Kong

reso pamaldos įvyks sekma
dieny, lapkr. 6 d. 4 vai. popiet 
Šv. Patriko katedroje, 5th 
Avė. ir 50th St., New Yorke.

j I Mišparus laiKys vienas lie
tuvių pralotų. Pamokslą pa
sakys vysk. J. Flannelly; 
New Yorko Aušros Vartų 
parap. kleb. kun. J. Gurins-, bininku ir ūkninkų roiaus.” 
kas atkalbės maldą už ken
čiančią lietuvių tautą ir cho
rams vadovaujant visi daly
viai sugiedos antrąjį dabar
ties Lietuvos Himną “Mari
ja, Marija.” Palaiminimo me
tu, visi dalyviai sugiedos 
“Šventas Dieve,” galop visi 
sugiedos Lietuvos ir Ameri
kos himnus.

Pamaldoms preziduoti yra 
užkviestas kardinolas Fran
cis Spellman. Pamaldose da- 
Ivvaus Lietuvos, Latviios, 
Estijos pasiuntiniai, valdžios 
atstovai, pavergtu tautų ko
mitetų atstovai. Visi Kongre
so atstovai yra prašomi da
lyvauti.

O. REIMANN?
Ar atsisakys komunizmo 

Vokietijos komunistų parti
jos vadas, Max Reimann? 
Pabėgės iš rusu zonos jo sū
nus, buvęs “liaudies milici
ninkas” pasakoja, kad su juo 
rengėsi bėuti dar keturi jo 
draugai milicininkai. Tačiau 
jis nepasako, kodėl jo drau
gams pabėgti nepavyko.

Grįžtantieji iš bolševikų 
belaisvės vokiečiai rašo Max, 
Reimannui laiškus. Toki ben-1
drą laišką taip pat parašė gu- kuris atnešė nepaprastų neti- 
lintieji Guetersloh ligoninėje, kėtumų savo pabaigoje, 
grižę 230 belaisviu. Jie ligo-1 
ninėn paguldyti dėl išbadėji- 
mo ir nusilpimo, būnant be
laisvėje. Savo laiške Max 
Reimannui jie rašo: “Mes 
grižę belaisviai iš Sovietu Ru
sijos tūkstančiais gulime li
goninėse. Tai reiškia, kad 
mes “ilsimės” ištrūkę iš “dar-

Vienas iš didžiausių neti
kėtinumų — tai sovietų at
gabenimas šiąpus Elbės, ati
duodant jiems Berlyną ir 
Vieną. Frontų ir įvykių sū
kury gyvenęs, savo akimis ir 
protu stebėjęs europietis ap
stulbo, išgirdęs Jaltos konfe
rencijos "komunikatą. Dar

vo per tuščius laukus. Ir ši
tam ėjimui ir važiavimui ke- 
liaš buvo paruoštas iki El
bės.

Ketveris metus galvojąs 
pasaulis negalėjo suvokti, ko 
siekė tada anglo-amerikonų 
politikai. Tik šiemet pagaliau 
pradėjo aiškėti, kai Churchil- 
lis, anos politikos pati stam
biausioji figūra, paskelbė, 
kad Jaltoje visa tai padarė 
D. Rooseveltas, o jis, Chur-

daugiau tas europietis ap- chillis, nekaltas avinėlis, su- 
stulbo, kai amerikonų armi- pratęs, kad daroma negerai, 
jos sustojo prie Pilzeno, pa- bet, maždaug, sarmatijęsis 
laukdamos kol raudonarmie- | dedei Rooseveltui priešintis, 
čiai atpukšnojo per visą Če-, Velionis Rooseveltas negi at- 
koslovakiją ir sustojo Bava-'sįkirs iš kapu. Jis tyliai pri- 
rijos pasieny. O kai ameriko- sijma sau kaltę, na. o Krem-
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—Čekoslovakijoje pereitą 
savaitę suimta 10 000 žmo
nių, kurie “neprigijo prie de
mokratinės santvarkos,” at
seit, nenasidarė komunistais. 
Suimtieji pasiusti į sunkiųjų 
darbų stovyklas.

KAS DARBOTVARKĖJE?
Kongreso tikslas ir užs: 

mojimai-yra visiems žinom5 
ir sunrantami.

Bus keturi referentai lietu 
viu kalba. Vienas ju bus prof 
Kazvs Pakštas, kuris kalbū- 
apie lietuvių tautos potencia
lo išlaikvmą.

Kongrese kalbės iškalbin
gas kongresmanas Daniel J. 
Flood ir Yele Universiteto 
prof. Raphael Lemkin, geno
cido termino nukalė j as.

Mes parsinešėme sužalotus 
nuo kančių kūnus, bet mes 
parsinešėme dar daugiau: 
mes gerai pažinome tikrovę, 
kokia ii vra “pirmoioie so
cialistinėje valstvbėie pasau- 
Ivie.” Kai mes ta tikrovę su- nai pasitraukė iš Tiurineūjos, iįaus agentūros pasaulyje, 
Ivginam su komunistu oro- atleidę raudonuosius šiapus komunistų partijomis vadi- 
paganda, mes iaimiamės Veimaro, tas europietis liko.namoSi skelbia, kad Roose- 
skaudž’ai nežeisti. Tod^l mes visai disorentuotas. Ameriko-|vep,as ...buvo jų žmogus, 
darom išvada, kad vokiečiu įnų išdavystė! Kitaip tenykš-' 
komunistu vadas neturi ma-;tis žmogus negalėjo manyti. I 
žiausio sunratimo anie ko-| Kas šitą mintį sugestiona- 
munistiniu kraštu skurdą, ir Vo tada? Paprasčiausia logi- 
bolševizmo tikslus. Mes v’sa-,ka: anglo-amerikonai laimė- 
da esame pasiruošė, pone'jo karą ir visus laimėtus da- 
Reimanne. su jums padarvti lyl^us atidavė sovietams.

“"r*.; “k™ ", kad I Amerikos, Anglijos, na, gal! 
dar Prancūzijos paprastos 

išmratį masės galėjo tikėti sovietų 
komunizmo Hkrrnm. Jūs tik- propagandai, kad karą laimė- 
rai tokio pasikalbSū’mo neat- jo*' tik sovietai ir dėl to jie ir 
.-.makvait. mi b°nt. kiek mms j visus laimėjimo vaisius pa- 
-*x-—- — - '- sitmė. Bet tuo neįtikėjo tie, 

kurie sekė tikrą dalvkų ei-1 
gą: juk ne tik Hamburgas, 
Muenchenas, Frankfurtas, 
Dresdenas ir Berlynas buvo 
totaliai sugriauti anglo- 
amerikonų, bet ir Karaliau
čius į pelenus paverstas taip 
pat tų pačių anglų-ameriko- 
nų. O povandeninis ginklas, 
kurs buvo bene baisiausias 
saiungininkams ir kuri vaka
riečiai prie nuliaus buvo pri
vedę jau 1943 m. pabaigoje.

Sovietai juk prie šito nei 
pirštu nenrisidėjo — jie tam, : 
kain ir kitiems dalykams, ne- ' 
pajėgūs buvo. Tuo metu, ka- ' 
da sovietu armijos “didvv- 
riškai žvgiavo.” vokiečiu ka
reivis buvo betėvis kariauti, i P x. . , , ,
nes io visas kraštas buvo su-| imtls pr,e to’ kf1s vra dwh- 
parajižuotas ir L 
naikinti iš vakaru. 
Hitlerio, kaip žinome, visos

mes

Kas šitą mintį sugestiona-

lietuvi!

nasikalh5iimo vakara.
jūs turėtvnn3+e nrogos iš tie 
siogjnill liudininku

R1CJQ

rūni vokiAnin tautos ir žmo
nijos ateitis.”

ši loi?ka vokiečių spauda 
paskelbė viešai.

LIETUVOS ARTOJĖLIS

. Verčiame sekantį istorijos 
! puslapį. Trumano 12 punktų 
(1945 m. spalių mėn.) ir 
Churchillis Fultone. Dvylika 
punktų — tai programa, nuo 
kurios iki šiol nenutolta nei 
pusės žingsnio, Fultono kal
ba — tai šauksmas anglo- 
amerikonų prieš sovietus. Po 
to — konkretūs žygiai. Tru
mano kojos įstatymas Tur
kijoje ir Graikijoje, kad jos 
ten neįstatvtų Stalinas, Mar- 
shallio planas, Atlanto pak
tas, Vokietijos suorganizavi
mas, Europos ginklavimas, 
Jugoslavijos atskėlimas.

Sovietai suimti į geležinį 
žiedą. Tam žiedui stiprinti 
bilijonai dolerių dedami. So
vietai netik kompromituoja
mi, bet tiesiog demoralizuo
jami. Trumarias paskelbė, 
kad Stalinas turi bombą. Da- 
leiskime, kad jis jos neturi, 
bet ar jis gali pasisakyti sa
vo masėms, kad jis jos netu
ri? Vadinasi, frali būti ir taip, 
kad jam j sakė amerikonai— 
sakyk, kad tu turi bomba, ir 
jis spko. Kas žino, ar šitas 
paskelbimas nėra botagas, 
pavaryti tautoms karščiau

si išdl
Himną

musų j 
guosius

Ir dina 
posūkių

I )ideJ 
vežimo! 
plūstos! 
MVD rl 
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baramas ko-1e punktu, Fultono kalbo- 
Be to Pe> Atlanto pakte?

(Pabaiga 4 pusi.)
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NUSIVYLĘS ŽMOGUS
Skrajūnas VISUOTINIS AMERIKOS LIETUVIŲ
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brolis kodėl jis taip atrodo ir 
kodėl jis slapstosi. Jis man 

j atsakė, kad bijo išvežimo iš 
1 savo kraštas ir kad tu randies 
bandai. Apklausinėjas Jusu 

i brolis Uonas sužinojau, kad
Chicagoje veikia Lietu- —Dr. A. Paplauskas - Ra-!jus randates bandoi, nes bi- 

vių Prekybos ir Pramonės mūnas pakviestas profeso-. jotes išvežimo iš savo kraš- 
Rumai, į kuriuos } ra susi- riauti į Montrealio ir Otavos to. Tarybinė Vyriausybė do- 
spietę lietuviai biznieriai, universitetus Kanadoje. ___ 2______
Pirmininkauja J. Pačkauskis, atvykęs į Kanadą neseniai iš buvo pasislepa ta diena, ka- 
vicepirmin. — A. Rudis. —

—Lietuvis J. T. žiūrįs, Chi- ■
cagos munisipalinio teismo skelbė duosianti 15,000 (apie i Lietuvos" apskričiu. Duok at- 
teisėjas, lankosi Europos vai- m,~ ~ '• - • • •
stybčse. Aplankė jau Prancū
ziją, Šveicariją ir Vokietiją.

—Vokietijoje, ypač prancū- tiniams į Vokietiją gabena-1nų apskr. MGB Viršininkas), 
zų zonoje, politrukai įtempę “T5vv„<u. -.i.-.
jėgas darbuojasi, norėdami 
lietuvius suverbuoti grįžti j 
Lietuvą. Nei iš lietuvių, nei 
iš kitų pabaltiečių neatsiran
da norinčių pas juos vykti.

—Belgijos lietuviai suski
lo, panašiai kaip Kanadoje. 
Savo suvažiavime negalėjo 
net centro valdybos išsirink
ti.

—Dornstadto, Vokietijoje, 
stovyklą panaikino ir lietu
vius iš jos perkėlė j Schwae- 
hisch — Gmuend stovyklą. 
Šitie vargšai kaip tik iš ten vieną iš Klaipėdos ir du iš Si- 
ir buvo nukelti į Domstadtą. biro. Iš jų galima suprasti, 

—Iš IRO sandėlių Vokieti- kokias baisybes ten pergyve- 
joje daug kur atleidžiami į na rusiškųjų komunistų per- 
tarnautojai DP, o skiriami sekiojamieji. 
vokiečiai. Taip jau padaryta 
Hanau stovykloje. Tai vėl gamino naujus pašto renklus 
nauja skriauda mūsų žmo
nėms.

—Schwaebische - Gmuend, 
Vokietijoje, stovykloje dar 
yra apie 2,000 lietuvių. Jų 
tarpe yra dar žymūs mūsų 
kultūros kūrėjai — prof. A. 
Maceina, prof. J. Grinius, po
etas P. Jurkus ir k.

