
ŠTAI KAIP s
Jis gaili žmogaus
Bet žmonių jis nesigaili
Slidžios vietos
Dar dėl žudymų
Šia poga

Brooklyne einąs maskvi- 
nis Bimbos - Mizaros laikraš
tis susirūpinęs, kad Brazilijos 
policija šaudo komunistus, 
kurių tarpe nudėjo ir vieną 
lietuviškąjį — Alfonsą Mar
mą. R. Mizara rašo: “Toli 
nuo Sao Paulo, paliai Tupam 
miestelį, įvyko Brazilijos ko
munistų partijos rajoninė 
konferencija, kurioje dalyva
vo ir velionis Marma. Polici
ja užpuolė konferenciją... bu
vo nušauti trys asmenys, jų 
tarpe Alfonsas Marma.” Pas
kui ponas Mizara sušunka— 
štai kaip ir kur savo gyvybę 
atidavė “darbininkų klasės 
gynėjas!” Ką gi gali pasaky- ! 
ti prieš tokį žmogaus gailč Į 
jimąsi, rodos, nei atimti, ne i 
pridėti.

Tame pačiame savo laik 
raštyje šitas “gailestingas? Į 
samarijietis” sako: “Vengri , 
teismas nusmerkė pakart’ 
Laszlo Rajka... Kiti du nu
teisti pakorimui yra Dr. Ti
bor Szonyj... ir Andras Sza- 
lai.” Kaip matome, tas pat 
R. Mizara apie žudymą čia 
jau kalba visai ramiai ir šal
tai, tarytum, čia būtų žudo
mas ne žmogus, o meitėlis. 
Dar daugiau, kitoje vietoje 
jis apie šituos kariamus štai 
ką sako: “Budapešto teismas 
— naujas Vengrijos liaudies 
laimėjimas... Dabar ji žinos, 
jog akylus budėjimas yra 
vienas svarbiausių jos užda
vinių”... Matote, Brazilijos 
policininko “akylų budėjimą” 
ponas Mizara laiko nusikalti
mu, o Budapešto tokį pat 
“akylų budėjimą” jis laimi- ; 
na. O juk žudymas lieka žu
dymu, nesvarbu — Budapeš
te ar Brazilijoje. Tai matote," 
kur išsikiša jūsų siekiai. O 
juk žmonės tai supranta. Ar 
jūs apie tai pagalvojate?

Kadangi Mizara - Bimba - 
Prūseika čia kalba Kremliaus 
agentūroms, komunistų par
tijomis besivadinančioms, 
Maskvos nustatytomis sąvo
komis, tai mes jau iš anksto 
žinome, kaip šitie agentūrų 
vedėjai “atsikirs” į šį mūsų 
nurodymą, kad Budapešto 
žudynes jie giria, o 1 
jos smerkia: Budapešte, mat, 
teismas liepė nužudyti, o 
Brazilijoje, policininkas nu
šovė be teism'o, — sako jie. 
Tada gal šitie agentūrų vedė
jai mums atsakytų į šiuos du 
klausimus: 1. Kodėl jūs nie
kada nekalbate apie tuos, ku
riuos Lietuvoje enkavedistai 
šaudo taip pat be jokio teis
mo ir 2. Kodėl jūs triukšmą 
keliate prieš New Yorko teis
mą, kuris, vis dėlto, nėra 
toks, kaip jūsiškis Budapeš
te — newyorkiškis neįsakė 
žudyti, kaip jūsiškis. Čia va, 
ponai, tarp šitų klausimu ir 
glūdi jūsų, kaip nusikaltėlių, 
esmė. Jūs manote, kad žmo
nės nežino, jog jūs patys tai 
suprantate?
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LIETUVIŲ PRELATŲ PAREIŠKIMAS
The New York Times pra^prel. J. Lipkus, prel. S. A. 

eito pirmadienio laidoje įdė-j Dobinis, prel. J. Balkūnas, 
jo Amerikos lietuvių prelatų Į prel. A. Briška ir prel. B. Ur- 
pareiškimą apie sovietines 
deportacijas ir žudynes Lie
tuvoje. Pareiškime išeinama 
iš to paties The New York 
Times šių metų rugsėjo mė
nesio reportažo apie Krem
liaus naikinimą armėnų, es
tų, graikų, persų, žydų, lat
vių, lietuvių, turkų, ukrainie
čių ir baltgudžių, einama per 
Jungtinių Tautų genocido 
konvencijos nuostatus iki tų 
baisvbių, kurias .Kremlius 
vykdo Lietuvoje. Vaizdžiai 
atkreipiamas pasaulio dėme
sys į vaikų, moterų ir vyrų 
deportavimą ir žudymą Lie
tuvoje. Pareiškimas baigia
mas prašymu Amerikos Sena
to, kad jis greičiau ratifikuo
tų genocido sutartį.

Šitas pareiškimas, šitokia
me miliionini tiražą turinčia
me laikraštyje, kuris pa
skleidžiamas po visus pasau
lio kampus, tai didelis žings- 

aapesLO.”“ mūs,> bv'O,C- . . 
Brazili- P° Pareis^imu pasiraso: 

■prel. M. L. Krušas, prel. J. 
K. Miliauskas, prel. J. Ambo- 
tas, prel. K. Urbonavičius,

bas.

Galimybės profesio
nalams įsikurti

New York (LAIC) —Ame
rikoje gyvenantieji buvusieji 
DP mokslininkai ir profesio
nalai, kurie arba neturi dar
bo, arba nedirba savo profe
sinėje srityje, susilaukė nau
jos agentūros paramos. Tai 
Emergency Council for Dis
placed European Professio
nals.

Lietuviai DP profesionalai 
gali įsiregistruoti ir gauti an- 
kietas iš p. Edwin R. Arm
strong, Executive Director, 
130 E. 22nd St., New York.
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LIETUVIŲ PARODOS 
ATIDARYMAS

Spalių 20 d. buvo iškilmin
gai atidaryta lietuvių meno 
paroda New Yorke, garsioje 
Hall of Science. Į atidarymą 
susirinko gražus būrys kvies
tu svečių — lietuvių ir sve
timtaučių. Atidarymo iškil
mėms vadovavo adv. A. Olis. 
Kalbas pasakė N. Y. Hall of 
Science vedėjas, ministeris 
Žadeikis ir ministeris Lozo
raitis, kurs šią parodą atida
ryti specialiai atvyko iš Ro
mos.

Paroda pradėta šūkiu — 
Lithuania to JBroadwav. Pa
rodoje išstatvlš; tremtyje lie
tuvių dailininkų kurti veika
lai — piešiniai, skulntūros 
dalvkai, drožiniai, audiniai, 
mezginiai, žinoma, ši naroda 
ir terenrezentunia lietuviu 
ketveriu metu tremties meną 
— jokiu būdu ne Lietuvos 
meną visumoje.

JUGOSLAVIJA - SAUGUMO TARYBOJ
 «------------------------------------ ■------------------------------ --

Pakarti karininkai

pam. Tačiau jūs triukšmą ke
liate dėl Tupam. Ar jūs ma
note, kad žmonės nesupranta 
dėl ko jūs tai darote?

Praeitą savaitę vyko dra
matiškos scenos J. Tautų or
ganizacijos visuotinuose po
sėdžiuose, kur buvo spren
džiamas Jugoslavijos į Sau
gumo Tarybą priėmimo klau
simas. Vyšinskis su komin- 
formu buvo prieš priėmimą, 
o demokratinis pasaulis — 
už. Dauguma balsų Jugosla
vija buvo priimta į Saugumo 
Tarybą.

Po to Vyšinskis iš vietos 
šoko šaukti, kumštim į stalą 
daužyti, net pirmininko kūjo 
smūgiai į stalą nieko nepa
taisė kol sovietų “didvy
ris” apsiputojęs išliejo savo 
isteriką.

Ir priešingai, Čekoslovaki
ją, kurią Vyšinskis su ko- 
minformu norėjo pravesti į
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Kaina 10c.Paskyrė Bausmes
Am tor g — šnipų 

lizdas

Sovietai įvairiais vardais 
turi savo politines agentūras 
visuose kraštuose. Viena iš 
tokių — Amtorgas, sovietinė 
“prekybos” korporacija, ku
rios skyrius yra ir Ameriko
je. .

Šiomis dienomis FBI suė
mė penkis rusus, to Amtorko 
tarnautojus, kurie varė špio
nažo darbą šiame krašte. 
Washingtono Kapitoliuje pa
kartotinai pabrėžiama, kad 
Amtorgas yra šnipų lizdas.

Artimiausioje ateityje pa
aiškės, kokiame laipsnyje yra 
nusikaltę suimtieji Amtorgo 
pareigūnai.

Bonnos vyriausybė

Jakob Kaiser, ministeris 
bendriems vokiečių reikalams 
vakarų Vokietijos vyriausy
bėje, žurnalistams pareiškė, 
kad ateinantį mėnesį bus per
kelta į vakarų Berlyną visa 
eilė įstaigų iš Bonnos. Vaka
rų Berlyno majoras Dr. E. 
Reuter pareiškė, kad jis trak
tuoja vakarų Berlyną, kaip 
vieną iš vakarų Vokietijos 
respublikos narį. Ar bus pa
čios Bonnos ministerijos per
keltos į Berlyną, dar nėra aiš
ku.