—Kanados lietuviai lapkri- 
mėn. Montrealy ruošia 

literatūros vakarą,

Jis vanoja tem žmonėm katre

i tremties.
—“Lietuvio” redakcija pa- . laisviai gyvionti koki nori iš

da buvo išvežimas ir dabar

$5,000) D. M. tiems, kurie į- sakymas per savo brolis Uo- 
rodys, kad komunistų spaus- nas įkį 13 rugpiutis” (pasi- 
dinamame ir specialiai trem- rašė majoras Grišinas, Prie-

mame “Tėvynės Balse” (Nr. šiuo laišku patys bolševi- 
1, 1949 m.) tilpę teigimai i fcaį atidengia, kas darosi Lie- 
apie tremtinius ir jų sukur- tuvoje, kur “laisvai gyvena” 
tas institucijas yra teisingi, j tik beraščiai Giršinai.
Komunistai tyli. Jie juk rašo 
ne tam, kad savo “tiesas” 
paremtų ar įrodytų...

—Dillingeno, Vokietijoje, 
stovykla ir gi uždaryta. Apie 
250 lietuvių išskirstyta į 
Kempteną, Memmingeną. Ši 
stovykla veikė apie 4 metus.

—“Lietuvis”, Vokietijoje, 
paskelbė tris laiškus, rašy
tus klaipėdiečių lietuvių —

TRĖMIMO EPIZODAI
Čia duosim keletą atskirų 

charakteringesnių atsitiki
mų, užregistruotų per veži
mus. Iš Varėnos apskr., Va
rėnos vai. buvo ištremta šei
ma. Ją atvežus į Vilniaus sto
tį buvo leista iš vagono dviem

(Tęsinys)
MAŠINŲ AMŽIUS

Mūsų amžių galima būtų 
nucharakterizuoti kaipo ma
šinų amžių. Civilizacijoje bu
vo žinomi akmens amžius, 
bronzos amžius, geležies am
žius. Su nemažesniu tikslumu 
mūsų amžių galima pavadin
ti mašinų amžių.

Mašinos visai mūsų gyve
nimą pakeitė. Su kokiu grei
tučiu tai padaryta! Koks 
kontrastas tarp mūsų protė
vių paprastu gyvenimu ir 
nūdieniniu skubiu ir intensy
viu gyvenimu! Tikrai, pagal
vojus apie' netolimos praei
ties gyvenimą ir jo išradi
mus, šiandien reikia tik nu
sišypsoti.

Tik pažiūrėkime. Bevielis 
telegrafas blykšterėjb mūsų 
siunčiamą mintį į kitą žemy
no pusę ir į 8 sekundes atsa-

vyrams su dideliu puodu eiti j tymas mūsų rankose. Radio 
vandens atnešti. Sargybinio kalbėtojo garsas nespėjo nu-
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Badeno provincijai, ženklai 
priimti ir paleisti apyvarton. 
Kaip žinome, njūsų dailinin
kas jau prieš porą meti) bu
vo pagaminęs seriją pašto 
ženklų prancūzų zonai.

—Diepholzo, Vokietijoje, 
stovyklos amatų mokiniam 
beardant karo metu subom
barduotą namą, sugriuvus 
sienoms, buvo užmuštas tos 
mokyklos mokinys J. Valiū
nas.

—Prancūzų zonoje, Y’okie- 
tijoje, lietuvių stovyklos taip 
sumažėjo, kad kai kur liko 
tik po keliolika lietuvių. Frei- 
burge jau tik 110 (buvo 400). 
Ravensburge apie 90 (buvo 
500), Biberache (Riss) apie 
100 (buvo 400).

—N. Zelandijoje emigravu-

čio 
meno 
kuriame dalyvaus Kanados 
lietuvių žymiausi 
kai.

—Rašytoja M. Aukštaitė, 
dabar gyvenanti Kanadoje, 
yra paruošusi spaudai eilė
raščių rinkinį — sielos sim
fonijos. Ji yra Kanados lie
tuvių rašytojų sąjungos pir
mininkė.

—Lietuvos Vyčių seimo re-1 siems lietuviams kūrimasis 
zoliucija, įteikta Amerikos eina neblogai. Juos labai už- 
Senatui, atspausdinta Kong- jaučia vietos gyventojai. N. 
ressional Record rinkiny.

—Holyok, Mass., kolegijos 
studentai surinko $3,000 au
kų fondą, iš kurio sudarė 
dviem tremtiniam studentam 
stipendijas, kurių viena teko 
lietuvaitei S. Apanavičiūtei.

Zelandijos 90% gyventojų yra 
anglai.

—Yorke, Anglijoje, vyks
ta Pabaltės dailininkų paro
da, kurioje dalyvauja mūsų 
H. J. Zmuidzinienė, J. Zmui- 
dzinas, Daunoras ir k.

KAS DAROSI LIETUVOJE
IŠLYDI HIMNAS IR 

VARPAI
Išvežamųjįj daugelis laiko

si išdidžiai. Gieda Tautos 
Himną ir partizanų dainas, 
pasigirsta šauksmai: vistiek 
mūsų nenugalės! Nelaimin
guosius lydi varpai, kuriuos 
gal jie girdi paskutinį kartą. 
Ir dingsta tremiamieji kelių 
posūkiuose.

Didesniuose miestuose iš
vežimo dieną visos gatvės už
plūstos raitosios milicijos, 
MVD mokyklų auklėtinių ir 
kariuomenės. Ties kiekvienu 
beveik namu miestuose stovi 
sunkvežimis, aplink nardo 
mėlynkepuriai. Girdėti mote
rų ir vaikų klyksmai. Pasitai
ko, kad žmones šoka iš. kelin
to aukšto, kad užsimuštų ar 
išsigelbėtų.

Daugiausia buvo išvežta 
moterų, vaikų ir senių, viso 
apie 70%. Daugumas tremia
mųjų buvo mažažemiai ūki
ninkai.

Pravedus statistiką rasta, 
kad Alytaus, Varėnos, Lazdi
jų apskrityse buvo ištremta 
apie 4,500 asmenų ir liko 14 
tūkstančių hektarų nedirba
mos žemės.

Išvežimo planas vistik iš
pildytas tik %, nes daugu
mui pavyko pasislėpti. Ypač 
nemalonu bolševikams, kad 
dauguma vyrų pabėgo. Aiš
ku, jie padidino partizanų ei
les.

“AMNESTIJA”
Norėdami jų išvengti, bol

ševikai paskelbė “amnesti
ją” tiems, kurie pabėgo. Pa
skelbę “amnestiją,” rašinėjo 
išėjusiems į partizanus, norė
dami tiesiai juos pasiekti. 
Vieną tokį laišką Dainavos 
apygardos organas “Laisvės 
Varpas” gruodžio mėn., 1948 
m. paskelbė straipsnyje “Ma
joras Grišinas Laisvės Lab
darys.” Tai buvo Prienų aps- 
krit. MGB viršininko Grišino 
laiškas, rašytas Adomui Bar 
toševičiui, partiz. narsuoliui, 
gyv. Birštono vai., kuris ge
gužes 22 d. pabėgo rusams iš 
nagų. Jį rusai, apie 13 karei
vių, su dviem kulkosvydžiais 
vijosi apie 4 klm. visą laiką 
apšaudydami visų ginklų ug
nimi. Tačiau Bartoševičiui 
pavyko pabėgti ir dar tą pa
čią dieną paimti ginklą į ran
kas. Jo jaunesnis brolis Jo
nas, 15 metų, po kurio laiko 
buvo areštuotas. Per jį rusai 
pasiuntė narsuoliui laišką. 
Laišką partizanai perdavė 
savo dalinio viršininkui. Pa
sistengsim atpasakoti, kiek 
atsimenam, to laiško rašybi- 
nius ir minties deimančiu
kus. '

“Adomas, šiandien aš suti
kau Jūsų brolį UONAS, ku
ris sėdi Ezne (Jėznas) MGB. 
Jis yra visas apiplyšęs ir utė
lėtas ir atrodo kaip koks pa
bėgėlis. Aš paklausiau Jūsų

lydimi abu vyrai atėjo prie 
šulinio su pompa. Jie apsime
tė nemoką pompuoti vandens. 
Supykęs rusas pasidėjo gink
lą ir pats pradėjo pompuoti. 
Vienas vyras stvėrė puodą 
ir visa jėga rėžė juo rusui 
galvon, taip, kad šis be są
monės išsitiesė palei šulinį. 
A.bu vyrai laimingai pabėgo. 
Pasiekę savo namus, abu vy
rai įstojo į partizanų eiles.

Vienas asmuo, taip pat iš 
Varėnos vai., seniau buvęs 
policininkas, atėjus bolševi
kams apsimetė bepročiu. 1948 
m. trėmė jo šeimą. Jį, kaip 
“nenormalų” mažiau saugo
jo, tad jam pavyko pabėgti 
ir įstoti į partizanų eiles. Va
rėnos apskr. MGB viršinin
kas, grauždamas iš piktumo 
pirštus, sakė: “Ne jis kvai
las, bet mes.”

Alytaus vai. išvežė seną 
mokytoją, sirgusį širdies li
ga, Gavelį. Kai mokytojas 
turėjo lipti į mašiną, jis krei
pėsi įrusus ir stribus ir iš
drožė jiems daug karčių žo
džių. Gale jis pabrėžė:. “Vež
kite, bet visų neišvešite. Bus 
kam atkeršyti.” Belipdamas 
senis apalpo. Jį įvertė į ma
šiną ir be sąmonės nusivežė.

Iš Rumbonių bažnytkai
mio, Alytaus vai. buvo iš
tremta, seniau areštuoto, var
gonininko žmona. Vargšę 
moterį prieš didelį smėlėtą 
kalną varė pėsčią apie 3 klm. 
ir nedavė nieko pasiimti, tik 
mažus vaikelius, iš kurių du 
turėjo ji neštis ant rankų, o 
kiti buvo taip pat maži. Ru
sai ir stribai mušė buožėm ir 
botagais moterį, ragindami 
ją greičiau eiti.

Tremiant nebuvo atsižvelg
ta į žmogaus sveikatą: buvo 
ištremta žmonių, kurie jau 
buvo išgulėję po keleris me
tus lovoje, nekeldami iš jos. 
Pav., senukas Krilavičius iš 
Jėzno miestelio.

Iš Birštono miestelio išve
žė žmogų, kuris buvo jau ma
rinamas ir pakeliui mašinoje 
mirė.

Buvo užregistruota atsiti
kimų, kai rusai, radę gimdan
čias moteris, palaukė, kolei 
vyko gimdymas ir įsivertė į 
mašiną ligonį ir naujagimį iš- 
siveždavo.

eiti iki studijos kambario 
sienų, o jau jo balsas girdi
mas visame krašte už šimtų, 
o net tūkstančių mylių.

Mašinos perkirto kelius po 
vandeniu ir per kalnus; ma
šinomis ištraukiamas švie
žus ir grynas vanduo iš po 
600 pėdų požemių gilumos ir 
siunčiamas milijonams dide
lių miestų gyventojams; ma
šinomis išraižomi mūsų mies
tų ir parkų gatves ir nutę
siami tūkstančiais mylių pa
togiais ir gražiais asfalti
niais keliais.

Orlaiviai greitesniu negu 
paukščio, o net garso greitu
mu perkerta žemynus ir van
denynus ; automobiliai ir 
traukiniai rėžia per laukus ir 
girias 90 ir daugiau mylių 
greitumu; karo laivai, kaip 
kokios tvirtovės, gina mūsų 
krantus nuo užpuolimo. Visa 
tai dėka toms mašinoms.

Taip, tikrai tas amžius yra 
mašinų amžius. Kai išrado-

mingas, kaip jaučiasi nelai
mingas šiandien.

Taip, mašinos gyvenimo 
problemų neišsprendė, bet 
jas tik labiau aikštėn iškėlė. 
Bet ar tai turime mašinas iš
mesti? Jų atsisakyti? Tai 
būtų pažangos laikrodžio pa
sukimas atgal. Civilizacija 
niekad neina tuo keliu. Tai 
būtų lyg tuščios pastangos 
sulaikyti ar net atgal at
stumti krentančius Niagaros 
vandenkričio vandenis. Ar 
turime grįžti į praeitį, kada 
garinis bertuvas nebuvo ži
nomas ir žmogus kasė žemę 
kirka ir kastuvu?

Ne! Niekad! Mašinos turi 
pasilikti, tik mašinų tiranija 
turi būti panaikinta. Mes esa
me vergais ne mašinų, bet 
paties savęs. Atitaisymas tu
ri būti padarytas. Aukštes
nieji dvasiniai idealai turi 
būti neatstumti, bet jiems 
turi būti duota pirmenybė.

Ką ten nepasakytumėme 
prieš mašinas, bet pasilieka 
faktas, kad jos be galo daug 
gero žmogui atnešė. Jos nu
mušė ant daug žmogui reika
lingų reikmenų kainas; dar
bininkams sumažino darbo 
valandas, dirbtuvėse įvesta 
daug sanitarinių pagerinimų, 
numažinta jose nelaimingi at
sitikimai, palengvinta fizi
nis darbas; medicina pailgi
no žmogaus amžių, ir taip to
liau ir toliau... Visa nelaimė 
yra ne mašinose, bet mumy
se, kurie gyvename tame 
mašinų amžiuje. Mašinos yra 
negyvos. Jos nesijudina ir 
nieko blogo nedaro. Kad jos 
pradėtų judėti, turi būti 
žmogus, kuris jų veikimą pa
kreiptų vienon ar kiton pu
sėn. Nelaimė, jei tas gamtos 
karalius, tų mašinų valdo
vas, turi klastingą protą ir 
sugedusią, užkietėjusią širdį. 
Tada jis tas mašinas pavertė 
į žudymo įrankius, ką jis, 
kaip žinome, ir padarė. Kai
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Atstovų registracija nuo 1 vai. popiet.

Kongreso atidarymas 10 vai. ryte.
Atstovų ir svečių susipažinimas—5:30 iki 8 v. vak.
Jaunimo ir svečių pasilinksminimas-šokiai —9 vai. 

vakare.

Posėdžiai nuo 9 vai. ryto.
KONGRESO BANKIETAS — 8 vai. vakare.

Sekmadienį, lapkričio 6 d.
PAMALDOS UŽ LIETUVĄ — Šv. Patriko Ka 

tedroje 4 vai. popiet.
LITERATCROS IR MUZIKOS VAKARAS - 

7:30 vai. vakare
Posėdžiai ir pramogos bus Hotel New Yorker, 

8th Ave. ir 34th St., New York, N. Y.

MALONIAM ATEITININKŲ DEMESIl

SKAUTŲ IR SKAUČIŲ 
DĖMESIUI!

Spalių 23 d. Apreiškimo 
parapijos salėje, No. 5th irt 
Havemeyer Sts., Brdoklvne, 1 
atsikūrę lietuvių tremtinių 
skautų bei skaučių vienetai 
rengia susipažinimo sueigą— 
laužą. Visi New Yorko ir apy
linkių skautai ir skautės 
kviečiami dalyvauti. Pagei
daujama uhiformuotiems.

‘ Skautai

—Yale universitetas perei
tais mokslo metais turėjo 
$526,000 nedatekliaus.

me spausdinimo mašinas, tai žmogus atgaus meilę irtroš- 
tada galima buvo atspausdin-1 dalykų, dėl ku-
ti 800 puslapių per valandą; Bažnyčia stovėjo ir stovi,
tuo tarpu šiandien sekmadie
nio laikraštį, didumu 96 pus
lapių, atpyškina 17 kopijų 
per sekundę, 1,000 per minu
tę ir 60,000 per valandą!

Nežiūrint to, keistas para
doksas mūsų gyvenime yra: 
mes savo gyvenimą padarė
me patogesniu ir įdomesniu, 
o gyvenimo problemų visai 
mes nepajėgiame išspręsti. 
Tikrai norisi savęs paklausti, 
ar mes nenustojome per daug 
savo gyvenimo siekdami prie 
to gyvenimo, “žmogus yra 
gyvas ne vien duona, bet 
kiekvienu žodžiu, kurs išeina 
iš Dievo burnos.” — Mat. 
IV. 4. Nė viena tauta neiš
sprendė gyvenimo problemų, 
kurios nusižengimų rekordas 
teršia mūsų krašto gerą var
dą. Negalima tikėtis išspręs
ti savo gyvenimo klausimus, 
turint rekordą: žmogžudys
čių skaičius 50 kartų dides
nis, negu Anglijoje; 2,000 
vaiku ir suaugusių metinių 
pagrėbimų; vienas divorsas 
iš 6 moterysčių prieš karą, o 
dabar vienas divorsas ant 3 
ir dar nerodo pagerėjimo 
ženklų; nusižengimų kaina 
tris kartus didesnė, negu vi
sos federalinės pajamos; jau
nuomenės nusikaltimai auga 
metas i metą ir bedarbė skai
toma 7 skaitlinėmis.

Kodėl ta bedarbė, kai in
dustrijos produktų" taip vi
sur reikalinga? Kodėl milijo
nai gyvena skurde, kai ban
dai nežino, kur pinigus dėti? 
Mašinos atnešė prabangas, 
bet lygiai ir bedarbę: maši
nos pastatė gražiausius rū
mus, bet ir vargšų lūšnelės 
neišnyko; ūkį sumekanizavo, 
bet ūkininkas kartais pusba
džiu gyvena, žodžiu, žmogus, 
kurs šiandien turėtų būti tik
rai laimingas, faktinai nūdien 
žmogus niekad nuo Kristaus 

‘laikų taip nesijautė nelai-

tai tada mašinos ne tik ne
bus pavojingos, bet jos gyve
nimą kels į utopišką ateitį.

(Bus daugiau)

Nevėluokite išrašyti 
garantijas

BALFo pirm. kun. Dr. J. 
Končius ir reikalų vedėjas P. 
Minkūnas spalių 6 d. lankėsi 
Washingtone, kur dalyvavo 
Imigracijos ir Natūralizaci
jos komisionieriaus sušauk
tame posėlyje, kuriame buvo 
aiškinami užstatų klausimai.

Po to BALF pirmininkas 
kalbėjosi su DP Komisijos 
komisionierium O’Conner, iš 
kurio patyrė, kad dar yra 
laisvų vietų tremtiniams at
sikviesti apie 15,000. Visos 
tautybės labai skuba rašyti 
garantijas ir neužilgo visos 
vietos bus užimtos.

Neatsilikime ir mes lietu
viai, nes dar yra 5-6 tūkstan
čiai tremtinių, kurie laukia 
iš amerikiečių darbo ir buto 
garantijų. Išnaudokime ge
riausią progą, kol dar veikia 
DP įstatymas ir kelionė lai
vu valdžios apmokama.

Garantijoms blankus ir in
formacijas mielai išsiunčia: 
United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc., 105 
Grand St., Brooklyn |1, N.Y.

L. K. Ateitininkų Sąjungos Amerikoje centro valdybą? 
visiems seniau ir naujai atvykusioms Ateitininkų Federal 
cijos nariams (moksleiviams, studentams ir sendraugiams)*! 
turi malonumo pranešti sekančias žinias:

SUVAŽIAVIMAS
Metinis Ateitininkų Sąjungos suvažiavimas įvyks lap

kričio 6 d., sekmadienį, Aušros Vartų par. bažnyčioje ir sa
lėje, Broome St., New Yorke. Suvažiavimas prasidės 8 vai. 
ryte šv. mišiomis, kurias laikys ir pamokslą pasakys kun. 
Pranas M. Juras, Sąjungos Dvasios Vadas. Mišių metu bus 
bendra komunija.

Suvažiavimo pranešėjais yra pakviesti prelatas Jonas 
Balkūnas, Adolfas Damušis, Juozas Girnius, kun. P. Patlą- 
ba, Simas Sužiedėlis ir Vincas Šmulkštys. Tikimasi, kad da
lyvaus ir prof. Kazys Pakštas. %

Visos kuopos prašomos būti atstovaujamos. Visi atei
tininkai yra prašomi ir kviečiami dalyvauti.

PRIKLAUSYMAS KUOPOMS ' - ’ •
Visi atvykę ir atvykstantieji ateitininkai prašomi tuo

jau įstoti į savo gyvenamų apylinkių veikiančias kuopas. 
Kur kuopų nėra, visi prašomi tuojau pranešti savo adresą 
Sąjungos sekretoriui, Dr. V. Šmulkščiui, 179 Congress Ave., 
Waterbury, Conn.

PARAMA LIKUSIEMS EUROPOJE
Negalėsiantieji atvykti į suvažiavimą, maloniai prašo

mi atsiųsti savo auką Europoje likusiems ateitininkams pa
remti. Visas aukas prašoma siųsti Ateitininkų Iždo Globė
jui tokiu adresu: Msgr. J. Balkūnas, 64-14 56th Rd., Mas- 
peth, N. Y. Aukos bus sunaudotos šalpai ir spaudai.

ĮSIJUNGIMAS Į PARAPIJAS
Visi ateitininkai yra kviečiami atvykus įsirašyti į savo 

gyvenamos vietos parapijas ir artimiausia proga įsijungti 
į lietuvių katalikų organizuotą veiklą, kuriai vadovauja Ku
nigų Vienybė ir A. L. Katalikų Federacija.

Juozas B. Laučka,
Ateitininkų S-gos Amerikoje Pirmininkas

Kviečiame užsisakyti
AMERIKOS LIETUVIŲ

KALENDORIŲ
1950 METAMS

KATĖ APTEMDĖ 
MIESTELĮ

Price, Utah, miestelis per
eitą šeštadienį visą valandą 
neturėjo elektros šviesos. To 
priežastimi buvo katė, kurią 
šuo įvijo į elektros stotį. Pa
lietus gryną elektros vielą 
katė buvo nutrenkta, bet ir 
žiburiai visame miestelyje 
užgeso.

{ Kalendorius jau ruošiamas spaudai ir bus gatavas: < 
I apie lapkričio pabaigą. Jį leidžia “Amerika.” ;
| Kalendoriuje, be kiekvienam reikalingų žinių-in- ] 
| formacijų, rasite svarbių straipsnių svarbiais mūsų šių J 
Į dienų klausimais, kuriuos sutiko parašyti žymiausi mū- ! 
| sų visuomenininkai ir literatai. ;

Kalendorius bus apie 100 puslapių knyga, ’ j 
Kadangi iš anksto sunku yra nustatyti, kiek eg- ; 

į zempliorių spausdinti, šiuomi kreipiamės į savo skaity-. J 
tojus ir bičiulius, prašydami jau dabar savo užsaky- ;

> mus prisiųsti.
Kalendorius bus išsiuntinėtas visiems “Ameri- ;

> kos” prenumeratoriams, kurie bus prašomi, jei išsiga--)
; Ii, prisidėti prie Kalendoriaus išleidimo, prišiunčiant j 
; nors 50 centų. ;
; Kas užsisakys nemažiau 4 egzempliorių, bus skai- J
; tomas bendraleidėju ir jo vardas tilps Kalendoriuje J 
; RĖMĖJŲ sąraše. j
; Užsakymus ir pinigus siųskite: -i

417 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. T.
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Įj IŠ TREMTIES ATVYKUSIŲ ŽINIOS

44Amerika” nemo
kamai

Visiems iš tremties atvy
kusioms, kurie prisius savo 
adresą, iki Naujų 1950 metų 
“Ameriką” siuntinėsime vi
sai nemokamai.

Taipgi prašome atsiliepti, 
kas norėtų prisidėti prie 
“Amerikos” išplatinimo savo 
apylinkėje už sutartą atlygi
nimą.
“Amerikos” Administracija, 

417 Grand Street,
Brooklyn 11, N. Y.

DP ir Grinorius

Šie visi faktai rodo, kad 
Lietuvos kultūra ne “palio
kus sutvėrė,” bet atsikračiu
si svetimų kultūrų įtakos, iš
ugdė gryną lietuvišką jauną
ją kartą, nesusimaišiusią su 
kitataučiais.

Jei p. Jankauskas jau bū
tinai norėjo papešioti “nau
jokus”, argi jis nerado tam 
argumentų, kad griebėsi už
gaulioti kenčiančią tėvynę? 
Nuolat girdim iš okupuoto 
krašto mūsų tautos vaitoji
mus ir pagelbos šauksmus, 
todėl ypač skaudu, kai išgirs
tam, kad atsiranda tautiečių, 
kurie ją pašiepia.

A. Vytenis

“Amerikos Lietuvis” 7. 5. 
49, o vėliau ir “Argentinos 
Lietuvių Balsas” įsidėjo Vin
co Jankausko straipsnį “Ame 
rikos lietuviai ir DP grino- 
riai,” kuriame šis šiurkšto
kai pašukuoja DP naujokus 
“iš lagerių atvykusius ir pa
sišovusius viską žeminti, kas 
išeivių su pasišventimu su
kurta.” Straipsnelis suveda
mas į papeikimą už tai, kam 
“naujokai” mokina ameriko
nus! Gal p. Jankauskui ir bū
tų pavykę pakrėsti juoku, jei 
jis vietoj bendrų užgaulioji
mų ir tautiškumo pažemini
mų, konkrečiai būtų nurodęs 
— kas ir kaip amerikonus 
mokina, šiaip gi stačiokiška 
DP grinorių sąvoka apie pa
tį autorių daugiau pasako, 
nei apie iš Europos atvyku
sius Amerikos tautiečius.