Kongreso meno

DEŠIMT PO 5 M. IR VIENAS 3 M - - - - - - - - - - - - - - - - ♦ 
Bidaull sudarinėja 

kabinetą
Radikal-socialistų lyderiui 

Mayer nepavykus sudaryti 
vyriausybės, prezidentas pa
vedė sudaryti naują Prancū
zijos vyriausybę katalikų ju
dėjimo vadui G. Bidault. Bi- 
dault, kaip žinome, yra buvęs 
prancūzų rezistencinio judė
jimo vadas prieš nacius, o po 
karo ilgą laiką užsienio rei
kalų ministeris.

Karalaitės kalba

Pasaulinio karo metu vo 
kiečių bombardavimai An^15 
jr>i« ano-riovė daug istorinės 
reikšmės pastatų. Vienas to
kių paminklų yra šv. Andrie
jaus bažnyčia Plymouth uos
te, iš kur 1620 metais į Ame
riką išplaukė pirmieji pilgri- 
mai - vienuoliai.

Dabar tą bažnyčią prade
dant atstatyti, į iškilmes bu
vo pakviesta sosto įpėdinė ka
ralaitė Elzbieta. Jos kalbos 
tema buvo: Dievas neaplei 
džia tų, kurie Jo nesišalina.

Paskelbtas New Yorko 
teismo sprendimas rastiems 
kaltais rengiantis nuversti 
vyriausybę vienuolikai ko
munistų vadų. Dešimt iš jų 
nuteisti po 5 metus kalėjimo 
ir po $10,000 kiekvienas. Vie
nas iš nuteistųjų gavo 3 me
tus kalėjimo ir $10,000.

Prie teismo rūmų susirin
ko apie 1,000 komunistų, ku
rie mėgino sukelti demonst
racijas. Taigi, tik apie 1,000! 
O mūsiškiai Maskvos tarnau
tojai per savo abu dienraščiu 
nuduoda, kad beveik visa 
Amerikos darbininkija komu
nistai. Vargiai net Mizaros- 
Bimbos-Prūseikos Co. tose 
“demonstracijose” buvo. Ži
noma, juk jiems gi ne tas rū
pi. Tiems, kuriuos jie mulki
na, aišku, jie pasisakys buvę.

—Anglijos vyriausvbė pra
nešė Kanadai, jog sekančiais 
metais dėl lėšų, stokos ji su
mažins savo užnirkimus Ka
nadoje 8100,000,000.

—Darbo biuro statistikos 
daviniais J. V. bedarbiu skai
čius mažėja. Per paskutinius 
2 mėnesius darbo surado apie 
milijonas darbininkų.

• Naują prancūzų vyriausybę sudaryti pavesta Rene 
Mayer, radikal-socialistų partijos lyderiui.

• Gen. F. Franco, Ispanijos diktatorius, padarė valsty
binį vizitą Portugalijai. Franko į Portugaliją atvyko ka- 
■išku kreiseriu, kurį lydėjo visa eskadra kreiserių ir nai-

I kintuvų. Vizitas tęsėsi 5 dienas.
• Ilse Koch, buvusi viena iš žiauriausių valdytojų na- 

I iškajame Buchenwaldo kacete, paleista iš kalėjimo ame- 
i .ikonų zonoje.

• Priėmus minimalinio atlyginimo (75c. per vai) įsta-

Visuotinojo Kongreso me
ninėje programos daly daly 
vaus Amerikos lietuvių paži
ba, Metropolitan Operos so
listė Anna Kaskas (Onutė I 
Katkauskaitė), Lietuvos ope
ros dainininkas Stasys Bara- ' 
nauskas ir muziko Povilo Sa-1 _ ,
ko vadovaujamas Apreiški- tymą, Amerikoje bus paliesta juo apie pusantro milijono

Mes neabejojame, kad Mi
zara - Bimba - Prūseika aty- 
džiai sekė Nuerenbergo pro
cesą. Ar jūs atsimenate ta
me procese vietą, kur buvo 
paliestas Katynas — vieta 
Sovietų Sąjungoje, kur rasta 
išžudytų 12,000 lenkų kari-i 
ninku? šis baisus nusikalti
mas, kaip jūs patys gerai ži
note, nebuvo įskaitytas rudų
jų žudikų sąskaiton. Po stam
bių parodymų, pėdos vedė į 
tai, kad tos žudynės buvo 
įvykdytos enkavedistų, Stali
nui įsakius. Jeigu šis nusikal
timas nebuvo įvykdytas ru
dųjų, kaip kad teismas kva
lifikavo, tai kas jį įvykdė? 
Tai matote, ponai, kokie klau
simai gula ant jūsų bosų ir 
ant jūs pačių. Prie Katvno, C1 
įvyko baisiau, negu prie Tu-jriančio.