Mat, gerbiamas Jankaus
kas pliekė ir per stipriai ir 
per plačiai. Jis, norėdamas 
“pritrenkti” naujokus, tėškė 
visiems, neaplenkdamas nei 
mūsų tautos, štai: “Ką gi 
pasiūlyti mūsų visuomenei ir 
jaunimui naujokai, užaugę 
apsupti iš visų pusių ir susi
maišę su pusžvėriniais len
kais, rusais ir vokiečiais?” 
Arba: “O kas sutvėrė pas 
mus tokius paliokus, jei ne 
Lietuvos kultūra?... Jie pri
vaišino daugelį ir kvislingų.” 
Taigi tikras grinoriškas še
devras. Stebėtis tik reikia, 
kad yra tautiečių, kurie tiek 
maža nusivokia apie savo tė
vynę!

Kada ta*i buvusi Lietuvoje 
lenkų įtaka mums tik iš senų 
pasakojimų težinoma, gi p. 
Jankauskas, kaip iš straips
nio matyti, vis tebėra 1900 
metų kovos nuotaikose prieš 
lenkų kultūros įtaką. Berei- 
kalo, nes Lietuvoje keletos 
metų nepriklausomybės eigo
je lenkų įtaka išnyko, kaip 
žvdo bitės. Ne tik paliokų 
Lietuvoje, bet ir bimbininkų 
nebuvo privisę. Šių tik ant 
3,500 žmonių vienas teišpuo- 
lė, lenkų gi, 1928 metų sura
šymo metu, tik 4% užsirašė. 
Bet kodėl p. Jankauskas savo 
tautą vadina susimaišiusia 
su pusžvėriniais kitataučiais? 
Argi tam žilagalviui seneliui 
iki šiol niekas nepaaiškino, 
kad mūsų tėvvnė jau penkti 
metai veda žūtbūtinę parti
zaninę kovą dėl laisvės, dėl 
išlaikymo lietuviškos kultū
ros?

Didelė mūsų tautos dalis 
dėl kovos už lietuviškus ide
alus ištremta Sibire badu 
miršta! Ar rodė lietuvių tau
ta kada nors praeityje tokį 
didelį pasipriešinimą svetim
taučiams? Jam taip pat kas 
nors turėtu papasakoti, kad 
šio paskutiniojo pasaulinio 
karo metu lietuviu tauta pri
klauso prie tų kraštu, kurie 
mažiausiai davė kvislingų. 
Mūsų tauta savo atsparumu 
pralenkė ir kultūringąsias, 
senu tradicijų Vakaru Euro
pos tautas. Belgiia, Olandija, 
Danija. Prancūzija ir paga
liau Norvegija, kuri patį 
“kvislingo” varda davė, pasi
rodė daug mažiau atsparios, 
negu lietuvių tauta!

Visi DP žydai bus 
išvežti

Izraelio vyriausybės atsto
vas Šveicarijoje pareiškė, jog 
kitais metais Vakarų Euro
poje nepaliks nė vieno DP žy
do. Visi seni ir paliegę žydų 
tautybės DP, kurių pas save 
neįsileis Amerika ar kiti kraš 
tai, bus nugabenti į Izraelio 
valstybę.

Kitų tautų seneliai ir inva
lidai, viso 125,000 žmonių, 
kuriais nėra kam rūpintis, tu
rės pasilikti Vokietijoje. Jais 
turės rūpintis tam tikslui įs
teigtos vokiečių prieglaudos.

nika - Danutė, — Detro'.t.
| PALUBINSKAS, Salomėja, Bene
diktas, Albinas, — Lewiston, Me.

PAULAVIČIUS Pranas, — Chicago.
PA2ERUNAITE Antonina, — N. Y.
PLIENAITIS, Pranas, Ona, — 

Detroit.
PLECHAVIČIUS, Povilas, Irena, Po

vilas, — Ohio.
RAMANAUSKAITE Elena, — Minn.
RASIMAS, Boleslavas, Aušrelė, Bri

gita, Agnietė, Cecilija, Marcijond,—-III.
ŠALTENIS, Ieva, Marija, — Calif.
SINKEVIČIUS, Zigmantas, Marcelė, 

Ramutė, — Chicago.
SUOPYS Vytautas, — Mich.
TEIZERIS Osmanas, — Calif. 
TIMPA Gustavas, — Michigan. 
VEDEIKA Petras, — Mich. 
VILIUSITIS Heincas, — Boston. 
VAICELIUNAS, Stasys, Kazė, Ed

mundas, — E. Orange, N. J.
VALKIUNIENE, Irena, Jonas, — 

Tennesee.
Laivu Gneral Eltinge į New Orleans 

atvyko šie lietuviai:
AUKšTKALNIS, Kazys, Bronė, Ge

novaitė, Zigmantas, Kazimieras, —Los 
Angeles.

BERNOTAS Elena, — Louisiana.
CILINAITE Stasė, — Los Angeles.
FEIFERIS, Vaclovas, Morta, Geno

vaitė, — Mississippi.
GEDGAUDAS, Stasys, Vincenta, Al

girdas, Gražvydas, Mindaugas, — La.
KIJAUSKAS Algirdas, — Calif.
MALSKIS, Jurgis, Elena, Ramutis, 

— Arkansas.
PRANYS Augustas, — Calif.
RŪBAS, Vaidilutė, Vytautas, Algir

das, Ramutis, Marija, Juozas, — Ala.
ECHULTAS, Marianne, Friedrich,— 

California.
VAIČIULIS, Vanda, Gertrūda, Pra

nas, — Miss.
VENCKAUSKIENE Antanina, — 

California.

PRAŠO GARANTIJŲ

LIETUVIŲ T. STUDENTŲ 
VAKARAS

Lietuviškasis jaunimas, at
vykęs iš tremties visomis ga
limybėmis stengiasi pakliūti 
į Amerikos aukštąsias mo- 

Įkyklas. Daugelis jau sėkmin
gai tęsia studijas įvairiuose 
JAV universitetuose ar spe
cialiose mokyklose. Didžioji 
betgi dalis dar vis laukia sa
vo eilės.

Neseniai susikūrusi Lietu
vių Tremtinių Studentų At
stovybė New Yorke, pasiry
žo padėti lietuviškajam jau
nimui ruoštis ateities gyveni
mui Amerikos mokyklose, 
ieškant ryšių su atitinkamo
mis įstaigomis ir atstovau
jant lietuviškąją studentiją.

Pirmasis žingsnis — dide
lis vakaras — balius, kuris 
įvyks spalių 29 d. 7 vai. vak., 
puikioje Knapp Mansion sa
lėje, Brooklyne. šalia smagių 
šokių ir meninės programos, 
kurią išpildys geriausios vie
tos meninės pajėgos, paža
dame studentišką nuotaiką.

Be to skanūs užkandžiai ir 
baras. Visas pelnas skiria
mas lietuvių studentų šalpai.

Tikėtus galima gauti iš 
anksto pas visus stambesnius 
lietuvius biznierius.

Atvyko iš tremties
Laivu General Ballou į New Yorką 

atvyko šie lietuviai tremtiniai:

BALBATAS Jonast — Brooklyn.
BANKAITIS, Antanas, Marija, Hen

rikas — Detroit.
BYTAUT Anna, — Hartford.
DAVIDAUSKAS, Antosė, Virginia, 

Alfonsas, — Linden, N. J.
DICIUS, Pranas, Domicėlė, Renaul- 

das, — Chicago.
DRUSKIS, Kazys, Elena, Edmun

das, — Chicago.
DRUSKIS, Kazys, Elena, Edmun

das, Aušra-Elena, — Indiana.
GLEIFORSAITĖ Hilda, — N. Y.
Janušonis, Paulina, Ramusė, — 

Kearny, N. J.
JASAITYTĖ Agnė, — Detroit.
JURšENAITE, Grasilda, Emilija,—

Chicago.
KAZLAUSKAS Pranas, — Mich.
KLOVAS, Vincas, Marija, Paulina, 

Chicago.
LADUKAS Stasys, Marija, — N. Y.
LEVICKIENE Sofija, — Wash. 
M ATI JONAITIS Justinas, — Pa. 
MATULAITIS, Bronius, Koste, —

Chicago.
MIKUCKIS, Juozas, Paulina, —New 

York.
’ MIKAITIS, Otonas, Lena, Herma

nas, Vilhelmas, Anna, — N. Carolina.
MOCKUS, Stasys, Marija, Virgilija, 

Regina, — Texas.
NAKAS Osvaldas, — Philadelphia.
MIKULIONIS, Jonas, Janina, — 

Rochester.
| NATKEVIČIENE, Mikalina, Domi-

ALRKF TARYBOS SUVAŽIAVIMO 
REZOLIUCIJOS

5
Suvažiavimo dalyviai pritaria

1
Federacijos Taryba reiškia 

gilaus dėkingumo Kunigų Vie- kun. Petro Patlabos pasiūlytą 
nybei, kuri savo metiniame sei- Katalikiškos Akcijos darbo pro- 
me ryžtingai pasisakė už glau- gramai ir prašo centro valdybą 
desnę organizuotą lietuvių ka- dėti visas galimas pastangas, 
talikų veiklą ir tai veiklai vesti 
platesniu mastu numatė atitin
kamus planus.

2
Kadangi Lietuvių Katalikų 

Akcijos Fondo vajus iki šiolei 
dar nedavė pageidautų davinių, 
todėl nutarta prašyti fondo va
dovybę tęsti vajų iki visiško pa
sisekimo.

3
Federacijos Taryba džiaugia

si Liet. Kultūros Instituto nuta
rimu išleisti lietuvių vaikams 
mėnesinį laikraštį, kurio redak
torium pakviestas poetas Ber
nardas Brazdžionis. Taryba kvie 
čia visos lietuvių katalikų visuo
menės veikėjus, kuriems rūpi 
mūsų vaikuose katalikiškumo ir 
lietuvybės ugdymas, stoti nuo
širdžiausiais talkininkais šio 
naujo laikraščio išsilaikymui už
tikrinti. Federacijos Taryba ma
loniai kreipiasi, ypač į lietuves 
seseles vienuoles mokytojas, 
prašydama aktyviai paremti 
vaikų laikraštį.

4
Federacijos Taryba reiškia 

pilno pasitenkinimo centro val
dybos žygiu pakviečiant katali
kiškai akcijai vesti atsakingą as
menį, kuriuo yra parinktas ir 
jau Chicagos arkivyskupo J. Em. 
kardinolo Samuel A. Stritch 
toms pareigoms pritarimą tu
rintis kun. Petras Patlaba.

Šie lietuviai tremtiniai dar ne
turi garantijų. Šiandien jūs galit 
jiems pagelbėti parūpindami dar
bo ir buto garantijas. Kas juos 
iškviesite, malonėkite pranešti 
BALFui, United Lithuanian Re
lief Fund of America, Inc., 105 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y., 
nurodant kviečiamojo pavardę ir 
vardą.
DP Camp Warner Caserne, Mun- 
chen-Freimen, Germany, US Zone

Nalivaika Juozas, gimęs 27. 5. 1908,
— ūkininkas; Marija — 26. 11. 1916, 
Vytautas — 28. 3. 1938, Algimantas— 
23. 11. 1940, Gintautas — 21. 5. 1943, 
Mikalina —- 1. 2. 1887.

Arnauskas Stasys, gim. 9. 1909 m., 
—ūkininkas; Bronė — 13. 6. 1907, 
Irena — 14. 12. 1936, Sigitas — 14. 9-į mūrininkas, ūkininkas. 
1943.

Juskowiek Vktoras, gim. 27. 8. 22. 
—ūkinnkas; Teresė — 27. 2. 1922, Te
resė — 27. 5. 1949.

DP Camp Kurhaus, Traunstein, 
Germany, US Zone

Butrimaitis Jadvyga, gimus 26. 
1917, — namų ruošos darbininkė; Ire
na —3. 5. 1945.

ČESNYS Augustinas — 9. 5. 1889,
— ūkininkas; Teofilė’— 21. 4. 1892.

Jasaitis Ksaveras — 13. 1. 1923, — 
ūkninkas; Regina — 1. 4. 1927, Nijo
lė — 8. 6. 1947. ,

Skučas Vytautas — 30. 9. 1926, —■ 
ūkininkas; Juzė — 6. 6. 1090.

Šeštakauskas Vincas — 15. 8. 1888,
— darbinnkas; Uršulė — 1. 11. 1885.

Vaitkevičius Petras — 1. 4. 1914,— 
batsiuvis; Marja — 17. 1. 1916, Juo
zas — 30. 8. 1946, Antanas — 4. 1. 
1948, Jonas — 26. 3. 1949.