Šia proga mes klausiame 
čionykštės Kremliaus agen
tūros vedėjus: ar jūs galėtu
mėte įrodyti, kad tie, kuriems 
jūs dirbate, neišžudė rusų se
nosios kartos šviesuomenės, 
nežudė ir nežudo tų, kurie ne
pripažįsta bolševikinio reži
mo ir yra jų valdomuose 
kraštuose, taigi, ir Lietuvo
je? Gal jūs galėtumėte pada
ryti pasikalbėjimą su ką tik Saugumo Tarybą, dauguma 
į šį kraštą atvykusiu kun. A. 
Petraičiu, kuris 1941 m. bir
želio mėnesį prie Červenės 
matė jūsų darbdavių darbus, 
kurių rezultate per keliolika 
minučių susmuko keli šimtai 
lavonu? Jis iš tos lavonų krū
vos išliko mums gyvas liudi
ninkas, nes jo nepataikė en
kavedisto kulka. Jeigu jis 
iums nepatikimas, mes jums 
galime nurodyti šiame kraš
te jau esančius tūkstančius 
kitų, kurie savo akimis ma
tė jūsų darbdavių vykdytas 
žudynes. Atsisakymas šituos 
klausimus viešai su mumis 
nagrinėti, bus įrodymas, kad 
jūs apie tas žudynes žinote 
ir joms pritariate. Tada jūs 
žmonėms turėsite paaiškinti, 
koks skirtumas tarp žudan
čio ir toms žudynėms prita-

Gen. majoras G. Palefy, 
buvęs Vengrijos kariuomenės 
vadas ir trys kiti aukšti ven
grų karininkai, buvę komu
nistų patikėtiniai, šiomis die
nomis pakarti Budapešte. Jie 
buvo kaltinami buvus Tito 
šalininkais.

Taigi, paskutiniomis die
nomis yra pakarti septyni 
žymūs vengrų komunistų 
funkcionieriai.

mo parapijos choras iš Brook- 
lyno, su keliais solistais.

Literatūros dalį atliks po
etas Bernardas Brazdžionis, 
rašytojas Stasys Santvaras, 
feljetonistas Antanas Gustai
tis ir aktorius Henrikas Ka
činskas.

—Čekoslovakijoje nesiliau
ja suiminėjimai. Ypač žiau
riai persekiojami kunigai, ku
rie klauso vyskupų ir nesu
tinka pasidaryti komunistų 
apmokamais valdininkais.

Mes klausiame Mizarą-Bimbą-Prūseiką

balsu buvo atmesta.
Keičias plunksnos margo 

svieto.

x —Argentinoje šiuo metu 
yra 200.000. streikuojančių 
darbininkų. ■

Sąryšy su New Yorko teis-1 Mes manome, kad newyorkiš- žvilgiu jis liksiąs ir toliau, 
mo sprendimu komunistų va
dų byloje, mes klausiame lie
tuviškosios Maskvos agentū
ros vedėjus:

1. Kodėl New Yorko teis
me komunistams nereikėjo 
“prisipažinti” ir 
mirties, kaip tai buvo daryta 
Maskvoje ir Budapešte? Ten 
ir čia buvo teisti komunistai.

darbininkų, kurie iki šiol gaudavo žemiau šio minimumo ir 
kuriems dabar bus pakeltas atlyginimas.

• Belgijos buvęs premjeras H. Spaak pasisakė prieš 
karaliaus Leopoldo grįžimą j sostą. Numatomą tautos bal
savimą dėl karaliaus grįžimo jis laiko neprotingu dalyku.

• Buvęs Tito generolas P. Popidov, dabar pabėgęs į 
Sovietų Sąjungą, pranašauja pilietinį karą Jugoslavijoje. 
Jis tai išdėstė kominformo laikraštyje.

• Austrijos vyriausybė skundžia Čekoslovakiją, kad 
jos pasienio sargybiniai dažnai pažeidžia sienos nuostatus, 
imtinai iki grobstymo Austrijos žmonių iš Austrijos terito
rijos.

• Sąryšy su kilusiais ginčais tarp laivyno ir aviacijos 
karininkų, Atstovų Rūmų saugumo komitetas apklausinė- 
jo ir gen. D. Eisenhower, kuris pareiškė, kad vieningumas 
šiandieną mums yra už visa svarbiausias.

• Krašto gynimo Sekretorius Johnson pareiškė, kad 
admirolai, tvirtindami, kad laivynas yra apleistas, remia
si klaidingais gandais. Prie taupumo politikos laivyno’at-

ATEITININKAMS SENDRAUGIAMS

kiai taip pat būtų paprašę! . • Churchillis griežtai pasmerkė karinės prievolės pa- 
pakarti juos, jeigu juos būtų naikinimą Anglijoje. _ „ _ _
teisęs toks teismas, kaip ten.
O jūs kaip manote?

2. Kodėl New Yorko teis
mui nereikėjo tų skurdžių 

“prašyti” gyvybių atimti vienuolikai 
žmonių, o Maskvos ir Buda
pešto teismai jas atėmė su 
didžiu pasigardžiavimu? Mes 
manome, kad tai yra komu
nistinės moralės ir komunis
tinės “teisės” dalykai. O jūs 
kaip manote?

JAU ATVYKO 14,000 
LIETUVIŲ

New Yorke ir apylinkėse gyvenantiems ateitininkams 
sendraugiams primenama ir prašoma dalyvauti:

1. Spalių 30 d. Ateitininkų rengiamoje Kristaus Kara
liaus šventėje, kuri bus Apreiškimo parapijoje, No. 5th ir 
Havemeyer Sts., Brooklyne, 11 vai. bažnyčioje, 4 vai vakare 
salėje.

2. Lapkričio 6 d. Ateitininkų Sąjungos Amerikoje su
važiavime, kuris bus Aušros Vartų parapijoje, 570 Broome 
St., New Yorke: 8 vai. ryte bažnyčioje, vėliau salėje. __

Mūšų dalyvavimas prisidės prie šių susibūrimų pasi-’faUeisti’loOW ttalųlemdir- 
sekimo. . •

Spalių 25 d. laivu “Gene
ral Sturgis” į New Yorką at
vyko 109 lietuviai tremtiniai. 
Tokiu būdu bendras skaičius 
atvykusiu lietuviu pagal DP 

į aktą pasiekė 14,042.
I —Brazilija nori pas save 

Ibių.

• Associated Press atstovas iš Berlyno praneša, kad 
rytų Vokietijos vyriausybė darbą pradeda “valymu.” Va
loma partija ir pati rytų Vokietija. Išvalytos “liekanos” 
koncentruojamos į kacetus.

• Čekoslovakijos komunistai Pragoję suėmė Amerikos 
pasiuntinybės tarnautoją ir pareikalavo išvažiuoti pasiun
tinybės attache. Apkaltino šnipinėjimu.

• Čekoslovakijos vyskupai savo 7,000 katalikų kuni
gams pasakė, kad tai būtų pažeidimas artimo meilės prin
cipo, jei nors vienas iš kunigų imtų valdžios siūlomą algą, 
kai krašto gyventojai kenčia neišteklių.

• Vakanj sąjungininkai Bonnoje aptarė vakarų Berly
nui pagelbą.

• Garsiosios Hitlerio sugyventojos Eva Braun turtas 
konfiskuotas ir paskirtas nukentėjusiems nuo nacių šelpti. 
Turėjusi daug brangenybių, pinigų ir vilą Muenchene.

• Audra ir potvynis Guatemaloje padarė už $50,000,000 
nuostolių. Be pastogės paliko daug tūkstančių žmonių.

• Čekoslovakijos sieną saugoti pavesta kariuomenei.
• Gen. Bradley pareiškė, kad ginčai tarp atskirų gink

lo rūšių karininkų krašto gynybai padarė begalinės žalos. 
Jis perspėjo besiginčijančius ir pareikalavo, kad liautųsi.

• Apskaičiuojama, kad streikuojantieji plieno ir ang
lių darbininkai turi 67 mil. dolerių nuostolių per savaitę.

• Dulles reikalauja, kad vakarų Vokietija būtų įtrauk
ta į Atlanto pakto grupę.
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Vaiką Laikraštis 
“EGLUTĖ”

BRANGŪS JAV LIETUVIAI!

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

SUKAUPKIME JĖGAS
Mūsų tauta pergyvena didžiausią tragediją savo isto

rijoje. Eina klausimas dėl jos ateities egzistencijos. Baisus 
rytų barbaras, kaip mums jau visai aišku, susiplanavęs 
kai kurias mažas tautas, jų tarpe ir mūsų, visai išnaikinti.