Bindokas Albinas — 22. 1. 1922 — 
kraučius; Olendra 
1906, — ūkninkas, 

Vinskus Jonas — 
ninnkas, batsiuvis.

Mandžiukas Bronius — 15. 6. 1907,
— ūkininkas, kriaučius.

(Adresas: Wagenruet, b. Emering, 
Ebersberg).

DP Camp Dornstadt b. Ulm, 
Germany, U. S. Zone

Garkevičius Juozas — 19. 1. 1898,— 
ūkininkas, dailydė; Salomėja — 1. 10. 
1896, Irena — 3. 3. 1935.

Maciulevičius Kostas, — 29. 11. 
1908 — ūkininkas; Ona — 24. 7. 1909, 
Genovaitė — 25. 
4. 1942.

Česnius Kazys,
— 10. 7. 1913.

Ilgūnas Adomas — 10. 8. 1887, — 
ūkininkas; Veronika — 13. 5. 1886, 
Vytautas — 15. 12. 1920.

Juška Kazys — 5. 3. 1910, — ūki
ninkas, šoferis.

Ratnikas Jonas, — 24. 9. 1924, Sta
sė — 8. 5. 1923, Algirdas — 1. 2. 1047, 
Viktorija — 28, 4. 1948.

Mikalauskas Apolinaras — 25. 9. 
1915 — mūrininkas; Alma — 1. 8. 22, 
Alma — 21. 12. 1946, Vanda — 3. 1. 
1948.

Petraitis Marija — 3. 6. 1890,—ūki
ninkas; Joana — 20. 8. 1933 — siu
vėja.

Adomaitis Jonas — 2. 12. 1898, — 
šaltkalvis; Marcelė — 25. 4. 1903, Ona
— 13. 11. 1929.

Steponaitienė Agota — 31. 12. 1872.
Guzulaitis Juozas — 24. 4. 1924,— 

ūkininkas; Elena — 9. 8. 1923.
Paulavičius Sergijus — 13. 2. 1900,

— sodininkas; Lucija — 4. 10. 1911, 
Irena — 6. 6. 1948.

Rėklys Eduardas — 25. 4. 1925, — 
ūkininkas; jo žmona gimus; 17. 5. 26,

Vyda — 2. 5. 1949, Vytautas — 26. 
10. 1947.

Upinas Romanas — 6. 7. 1925, — 
laikrodininkas.

Žukauskas Domininkas — 1. 1. 1911
— auto mekanikas.

Daveinis Juozas — 12. 
auto mekanikas.

Plukas Paskalis — 30.
ūkininkas, dailydė.

Miceika Vytautas —

2. 1925

5. 1893, —

i.

Juozas — 16. 3. 
kriaučius.

4. 5. 1892, — ūki-

1. 1939, Joną — 26.

— 2. 5. 1900, Lucija

5. 1. 1930 —

1919,—šįalt-4.
— 28. 1.1902,

— 6. 1. 1921, 
Birute — 1. 
1944.
7. 1923,—ūki-

Kur Stovi Pasaulis
(Tąsa iš 2 pusi.)

Istorijoje dar nėra buyę 
atsitikimo, kur į ginklavimą
si sudėti bilijonai, būtų bu
vę mėginami išrinkti, parda
vinėjant laužui ginklus, pa
gamintus už tuos bilijonus. 
Tuos bilijonus, paprastai, de
da tam, kad tuo ginklu būtų 
iškovotas stambus procen
tas. Tai ypač tinka šiais mo
derniškais laikais. Ką vokie
čiai, pavyzdžiui, būtų pasakę 
Hitleriui, jei šis per pusę de
šimtmečio sudėtus bilijonus 
į plieno tvirtoves ore, vande
ny ir žemėj, būtų mėginęs 
grąžinti, parduodamas lau
žui tas tvirtoves? Jie jį di
desniu bepročiu būtų laikę, 
negu dabar laiko.

Stalinas kala tvirtoves ne-

kad ši programa būtų vykdoma 
pagal įmanomas mūsų gyveni
mo sąlygas.

6
Sužinojus, kad Tėvai Pranciš

konai nuo š. m. spalių mėn. per
ėmė lietuvių katalikų kultūros 
žurnalo “Aidų” leidimą, linki 
naujiems žurnalo leidėjams rei
kalingo pasisekimo ir kviečia 
katalikų visuomenę ir visą lietu
vių šviesuomenę remti žurnalą 
jį užsisakant.

7
Kadangi kun. Dr. K. Matulai

čio, MIC, vadovaujama Lietu
vių Katalikų Spaudos Draugijos 
lietuviškoms knygoms leisti sek
cija renka prenumeratorius ir lo-amerikonai dar tik rašė 
rėmėjus ir, sužinojus, kad to 
darbo pradžia yra sunki, todėl 
Federacijos Tarybos suvažiavi
mas skatina visus lietuviškosios 
knygos mylėtojus remti šį kilnų 
sąjūdį, įsirašant knygos 
meratoriais ir rėmėjais.

8
Federacijos Taryba 

Kunigų iVenybės seimo 
mą paskirti , du atstovus 
Vienybės išrinktą komisiją Pa
saulio Liet. Kat. Sąjungos stei
gimo sumanymui studijuoti.

9
Federacijos Taryba susipaži

nusi su Vyr. Liet. Išlaisv. Kom. 
išleista Lietuvių Charta ir Pas. 
Liet. Bendruomenės statutu, 
randa, kad šie dokumentai nėra 
pilni: juose nepakankamai ak
centuojama katalikiškosios kul
tūros ir dorovės principai, todėl 
Fed. Taryba mano, kad abiejų 
dokumentų autoriai turėtų iš- 
naujo juos peržiūrėti ir kad tik 
tada ALRKF galutinai pasisa
kytų Pas. Liet. Benrduomenės Į 
steigimo reikalu.

10
ALRKF Tarybos suvažiavi-1 

mas nuoširdžiai kviečia visas lie-; 
tuvių katalikų draugijas, cent
relines ir lokalines, remti Visuo- į 
tinąjį Amerikos Liet. Kongresą, I 
aktyviai jame dalyvaujant sa-1 
vo atstovais ir medžiagine pa-| 
rama, atsiunčiant kiek galima 
daugiau savo aukų Lietuvos iš
laisvinimo kovai sustiprinti.

prenu-

priima 
kvieti- 
į Kun.

Maurice Fitzgerald

Demokratų kandidatas į 
Borougli Prezidento vietą 

Queens County
Fitzgerald rūpinasi Hollis-Re- 

guating, paskirstymu, šaligat-
girdėtu ir nematytu tempu. vjais 99-toje avenue nuo Far- 
Į ginklavimąsi metė jis visą mers Boulevard 30 pūdų vakarų 
po karo likusį krašto turtą. i93rd St„ 81,665.
Pradėjo ir vystė pas save Queens Village — Statyba sa- 
ginklavimą jis tada, kai ang- nitarinių kanalizacijų 112-toje 

avenue nuo Springfield Boule
vard iki 219th St., S3,292.

Long Island City — Pristaty
mas darbininkų, medžiagos ir 
įtaisymų nudažyti metalinį pa
viešį Midtown vieškeliui, 829,893.

Long Island City — Pergrįsti 
Greenpoint avenue nuo 41st St. 
iki 45th St., $32,848. Pergrįsti 
gatvę nuo 31st avenue iki 30th 
Drive ir 45th St. nuo 30th Drive 
iki 30th avenue, 89,147. Pergrįs
ti 12th St. nuo 40th avenue iki 
38th avenue, $10,237.

Tai vis p. Fitzgerald rūpesniu 
parūpinti pinigai ir atlikti tokie 
darbai.

savo punktus, važinėjo po 
konferencijas ir sakė kalbas. 
Kai Stalinas išvystė ginklų 
pramonės ištisus naujus mie
stus, apie kuriuos šiandien 
niekam pasauly nepaslaptis, 
kas beliko Vakarams? Jiems 
ūko tai, prie ko jie ir nuėjo. 
Kremliaus nusikaltėliai nepa
sotinamai troško svetimu že
miu, turtų ir kraujo. Jaltoje 
ir Potsdame, atrodo, bus bu
vę padėtos jiems žaabngos, į 

i kurias jie įsipainiojo. Kelio 
Į atgal nėra, per toli nueita.
toli nueita.

E. Urbonas

Skaitykit ir platinkite sa 
vaitraštj “Ameriką.”

Namai — Apdrauda
J. P. M A C H U L I S 
REAL ESTATE & INSURANCE 

Tel. VI 7-1896
8656 85th St., Woodhaven, N. Y. 

(Prie Forest Parkway stoties)

PADĖKA
Nuoširdžiausią padėką reiškia

me pp. Augustui ir Onai Rage
liams ir jų šeimai, Brooklyne, už 
tėvišką rūpinimąsi mumis trem
tyje, sudarant galimybę atvykti 
į USA, malonų sutikimą ir glo
bojimą atvykus pirmomis dieno
mis, parūpinimą darbų ir buto, 
ir gausias dovanas.

Regina ir Jeronimas Kepeniai

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJCNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS

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

Tel.: Main 7646
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Birutis Juozas — 14. 
kalvis. Tomkus Aleksis
— ūkininkas.

Kudirka Juozas — 28 metų — ūki
ninkas.

Gvaizdaitis Jonas — 14. 6. 1924, — 
ūkininkas.

DP Camp Memmingen - Fliegers- 
horst, Germany, US Zone

Radzevičius Kasparas 
—batsiuvis, ūkininkas; 
1. 1924, Dalia — 14. 6.

RAUBA Jonas — 22.
ninkas, Ona — 28. 7. 1927.

DZerbūnas Juozas — 5. 1. 1880,— 
ūkininkas, stalius, Ona — 26. 6. 1890.

Naujokaitis Stasys — 31. 12. 1905,
— šaltkalvis, elektro mekanikas; Pet
ronėlė — 6. 6. 1919, Elena — 3. 8. . 
1939, Stasys — 29. 1. 1941, Stefanija
— 4. 2. 1942, Viktoras — 25. 12. 1943, 
Romualdas — 29. 12. 1945,, Nijolė—
9. 5. 1947, Leonas — 22. 7. 1948.

Vindašius Pranas — 5. 11. 1911 — 
ūkininkas, malūnininkas; Morta — 14.
10. 1914, Irena — 4.4. 1942, Loreta
— 13. 10. 1945.

KALVAITIS Stasys — 14. 11. 1922,
— mėsininkas; Marija — 25. 9. 1927, 
Marija — 9. 10. 1946, Joana — 3. 11. 
1947.

Mackevičius Aleksas — 12. 7. 1899,
— ūkininkas, siuvėjas; Jadvyga — 10.
10. 1889, Vaclovas — 28. 9. 1924. — 
siuvėja.

Stasiukonis Jonas — 27. 1. 1906 —
ūkininkas, siuvėjas; Sofija - 14. 9. ' tus u Jtunu palllmllIlas pculv. 

19°8'. * x- , i -.noc karnas Federacijos centro valdy-
Žeimys Žečislovas — 19. 1. 1926, —I . . . . .

šaltkalvis, šoferis; Sofija — i. i. 1926, bai, turint demesyje pirmoje ei- 
Vida — 20. 1. 1948.

Jasiūnas Romualdas — 29. 12. 1888,
— sodininkas, stalius; Valerija — 10.
10. 1895.

Urbonavičius Bronius — 15. 7. 1906'
— ūkininkas, šoferis; Antanina — 8.
7. 1900, Alfredas — 25. 12. 1932, Al
gimantas — 22. 2. 1940.

Sakalauskas Joana — 27. 8. 1923,
— namų ruošos darbininkė; Marija— 
17. 5. 1920.

Jacevičius Juozas — 15. 6. 1908, — 
šaltkalvis, Aloyzas — 11. 12. 1938.

Banys Eustachijus — 7. 8. 1922 — 
mūrininkas;
Gytis — 23.
10. 1947.
Lithuanian

Gmuend, Germany,-US Zone
Šumanas Vytautas — 26. 1. 1899,— 

ūkininkas; Veronika — 29. 7. 1907, Al
fredas — 14. 3. 1938, Eduardas — 30.
11. 1943, Birutė — 26. 6. 1932.

Baltrušaitis Stasys — 25. 10. 1912,
— ūkininkas; Adelė — 25-12-1915,
Eduardas — 24.12.1936, Edmundas —■
16, 4. 1941.

DP Camp, Landshut, Germany,

Išreikštas pageidavimas su
rengti šventųjų Metų ekskursi
ją į Romą. Ti 
valdyba, bend: 
Kunigų Vieny!

Valerija — 1. 10. 1923, 
10. 1945, Neringa — 24.