Mes esame naikinamos tautos vaikai. Visi, kurie į š. 
kraštą seniai atvykom ir kurie tik dabar. Net ir tie, kurie 
čia esame gimę ir augę iš lietuvių tėvų. Visi esame barbarų 
naikinamos Lietuvos vaikai.

Mums nelaikąs susidėjus rankas sėdėti, kai yra naiki
nami mūsų tėvai, broliai ir vaikai. Mes turime veikti. Veik
ti turime, kad pasaulis matytų, jog esame verti nepriklau
somybės. Mes tos nepriklausomybės turime reikalauti, dėl 
jos kovoti ir aukotis. Pasauly dar nėra buvę atsitikimo, kad 
kas nors būtų paaukojęs kuriai nors tautai nepriklaųsomy- 

!)ję, be jos pačios pastangų ir aukų.

Neilgoje lietuvių vaikų 
jaunimo literatūros istorijo
je jau esame turėję kelioliką 
mokyklinio amžiaus (nemi
nint vidurinių mokyklų ir 
gimnazijų) laikraštėlių, štai 
keletas jų vardų: šaltinėlis, 
pats pirmas ir seniausias; 
Žiburėlis, pirmasis Lietuvai 
atgavus Nepriklausomybę; 
Angelas Sargas, vėliau susi
jungęs su žvaigždute; Kregž
dutė, Saulutė, Aušrelė (Vil
niaus krašto), Vaikų žodis, 

jos diplomatiniai - konsulari- Kongreso darbų dalį — mu- y/turys’ Genys... ' . * 
niai pareigūnai, akredituotie- zikos ir literatūros vakarą. keletas priedų prie įvai- 
ji prie Washington© vyriaus- Visvien, tikimasi, kad pora.r^ suaugusiųjų laikraščių, 
sybės. • žymių valstybininkų galės Pr^e -----------

Sudarius darbo prezidiumą, aplankyti ir pątį Kongresą, 
garbės prezidiumą ir reikalin- Į Dalį Kongreso darbų per 
gas komisijas, Kongresas iš- radio transliuos 
girs ALT Vykd. Kom. ir jo 
įstaigų pranešimus, reikš
mingesnius sveikinimus, pra
nešimus iš vietų, ir keturis 
referatus. Išnagrinėjus pra
nešimų ir referatų iškeltus 

! reikalus, pranešimus padarys

Nakties tyloj girdi, kaip šnara vėjas ąžuolų šakose, 
Girdi plazdenant liepsnas vienišų žvakelių... ' 
Ir tu akimirkoje suklumpi prieš Dievą ir šventuosius 
Ant kankinių krauju šlakstyto kelio

Ir tyliai gęstant paskutinei vėlinių žvakelei, 
Lyg gyvasčių! tautos naikinamos ten svetimųjų, 
Girdi, kaip tolumoj atodūsiai ir raudos kelias, 
Nauji kaip eina vėl į čia pro šūvius.

Draugo.”
Tie visi laikraštėliai šian-1 

j "Voice^of dien net>eina. Bet jų sėkla 
America” ir "miesto radio sto- mažųjų širdyse, mažųjų, ku- 
tis WNYC.

Amerikos Lietuvių Tarybos iniciatyva lapkričio 4-6 d., 
iNew Yorke, įvyksta Visuotinis Amerikos Lietuvių Kongre- 

ir^sas. Jis svarstys aktualiuosius mūsų tautos reikalus ir nu
matys veiklos kelią Lietuvai laisvinti ir lietuvių tautai išlai
kyti.

Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, vertin
damas dabartinę Lietuvos ir po visus pasaulio kampus blaš
komų lietuvių padėtį, Kongresui skiria ypatingos reikšmės. 
Jungtinės Valstybes yra stipriausias ir skaitlingiausias 
veiksnys pasaulyje. Jungtinėse Valstybėse susitelkęs di
džiausias lietuvių kiekis. Iš Jungtinių Valstybių ir iš Jūsų 
mes tikimės tikros pagelbos tiek kovojant dėl Lietuvos 
laisvės, tiek išlaisvintą Lietuvą atkuriant.

Šiandien pirmoji kiekvieno lietuvio pareiga — kovoti 
dėl Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės. Sunkiausiomis 
Lietuvai valandomis JAV lietuviai yra sudėję daug kilnių 

Tain^nat aukll ir r°d? didelį ryžtą. Mes tikime, kad ir dabar, kai Lie- 
1 p tuva žudoma istorijoje negirdėtomis priemonėmis. Jūs vie

nos minties vedami gausiai rinksitės į Visuotinį JAV Lietu- 
dienraščio viU Kongresą, aptarsite padėtį ir ryšitės naujiems darbams.

i Kova dėl Lietuvos laisvės, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
j organizaciniai reikalai, lietuvybės išlaikymas Amerikoje, 
tremtiniams tolimesnės pagelbos teikimas sudarys esminį 
Jūsų svarstymų ir tarimų turinį.

Kongreso balsas Lietuvos laisvės reikalu veiks JAV 
poolitikai vadovaujančius veiksnius. Kongreso žodis šalpos 
reikalu padės išsaugoti vargan patekusius tautiečius. Kon
greso pastangos lietuvybei Amerikoje išlaikyti grąžins mū
sų tautai nuo jos kamieno tolstančius. Kongreso prisidėji
mas prie Pasaulio Lietuvių Bendruomenės sudarymo padės 
sutelkti visus lietuvius gyvybiniams lietuvių tautos užda
viniams.

Brangūs JAV lietuviai, visi ruoškitės į Kongresą, ak
tyviai jame dalyvaukite, eidami pagelbon Lietuvai sunkiau
sioje jos istorijos valandoje tarkite geriausius kelius visų 
mūsų ateičiai.

Vardan tos Lietuvos vienybė težydi!
Vyriausis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas

rie šiandien yra išaugę į mū
sų mokslo, meno, visuome
nės veikėjų ir daugybės pro
fesijų asmenis liks visam jų 
gyvenimui. Vieni tų laikraš
čių ugdė daugiau tautinę są
monę, kiti religinį jausmą, 
treti daugiau estetikos - gro
žio pajautimą. Jų skaitytojai 
jų niekad neužmirš.

Ką dabar skaito pavergto
sios Lietuvos mažieji, galime 
tik nujausti. Bet nei lietuviš
kos dvasios, nei religinės 

|minties jiems brukamuose 
raštuose nebėra. Atvirkščiai, 

čiai turės progos aplankyti tie dalykai yra vadinami nuo- 
net dvi lietuviškas dailės ir dais. Bet kaip tų vadinami} 
tautodailės parodas: j “nuodu” priaugančioji karta

PAMALDOS
Sekmad., lapkr. 6 d. 4 vai. 

, _. . _ __ _ .. _______ , r_______ ______popiet, St. Patrick Katedroj,
Pati didžioji auka dėl tėvynės nepriklausomybės būna Kongreso komisijos. Galop, 5th Avė. ir 50th St., New 

žmogaus gyvybė, kurią kiekvienas taurus tėvynės vaikas apsvarsčius įvairius sumany- Yorke, bus pamaldos, ku- 
bęjokio svyravimo atiduoda karo lauke, kai tėvynė to pa-lmus rezoliucijų komisija pa-irioms vadovaus J. Em. Kar- 
vai Irai NTa-; uipnoa Awcrib-no linfmria n avai Irai fili i n m n R ! a: _i_ ____x   _______ O* ™11™reikalauja. Nei vienas Amerikos lietuvis nereikalaujamas 
šiandieną atiduoti šią paskutinę auką, nes nėra tam sąlygų. 
Visus tačiau mus šaukia Tėvynė atiduoti smulkesnes au
kas, kurios turi paruošti sąlygas ir pačioms didžiosioms 
aukoms ir pačiai Nepriklausomybei. Tos aukos yra: mū
sų žodis, mūsų veiksmas, mūsų centas.

Visuotinas Amerikos Lietuvių Kongresas turi būti vi
sų šitų aukų sukaupimo laikas ir vieta. Lapkričio 4-6 die
nomis New Yorke mes turime sukaupti visas savo jėgas, 
kad pasaulis pajustų, jog mes esame, kovojame ir ryžta
mės laimėti.

Kongrese bus pareikšta, kad mes nepripažįstame to, 
kas šiandieną daroma mūsų tėvynėje. Kongrese bus pa
reikšta, kad mes protestuojame prieš dvidešimtojo amžiaus 
barbariją, sovietų vykdomą mūsų krašte. Kongrese bus 
reikalaujamas kultūringasis pasaulis tarti savo žodį prieš 
barbarišką mūsų nekaltos tautos naikinimą. Kongrese bus 
aptarta tolimesnės priemonės mūsų kovos su barbariškuo
ju genocidu mūsų tautoje. Kongrese bus suglaustos ir su- 

. intensyvintos tai tolimesnei kovai mūsų jėgos.
i, Ar gali tad nors vienas iš mūsų pasilikti neprisidėjęs 
-.jprie Kongreso? Tai būfofGtusikaltimas pačiam sau. Tai būtų) 
. išdavystė savosios tautos reikalų. Panaši į išdavystę tų mū

sų tautos išdavikų, kurie save komunistais vadina, bet iš- 
tikrųjų paprasčiausia Maskvos agentūrą čia sudaro.