DP Camp, Schwabisch-

io rūpinsis centro 
•adarbiaudama su
>e.
12

Sužinojus, kad Švent. Metais' 
Vatikane yra rengiama pasauli
nio masto religinio meno paro
da ir taip pat išgirdus, kad Liet. 
Dailės Institutas jau pradėjo 
rinkti tai parodai lietuvių kūri
nius, nutarta prašyti Lietuvių 
Kult. Inst. vadovybę šiam svar
biam reikalui taJkinti.

13
1950 m. ALRKF Kongreso 

vietos ir laiko parinkimas palie-

Įėję Pittsburgh, Pa.
14

Priimtos padėkos: NCWC War 
Relief Services už šaunų talki
nimą tremtinių įkurdinimo dar
be ir William Hearst už rėmimą 
Lietuvos nepriklausomybės at- 
steigimo bylos ir garsinimą mū
sų tautos vardo plačiai skaito
muose dienraščiuose ir žurna
luose.

STASYS PIEŽA, 
suvažiavimo pirmin.

LEONARDAS ŠIMUTIS, 
sekretorius

Rezoliucijų komisija:
MATAS ZUJUS,
JUOZAS LAUČKA, 
DR. ANTANAS ŠERKŠNAS

Reikale kreipkitės pas biz
nierius, kurie skelbiasi mūsų 
laikraštyje “Amerikoje.”

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

Per mumis galite gauti pirkti įvairiausių nuosavybių ir biznių: 
Mūrinių ir medinių namų, su visais įtaisymais;
krautuvių, duonkepyklų, garadžių, saliūnų, 
gazolino stočių, žemės lotų, farmų Ir kt.

MŪSŲ PATARNAVIMAS YRA GREITAS IR TEISINGAS

J. RICKIS, REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC
Insurance AETNA Life & Affiliated Co’s.

573 Hudson Avenue Rochester 5, N. Y.
Telefonu: Stone 3783

SUTVARKOMI BIZNIŲ TAKSAI
Sutvarkom visokios rūšie§ taksus visų jurisdikcijų: Federalius štato 

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

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

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

RAŠYKITE:

STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVICIUS)
111 Ainsiie Street Brooklyn 11, N. Y.

Telefonas: EV 4-3049

WIMtimaiiBUlCI

KLAUSYKITE 
“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 

RADIJO VALANDŲ
šeštadieniais, 5:00—5:30 VaL vak 

Stotis WEVD (A.M.) 1330 kil, 5000 w. 
Direkt. JOKCBAS J. STUKAS

429 Walnut St., Newark 5, N. J. 
Tel. MArket 2-5360
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KORESPONDENCIJOS VIETOS ŽINIOS
Estai iškėlė sovietu

■•3

Newark, N. J.

as į
ietą

[lis-Re- 
aligat- 

Far- 
zakarų 

ba sa- 
12-toje 
toule-

staty- 
os ir 
iį pa- 
9,893, 
'grįsti 
st St. 
•grįsti 
30th

Drive 
rgrįs- 
le iki

esniu 
tokie

—Ona Staknienė mirė ir pa
laidota iš parapijos bažnyčios į 
Arlingtono kapines. Po pirmojo 
karo Stakniai buvo iš USA nu
vykę į Lietuvą, kur išbuvo iki 
bolševikų okupacijos, o paskui 
su USA konsulatu atvyko vėl į 
USA.

—Parapijos bazaras yra pra
tęstas iki lapkričio pirmos die
nos. Dovanų dalinimas bus spa
lių 30 d. Klebonas prašo visus 
atsilankyti ir dėkoja visiems už 
paramą. Bazaras būna: trečia
dieniais, penktadieniais, 
dieniais ir sekmadieniais 
vai. vakare (sekmadienį 
vai. popiet).

Harrison-Kearny, 
New Jersey

Šv. Jurgio parapija

šešta-
nuo 7 
nuo 4

iškia- 
lage- 
le, už 
rem- 
vykti 

glo- 
ieno- 
buto,

—. J. L. Tarybos atstovų su
važiavimas spalių 13 d. buvo 
skaitlingas ir pasekmingas. Da
lyvavo apie 100 atstovų, kurių 
tarpe buvo nemažai tremtinių. 
Amerikos Lietuvių Kongresui 
paaukavo $100 ir išrinko ketu
ris atstovus. N. J. L. T. jau au
kavo BALFui $125. Nutarta 
ruoštis Vasario 16 dieną minėti. 
Malonu pastebėti, kad Nevvarko 
ir apylinkės lietuviai pilnai su
taria ir veikia visi bendrai be 
pasiskirstymo, iš tremties atvy
kusių padedami.

—Meno ir šokių vakaras įvyks 
sekmadienio vakare, 5:30, 180 
New York Ave., Newarke. • Me
ninę programos dalį išpildys 
nauja, iš tremties atvykusių lie
tuvių meno grupė. Vakaro pel
nas skiriamas: Meno Parodai, 
ALT ir BALFui. Kviečiami visi 
dalyvauti.

—Snalių 21 d. TMD rengia 
Dr. V. Kudirkos mirties 50 me
tų sukakties paminėjimą. Pra
džia 7:30 vai. vakare, šv. Jurgio 
draugijos salėje.

—Spalių 14 d. palaidotas a. 
a. Antanas Jatkauskas. Iš- 

Draugijos mėnesinis susirinki-. kilmingas mišias atnašavo 
mas. Pirmininkavo V. Grenevi-^velionio brolio sūnus kun. J. 
čius. Paskui dalyvavome Švento Jatkauskas. Dalyvavo kele- 

; Vardo Draugijos parade New- tas svetimtaučių kunigų.
arke.. Dalyvavom su savo orkes- Velionis sunkiai sirgo apie 
tru. Pasidarbavo V. Grenevi-,6 savaites. Paliko nuliūdime 
čius, kun. D. Pocius, K. Nakra- žmoną ir didelį skaičių šei- 
šis Jr.. Visi nariai ėjo bendrai mos narių.
prie Šv. Komunijos. Kalbėta Vi-1 —40 vai. atlaidai praėjo 
suotino Kongreso reikalais, ku- labai iškilmingai. Altorius 
riuos plačiai paaiškino adv. B. skendo rudens spalvų gėlėse. 
Laučka. j Iškilminga procesija buvo

pradžioj ir užbaigoj. Choro 
įspūdingas giedojimas teikė 
gražią nuotaiką. Antradienio 
vakare chorui buvo suruošta 
vaišės, kurias atsilankė cho
ristai ir svečiai. Pas vaišin
gą kun. A. Petrauską svečių 
kunigų visas tris dienas at
silankė skaitlingai. Bažnyčia 
buvo pilna žmonių, matėsi ir 
iš kitų parapijų.

Pasirodo, kad Estijos užs. 
reik, ministeriui Selteriui at
vykus Maskvon, Talline bu-' 

Įvo gauta jo telegrama, kad

AUGUST GUSTAS

—Spalių 10 d. buvo šv. Vardo

J. Stasiulonis

Woodhaven, N. Y.
Spalių 5 d. čia netikėtai mirė 

Charles Vaicekauskas, sulaukęs 
vos 40 metų amžiaus. Nuliūdime 
paliko savo tėvelius, “Amerikos” 
skaitytojus, kurie gyvena 87-20 
75th St., Woodhavene.

Velionis palaidotas šv. Jono 
kapuose. Laidotuvėmis'rūpinosi 
J. B. Šalinsko laidotuvių įstaiga.

Robinsonas — Izrae
lio delegacijoje

Ateitininkų S-gos Amerikoje 
suvažiavimą.

Po susirinkimo įvyko jau-'jįg išskrenda atgal. Tą pat 
kus pasilinksminimas, kur vakarą Maskvos radio grie- 
maloniai buvo praleistos ke- b6si grąsinančio tono ir pa-
lios valandos kartu su sve
čiais.

New Yorko Ateitininkų 
kuopa, susidedanti daugufnoj 
iš moksleivių ir studentų at
eitininkų dar vos prie porą 
mėnesiu pradėjo savo veiki-

skelbė, būk “nežinomos vals
tybės’’ povandeniniai laivai 
prie Estijos krantų torpeda- 
vo ir nuskandino sovietinį 
garlaivį. Vėliau šį incidentą 
garsino ir sovietų komisarai

ma, tačiau per tą laika jau “derybose” su estais, 
suėjo gerokai sustiprėti ir!
šiuo metu turi per 50 narių.

Visi naujai atvvkstantieji 
studentai bei moksleiviai at
eitininkai prašomi skubiai 
registruotis “Amerikos” re
dakcijoje.

Jau sovietams įsikūrus Es
tijoje bazes, po poros mėne
sių “torpeduotas ir nuskan
dintas” laivas “Metallist” 
lankėsi Estijos uoste...

mūsų' krepšininkai

Prie Liet. Atletų Klubo įsi
kūrusi krenšinio komanda da
lyvauja YMCA Church Bas- 

jketball League pirmenybėse. 
'“-Kun.“Krpaulionis. buv. 1 ISPS0!:d_V±S
Šv. Jurgio par. klebonas, 2-jų j 
savaičių savo atostogas pra
leis Brooklyne. Apsistojo pas 
kun. J. Aleksiūną,. Angelų 
Kar. parap. kleboną.

4l,Velniškas” sovietij 
įrankis

Florist :—
BROOKLYN 20, N. Y.

SHoreroad 8-9330

—: Beltaire
6762 FOURTH AVE.
(68th St. kampas)
Specialistai Laidotuvių Vainikams ir Vestuvių Bukietų 

Paruošime. Užsakymai priimami ir telefonu. Taip pat 
galima užsakyti gėles Paul Gustas Funeral Home, Ine. 
įstaigoje, 354 Marcy Ave. Tel. EVergreen 7-4774

ALLIANCE NITE CLUB
KAZYS IR ALVINA BUIVIDAI, Savininkai

Viena Iš puošniausiu pasilinksminimui vieta visam New Yorke

ŠOKIAMS GROJA 2 ORKESTRAI 
NEAPSAKOMAI ĮDOMUS FLOOR-SHOW

BARO COCKTAIL ORKESTRAS linksmina svečius kas vakarą

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

Tel. Gramercy 7-9765

eniai
G Paterson, N. J.

Buvęs Lietuvos užs. reik, 
ministerijos juriskonsultas, 
tarptautinės teisės ekspertas 
ir žymus istorikas, teisės 
daktaras, Jokūbas Robinzo
nas, šiuo metu yra Izraelio 
delegacijos narys. Karo me
tu dirbęs Amerikos Žydų 
Kongreso knygyne ir vėliau 
gelbėjęs JAV prokuratūrai 
Niurembergo tarptautiniame 
teisme. Dr. Robinzonas, jau 
kaipo Jacob Robinson, UN 
politinėje komisijoje, spalių 
14 d. ragino, Izraelio vardu, 
panaikinti nuolatinę “Mažą
ją Asamblėją.”

Įspūdinga eisena
Patersono Šv. Vardo Dr-ja su

rengė visų parapijų skyrių di
džiulę eiseną. Dalyvavo joj apie 
Į3,000 vyrų iš 24 parapijų, ku
rių beveik kikviena buvo nusi- 
samdžiusi orkestrą.

Lietuvių šv. Kazimiero para
pija taip pat žygiavo. Eisenai 
vadovavo kleb. kun. Kinta. Šv. Įį 
Vaizdo D-ja buvo nusisamdžiusi 
didžiulį orkestrą, kuris lengvino 
vyrams žygį.

šv. Vardo Dr-jai sėkmingai 
vadovauja p. Jasulaitis. Jis įėjo 
ir į vyriausią eisenos vadovybę.

šv. Kazimiero parapijos vyrų 
eiles šį kartą gerokai padidino 
naujai atvykę lietuviai.

—Anglų konservatorių ly
deris Beaverbrook pasiūlė ir 
Anglijoje pravesti įstatymą, 
nustatantį darbininkams at
lyginimo minimumą. Tos par
tijos pirmininkas W. Church
ill pasisakė prieš šį pasiūly
mą.

—Colombijoje, Bonaventū
ra pajūryje spaliu 15 d. pa
sibaigė lietus, trukęs be per
traukos 155 valandas. Visoj 
apylinkėje padaryta daug 
nuostolių.

V

Elizabeth, N. J.
—Gražiai atnaujinta Šv. Juo

zapo Auditorija - parapijos sve
tainė dabar išnuomojama ban- 
kietams, šokiams, šeimyniškiems 
parengimams ir tp. Svetainę 
tvarko šv. Vardo Draugija. Da
bar kas vakaras eilės tvarka vi
sada užimta parapijos draugijų: 
Sodalicijos, parapijos choro, Vy
čių, moterų organizacijų ir kitų. 
Erdvi įr švarūs kambariai daro 
malonų įspūdį. Parapijonai tuo 
labai didžiuojasi.

—Vakarų Vokietijos, o 
taip pat ir USA einą vokie
čių kalba laikraščiai nupie
šė, iš kur dygusi “naujosios” 
rytų Vokietijos vyriausvbės 
šaknis: 1945 m. rusai į Berly
ną atsivežė ne tik planus ši
tai vyriausvbei įsteigti, bet 
ir vyrus, iš kurių ji dabar su
daryta.

H
kĮ
r.
»
t

Stottville, N. Y.
Šaunios sukaktuvės

Marijona ir Kazys Saurusai- 
čiai iš Stottville, N. Y. rugsėjo 
24 d. šventė savo 20 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktį. Po
kylį surengė savo namuose, gra
žiame ūkyje, kurį Saurusaičiai 
įsigiję jau prieš 20 metų.

Į šventę susirinko didelis bū
rys Saurusaičių giminių ir drau
gų. Iškilmėm vadovavo svotas 
A. Lučka iš Brooklyno ir svo
čia A. Prakapienė iš Newarko. 
Svečių tarpe buvo K. Dumblienė, 
kuri vadovavo vaišėms, K. Dum
blys su ponia, J. Dumblys, K. 
Lučikenė, F. Lučka. Buvo pa
sakyta gražių patriotiškų kalbų, 
kas paliko gilų įspūdį dalyviams 
lietuviams. Koifesp.

KRISTAUS KARALIAUS 
t ŠVENTĖ,

Paskutinis spalių mėn. sek
madienis visada skiriamas 
Kristui Karaliui pagerbti. 
Šiais metais ta proga spalių 
30 d. Apreiškimo parapijoje, 
yra rengiamas iškilmingas 
Kristaus Karaliaus šventės 
minėjimas.

11 vai. pamaldos - suma, 
kurių metu bus bendrai gie
damos lietuviškos giesmės. 
Visi lietuviai kviečiami prisi
dėti savo'gražiu giedojimu. | 
Pageidaujama, kad kuo dau-j, 
gaiusia žmonių, ypač jauni
mo, eitų prie Komunijos.

4 vai. popiet salėie bus'

'rungtynės. Artimiausios run
gtynės Įvyks šeštadienį, spa
lių 22 d., 8:45 vai. žaidžia
ma YMCA namuose, Marcy 
Ave. ir So. 9th St., Brooklyne.

Komandą sudaro: A.rt. An
drulis (treneris), A. Andru
lis, A. Bagdonas, A. Birutis, 
St. Birutis, Buszinski, Čerke-

Čekoslovakijoje buvo ne- Į 
mažai komunistuojančių dar
bininkų, kurie laukė komu
nistu valdžios anais laikais.

Dabar tie p^ys darbinin
kai tik trumpą laiką komu
nistų “rojaus” paragavę ir, 
nrie Stalino saulės pasišildę, | 
Maskvos įvestą pas juos bau-į 
džiavą vadina velnišku sovie
tų įrankiu.

Paryžiaus laikraštis “Figa
ro” jau gavo kelis laiškus iš 

, kurie
i “rojum” nusivvlę, įsnėia' 
Prancūzijos komunistus, kad,

Telefonas: EVergreen 7-7411

liūnas, Lauraitis, Narbut, A. |Skodos darbininkų,
— v . I <(Vmi1YVW 11 <31ITT rl Z3

Oslapas.
Pirmenybėse lietuviai žai

džia kaip katalikiška koman- kol ^ar nevėlu, susiprastu ir 
da Atletų klubo vardu. pasisaugotu nuo Maskvos 

Rungtynės būna kiekvieną velniško jungo.
šeštadienį. Lietuviai kviečia- —
mi atsilankyti ir pamatyti □
mūsų komandos rungtynes.

LEGIONIERIAMS

Dariaus - Girėno Postas 
dalyvaus vėliavų pagerbtuvė- 
se: The Massing of the Co
lors. šiose iškilmėse dalwaus 
šios šalies veik visos milita- 

Kristaus Karaliaus šventės r^kos pajėgos ir veteranu or- 
akądeminė dalis — minėji- ganizacijos. Eisena prasidės 
mas. Kalbės neseniai iš Vo- nuo ^h Fifth Avė. Ku- 
kietiios atvvkes kun. Piktur- Sahte, ateikite ir priside- 
na. Bus išpildyta ir meninė 
dalis. į

Šventės minėiima rengia ' 
New Yorko Ateitininkai.

ATEITININKAI

kite prie eisenos, kad suda
rius didesnį būrį. Būkit prie 

'lie'tuvių grupės, 75th St. ir
5th Avė. 2 vai. popiet.

Vincas J. Vyšnius, 
Posto Adjutantas

SUSIRINKIMAS

Liet. Kat’. Federacijos New 
Yorko apskrities mėn. susi
rinkimas bus spaliu 28 dieną, 
penktadienį, 8 vai. vakare, 
Anreiškimo parap. salėje, No. 
5th ir Havemever gatvių

Spalių 16 d. Apreiškimo 
parap. salėje Brooklvne, įvy
ko gausus New Yorko Atei
tininku kuopos susirinkimas. 
Paskaitą apie Ateitinink’jos 
genezę skaitė p. Vainauskas. 
Iš gausiai dalyvavusių sve
čių kalbėjo ir sveikino J. B. kampas. Brooklyne. 
Laučka, D. Averka ir vos! Kataliku draugijų atstovai 
prieš keletą dienu iš Europos 
atvvkęs d. Stočkus.

Buvo išrinkti atstovai į Vi
suotiną Liet. Kongresą ir į

KIEKVIENAS LIETUVIS SKAITO
Vienintelį Pasaulio Lietuvių Kultūros Žurnalą

AIDAI
Nuo spalių 4, 1949 m. Mėnesinį Kultūros žurnalą

AIDAI

AIDAI

AIDAI

AIDAI

AIDUS

AIDŲ

AIDŲ

AIDŲ

Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

■s

“Amerikai” reikalingi ener
gingi įgaliotiniai rinkti pre
numeratas.

Dėl sąlygų kreiptis: 
“AMERIKA”

417 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

0H-
Tel. POPlar 4110

bei jų valdybos malonėkite 
susirinkiman atwkti. nes rei
kės aptarti Katalikų Seimelio 
sušaukimo reikalą ir apkal
bėti kitus vietos lietuviu ka
talikų veiklos svarbius klau
simus. Kviečiami ir kiti lietu
viu kataliku visuomenės vei
kėjai ir vadai atwkti.

Pirmininkas
H-

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa. 

Moderniška laidojimo {staiga 
Didele, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė 

Viskas nemokamai 
Kreipkitės dieną ir nakti

KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
ANGLYS, COKE ir ALIEJUS

OFISAS.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y,

Gyvenimo Vieta:
65-43 Grand Ave. Tel. HA 6-8406 Maspeth, N. Y.

Telefonuoti po 5 vai. vakarais
JUDAMI PAVEIKSLAI Lietuvių parapijos salėj, Maspethe 

Kiekvieną Sekmadienio Vakarą. Įėjimas—Nemokamai!

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8-9229
VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų 
6—8 vakare

Šventadieniais susitarus
*
5

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

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

Penktadieniais uždaryta

Brooklyno Lietuviai Graboriai

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME lnc.
LAISNIUOTAS GRABORIUS

Modernios naujai įrengtos patalpos. Ypatinga paslauga ir 
dėmesys teikiamas Kiekvieno Pageidavimo Atveju 

Paul Gustas Funeral Home, Ine.
354 MARCY AVE. BROOKLYN 6, N. Y.
(Prieš Armory) EVergreen 7-4774

Tel. EVergreen 7-43:

/Stephen Aromiskis1
zį (Armakauskas) (

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

perėmė leisti
LIETUVOS PRANCIŠKONAI AMERIKOJE

yra vienintelis mėnesinis mokslo, literatūros
meno ir visuomeninio gyvenimo ^žurnalas
žadins tautinės kultūros kūrybą ir skelbs jos
laimėjimus
burs aplink save visas mūsų tautos intelektualines,
menines ir religines pajėgas
iki Naujųjų Metų bus leidžiami Vokietijoje, nuo
sausio 1, 1950 — Jungtinėse Amerikos Valstybėse Congress Committee of Ame- 
redaguos redakcinis kolektyvas, sudarytas iš žymių rica, 50 Church St. New 
lietuvių mokslininkų, rašytojų irk itų kultūrininkų. York, N. Y.
Vyriausias redaktorius — rašytojas Antanas
Vaičiulaitis
prenumerata metams: JĄV, Pietų Amerikoje, Mek
sikoje ir Ispanijoje — $5.00; Kanadoje—$5.50; ki
tuose kraštuose—$6.00. Atskiras numeris JAV —
50c., kituose kraštuose — 55c.
redakcija: Ant. Vaičiulaitis, 2087 N. Main Avenue,
Scranton 8, Pa.
administracija:

AIDAI

bei
kil-

Ukrainiečiai ruošia 
kongresą

Washington (LAIC) — 
Ketvirtas ukrainiškos
mes amerikiečių kongresas 
posėdžiaus Washingtone, D. 
C., Statler Hotel, lapkričio 5 
ir 6 d. Kviečia ukrainiečių 
kongreso komitetas, sukurtas 
1940 m. Informacijas* teikia 

'LAIC kaimynas, Ukrainian

K “
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X 
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s

Tel. DEW 5136

Kennebunk Port, Maine. Tel. 5

a> 
k 
k

K

X 
X 
X■ 
N

43

Jos. Kavaliauskas
Lalsniuotas

LIETUVIS GRABORIUS
Penna ir New Jersey valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes 

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

ergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas
X 
X 
*x 
X
X

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

iTel. Virginia 7-4499

i F. W. Shalins
Į (Šalinskas)
Į Laisniuotas Graborius
i Suteikiam Garbingas
• Laidotuves

KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

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

ONOS VAŠKIOTES --STAKNIENES

Vincui Stakniui ir visai šeimai, liūdintiems dėl mirties 
savo žmonos ir motinos,

gilios užuojautos reiškia
Milukų šeima

Tel. NEwton 9-4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.
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Jį^APYLINKĖJE DIDŽIULIS APREIŠKIMO PARAPIJOS METINIS
• Bern. Brazdžionis mums 

rašo: “Vaikų laikraštėliui 
vardas galutinai nustatytas 
7~ “Eglutė.” Pirmas numeris 
jau išeis prieš Kalėdas. Pla
tesnį pranešimą apie naująją 
“Eglutę” įdėsime ateinančia
me numeryje.

• Rašytojas A. Markelis 
mums rašo: “Ameriką” lai
kau vienu iš geriausių lietu
viškų savaitraščių tiek turi
nio, tiek kalbos atžvilgiu.” A. 
Markelis pažadėjo mums po
rą novelių.

• Dr. D. Narutavičiūtė 
mums rašo: “Man “Ameri
ka” labai simpatiška, laikau 
sau už garbę būti jos bendra
darbe.” Daktarė profesoriau
ja Medellino universitete Ko
lumbijoje.

• Operos solistas Kutkus 
su žmona, p. O. Valaitienės 
lydimi, lankėsi mūsų redak
cijoje.

• J. Kojelis lankėsi mūsų 
redakcijoje. J. Kojelis yra 
žymus mūsų kultūrininkas. 
Buvo gimnazijos mokytojas.

• Ponai Bagdonai, žino
mos tremtinių globėjos pane
lės O. Raulinaitės iš Brook- 
lyno lydimi, lankėsi mūsų 
redakcijoje. Bagdonai, atvy
kę iš Augsburgo, Vokietijo
je, galutinai įsikūrė Brook
lyne.

• Pr. Naujokaitis, žinomas 
ateitininkų veikėjas, mokyk
linių vadovėlių autorius, su 
šeima atvyko ir apsistojo 
pas Poltaraičius Brooklyne. 
Aplankė ir mūsų redakciją.

• Dail. V. Vijeikis iš Chi- 
cagos atskrido į New Yorką, 
kur susitiko savo žmoną su 
dukra, atvykusia iš Brazi
lijos. Dailininkas aplankė ir 
mūsų redakciją.

• A. Tvaskienč lankėsi mū
sų redakcijoje ir įteikė vieną 
naują prenumeratą. ’

• P. Duoba, galutinai įsi
kūręs Brooklyne, aplankė 
mūsų redakciją.

• A. Juknis, ilgametis mū
sų skaitytojas iš Brooklyno, 
lankėsi mūsų redakcijoje.

• M. J. Adomaitis, Tercijo- 
nų iš Brooklyno atkviestas, 
su šeima atvyko iš tremties 
ir apsigyveno Jamaicoje. Jau 
aplankė ir mūsų įstaigą.

• Emilia Yuskus, ilgametė 
mūsų skaitytoja iš Kearny, 
N. J., prisiuntė prenumera
tai $6.00.

• J. Petraitis, ilgametė 
“Amerikos” skaitytoja iš 
Bronx, N. Y., atsiuntė pre
numeratos $6.00.

—Vadovė Tautų parodos 
Barbara Darlys užkvietė An
gelų Karalienės parapijos 
chorą dalyvauti su dainomis 
lapkričio 13 d., 8 vai. vaka
re New Yorke. Choras, vad. 
vargon. Pr. Dulkės, sutiko 
dalyvauti.

• Tremtiniai studentai ir 
aboturijentai, gyveną New 
Yorke ir apylinkėje, kviečia
mi dalyvauti visuotiname stu
dentų susirinkime, kuris bus 
spaliu 22 d., 5 vai. po pietų, 
Apreiškimo parapijos salėje, Į 
Brooklyne. Darbotvarkoje:' 
pareigų pasiskirstymas va
karo metu ir kiti svarbūs 
pranešimai.

Angelų Karalienes 
Parapija

Sekmadienį, spalių 30 die
ną parapijos salėje “Ameri
kos” Parengimų Komisija 
ruošia labai įdomų lošimų va
karą, kurio lankytojams yra 
paskirta apie 30 labai vertin
gų dovanų.

Vakaras prasidės 5 vai. po 
pietų, durys atsidarys 4 vai.

Rengėjai kviečia visus at
silankyti. Bus užkandžių ir 
baras.

—Spalių 9 d. Šv. Vardo 
draugijos nariai per 9 vai. 
mišias ėjo bendrai prie Ko
munijos, o paskui turėjo su
sirinkimą, kur dalyvavo ir 
neseniai čia atvykęs kun. V. 
Pikturna.

Dvasios vadas kun. A, Ma- 
saitis savo kalboje ragino na
rius visuomet pasilikti ištiki
mais savo idealams ir prikal
binti daugiau vyrų prieš šv. 
Vardo draugijos.

Sekanti šv. Vardo draugi
jos narių bendra Komunija 
bus lapkr. 13 d., per 9 vai. mi
šias, o susirinkimas įvyks 
tuoj po mišių.

—Bendra Amžinojo Rožan
čiaus Draugijos Komunija 
bus šį sekmadienį, 9 vai. mi
šių metu. Visos narės prašo
mos būt bažnyčioje 15 min. 
prieš 9-tą vai. Taip pat 4 vai. 
po pietų narės prašomos būti 
procesijoje ir susirinkime, 
nes bus pirmutinis susirinki
mas po vasaros. Bus valdy
bos rinkimas.

Valdyba

Apreiškimo 
Parapija

—Spalių 8 d. parapijos baž
nyčioje susituokė neseniai at
vykę tremtiniai, Bronius Ga- 
runkštis ir Irena Daugvilaitė.

—Spalių 16 d. parapijos sa
lėje įvyko gausus jaunesnių
jų Ateitininkų susirinkimas. 
Pr. Vainauskas patiekė labai 
įdomių žinių iš Ateitininkijos 
istorijos. Susirinkimas baig
tas Ateitininkų himnu. Po to 
jaunimas šiek tiek pasilinks
mino. Tą pačią dieną įvyko 
Liet. Vyčių susirinkimas. 
Miela pastebėti, kad kas kart 
daugiau naujai atvykusių 
pradeda lankytis Vyčių susi
rinkimuose ir stoja į jų eiles. 
Per susirinkimą kalbėjo p. 
Stravinskas.

—Sekmadienį, spalių 16 d., 
parapijos bažnyčioje įvyko 
iškilmingos sutuoktuvės Ed
vardo Ramanausko su Jean 
Kivytaite. šliūbą suteikė kle
bonas kun. N. Pakalnis, jam 
asistavo kun. J. Aleksiūnas, 
Angelų Karalienės parapijos 
klebonas ir kun. J. Kartavi- 
čius, Atsimainymo parapijos 
vikaras. Gausus vestuvių po
kylis įvyko parapijos salėje.

—Ateitininkai rengia Kris
taus Karaliaus minėjimą spa
lių 30 d. Apreiškimo parapi
jos didžiojoj salėj.

NAMŲ SAVININKAMSTREMTINIAMS

Sekmadienį, spalių 23 d.,
Apreiškimo parapijos salėje,' Brooklyn and Queens Home 
6 vai. vakare, įvyks Tremti- Owners, Inc. nariu susirinki- 
nių Draugijos susirinkimas, mas įvvks penktadienį, spa- 
po jo — šeimyniškas pobū- lių-October 28 d., 8 vai. va- 
vis. Visi tremtiniai kviečia- kare, Leader Observer salėj, 
mi dalyvauti. Į 80-30 Jamaica Ave., Wood-

Valdyba haven, N. Y.

Lietuvių namų savininkų,

EV 4-9293
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS ROSIES
Laegvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Bot Chocolate 

PUSRYČIAI — PIETOS — VAKAIUEN2. Geriausia* pa»1 rinkimai 
AISKRYMAS gamintai namie U gariatutoa snatoaoa, ALUS tt go- 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKmS:

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

S 
K
t K

Bazaras
kuris įvyks

PENKTADIENĮ, ŠEŠTADIENĮ

SPALIŲ-OCTOBER 21, 22
Taip pat

PENKTADIENĮ, ŠEŠTADIENĮ

IR SEKMADIENĮ

IR 23 D., 1949

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

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

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

Tel. EVergreen 4-7142
AD. JEZA VITAS V. L’BAREV.’CIL'S

Muzikos Dlr. Pranešimų Dlr.
J. P. GINKUS 

Direktorius

IR SEKMADIENI

SPALIŲ-OCTOBER 28, 29 IR 30 D., 1949
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALEJE

No. 5th ir Havemeyer Streets Brooklyn, N

Dovanoms skiriama:
1. Combination Radio
2. Washing Machine
3 Dormeyer Mixer
4. Steam Iron Arba piniginės dovanos

TIKETSLIO KAINA 25c. Visa knygutė $3.00

Dovanų paskirstymas bus paskutinę bazaro dieną — Spalių-October 30, 1949
Re to bazare bus išstatyta daug gerų daiktų. Visą laiką veiks puikus bufe

tas ir baras. Bus ir kitų įvairumų. Atsilankę, turėsite progos mūsų parapijos 
gražiame susibūrįme maloniai praleisti laiką.

Taigi visus kviečia ir visų laukia atsilankant,
į Y

ŠV. VARDO DRAUGIJOS
RUDENINIS SILKIŲ

BALIUS SU ŠOKIAIS
X įvyks

s Penktadienį, Spalių-October 28, 1949
J Angelių Karalienės Parapijos Salėje 
a Roebling ir So. 4th Streets Brooklyn, N. Y.
S PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE — ĮŽANGA 50c 

X Visus, kurie mėgsta gražiai praleisti vakarą, ma-
7. loniai kviečia atsilankyti.

Rengėjai

Lietuvių Tremtinių Studentų Atstovybė New Yorke

RENGIA GRANDĮJOZJNj

Koncertą - Baliu
kuris įvyks

Šeštadienį, Spalių 29 d., 1949
KNAPP MANSION SALEJE ,. „

554 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
7 vai. vakare

MENINĘ PROGRAMĄ atliks geriausios vietinės me
ninės pajėgos, su iškilminga L. T. STUDENTŲ tradi
cine dalimi, kurioje dalyvaus daug aukštų svečių, 

šokių metu gros A. JEZAVITO vadovaujama puikiau
sioji lietuviškoji kapela New Yorke. Be to bus daug šokių 
konkursų ir kitų įvairių studentiškų pramogų.

Baras su skaniais užkandžiais ir geriausiu patarnavimu, 
atgaivins mūsų mieluosius svečius ir leis tęsti toliau tą pui
kųjį pasilinksminimą su tradicine lietuvių studentų nuotaika, 
kurią jūs galėsite susidaryti, atvykę į mūsų koncertą-balių.

ĮŽANGA $1.50
Visas pelnas skiriamas lietuvių studentų šalpai ■<

Bilietus galima gauti iš anksto pas visus stambesnius lie
tuvius biznierius ir L. T. S. Atstovybėje, 350 Keap Street, 
Brooklyn, N. Y.

L. T. Studentų Atstovybė

Jos. Zeidat, Jr.

lietuviška užeiga
•Nebrangiausia—ir—Geriausia-----

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

© s

A. ir E. POVILANSKU 
Baras ir Restoranas

S*
X 158 GRAND STREETf
g

Puiki Salė šeimyninėms Pramogoms
BROOKLYN, N. Y

Tel. EVergreen 4-9737

KLAUSYKITE!
Kiekvieną sekmadienį, 1:30 

’vai. po pietų, radijo bango
mis, iš stoties WLIB, 1200 
klc. leidžiama Didž. New 
Yorko ir apylinkių Lietuvių 
Biznierių Lietuviška pro
grama, kuri tęsiasi visą va- 

i land. Biznio reikalais kreip
kitės asmeniškai arba laiš
kais pas Petrą Lisauską, 496 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

PARDUODAMA
Namas su tuščiais kambariais 

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

Turime namų pasirinkimui vi
sose miesto dalyse ir priemies
čiuose.

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

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

(VOKETAITIS)

ADVOKATAS

ADVOKATAS
197 Havemeyer Street 

Brooklyn 'll, N. Y.
Tel. EVergreen 7-9394

John W . A lineli 
LIETUVIS ADVOKATAS 

15 Park Row, New York
Telefonai: 

Ofiso Tel. Ną.nių Til.
WO 2-3497 NE 9-568t

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

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

NEwtown 9-5972

223 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

Vai.: 1-2, 6-8—ir susitariant t

4 kambariais, 
mūrinis su 14

P a r d a v i m a i
WILUAMSBURGE

Tuščias flioras si. 
maudynės, 3 šeimom,
kambariu ir maudynėm. 3 blokai nuo 
subway — $4,750.

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

8 šeimynų, mūrinis, kampinis, box 
kambariai, garažas.
RICHMOND II11.I.

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

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

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

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

Tel. EV 4-3487
Tel. RE 9-150G

DAvenport 6-0259
RALPH K R U C H 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

$ HY 7-4554 - 4555

Ibi. ST 2-3108

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

Didelis pasirinkimas
Lietuviškų dešrų ir skilandžių

PIGIAI PARSIDUODA
Dėl mirties šeimoje pigiai par

siduoda 3 šeimų namas su visais 
patogumais tik už $4,500. Yra 
tuščias butas. Kreiptis pas savo- 
ninką, 200 So. 2nd St. (Base
ment), Brooklyn, 11, N. Y.

PARSIDUODA SU PASI
AUKOJIMU

8 šeimų namas Williams- 
burge lietuvių rajone. Tei
rautis telefonu: LA 5-3638.

REIKALINGAS KAMBARIS
Pavieniui blaivam ir rimtam 

vyrui su šiluma arba mažai ap
šildomu ir privilegijos virtuvėj, 
prie šeimos ar našlės, Williams- 
burge ar Ridgewoodo apylinkė
je. Rašykit laišką: J. Audrutis, 
380 So. 3rd St., Brooklyn, N. Y.

VARGONININKAS
Baigęs konservatoriją ir galįs 

vesti chorą vargonininkas ieško 
vietos. JULIUS MAČIULIS, c^o 
A. Radauskas, 808 Main Street, 
Oakville, Conn.

tII s

tVX
I
i

©
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$

I

STsffg 2-1454 f
F. GRAŽYS ir SCNUS J, 

KONTRAKTORIAI Z
Atlieka mūriniu namų sienų U- f, 
lyginimą, piasteriavimų, šaligat- A 
vių cernentavimą ir kt. darbus. e

293 MAUJER ST., (J
BROOKLYN 6, N. Y. f)

ILARDI CO
895 Broadway, Brooklyn 6, N. 1

Siūlo Geriausiu Firmų ; j
R E F R I G E R A T O R I U S

• GENERAL ELECTRIC • FRIGID AIRE
• WESTINGHOUSE • PHILCO

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ
Gasiniu ir aliejum šildomu PEČIŲ 

RADIO APARATŲ
TELEVIZIJOS APARATŲ 

SKALBIMO MAŠINŲ 
ir kitų ELEKTRINIŲ PRIETAISŲ

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

Atsilankė, reikalaukite pasimatyti su lietuviu atstovu
JOSEPH N. ZAYAN, nes tik per ji gausite didžiausia nuolaida .... <į»
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