Kaip prie Kongreso prisidėti mes turime ir galime? 
Organizacijos tvarkingai ir kruopščiai parenka atstovus ir 
paskiria pinigines aukas. Pavieniai asmens, kurie toli gy
vena, siunčia savo piniginę auką, o kurie arčiau New Yor
ko — patys dalyvauja Kongrese, tuo pačiu jį visais atžvil
giais paremiant. Petys petin, ranka rankon — tik taip iš
kovosime tai kas mums yra brangiausia.

tieks delegatams visų suma- | dinolas Spellmanas ir kalbės 
nymų ir pasiryžimų “įkūni- vyskupas Flannelly.nymų ir pasiryžimų “įkūni
jimą,” ir bus einama prie 
Kongreso vykdomojo organo 
— Amerikos Lietuvių Tary
bos — rinkimo. Galbūt, teks 
pakeisti ALT įstatus, nes 
daug kas pasikeitė po 1940 ir 
1945 metų persitvarkymų.

ATSTOVAI LANKYS NET 
DVI PARODAS

Kongreso atstovai ir sve-

VISUOTINAS MŪSŲ KONGRESAS
POSĖDŽIAI

Kongreso delegatų regist
racija prasidės lapkričio 3 d. 
nuo 1 vai. popiet, Hotel New 
Yorker, 8th Ave. ir 34th St. 
(veik skersai gatv. nuo Penn
sylvania geležinkelio stoties), 
New Yorke. Rengimo komi
teto nariai budės didžiosios 
salės prieškambary.

Parlor A, lapkričio 3 d. 
■ nuo 1:30 vai. popiet posė

džiaus Amerikos Lietuvių Ta
rybos nariai (pilnaties posė
dis)..

Kongreso posėdžiai prasi
dės lapkr. 4 d. lygiai 10 vai. 
ryte didžiojoj salėj (Grand 
Ballroom). Popietinė sesija 
prasidės 2 vai. popiet, baigsis 
5:30 vai. popiet.

Lapkr. 5 d. posėdžiai pra
sidės 9 vai. ryte, baigsis 5:30 
vai. popiet. Gali būti, 
sekmadieny, lapkr. 6 d., 
dar bent viena sesija.

34th St. — Pennsylvania Sta
tion stoty. IRT 7th Ave. Line 
ir BMT, bei IND 6th Avė. 
Line traukiniais vykstant, 
reikia išlipti 34th St. stoty— 
nuo ten atstumas bus vienas 
arba du blokai (nuo 6th arba 
7th Avė.).

Žinoma, visuomet galim? 
samdyti taksi. Atvykstantiej; 
automobiliais turėtų ieškoti 
8th Avė. Viešbutis parūpins 
garažą. Yra ir keli “parking” 
laukai kaimynystėj.

kad 
bus

KAS KALBĖS?
New Yorko miesto majo

ras, gen. William O’Dwyer, 
sveikins Kongreso delegatus 
penktadienį, lapkr. 4 d. 2:30 
vai. popiet.

Lapkr. 5 d. bankieto paži
ba bus iškalbingasis kong- 
resmanas Daniel J. Flood. 
, .Gilių minčių kūrėjas prof. 
Kažyš A. Pakštas, kalbės 
Kongrese apie lietuvių tautos 
potencialo išlaikymą.

Yale Universiteto prof. 
Raphael Lemkin, genocido 
termino nukalėjas ir tarptau
tinių veiksmų prieš tautų žu
dymą akstintojas, kalbės apie 
pasiektus laimėjimus genoci
dui sustabdvti ir bausti.

New Yorko gubernatorius
Thomas E. Dewey, kaip ir 
daugelis kitu žvmiu valstvbi- 
ninku, dalvvauja rinkminėje 
kampanijoje ir negalės Kon
grese dalvvauti. Jei jis at
vyks, tai tiktai į paskutiniąją

■ - ; j “nuodu” priaugančioji karta
Lietuvos Tremtinių Dailės Yra ištroškusi ir kaip ji per 

Paroda atsidarė spalių 20 d., prievartą ir su grasinimais 
New Yorke Hall of Science brukamos “spaluikų” ir pa- 
patalpose, Broadway ir 44th . našiu organizacijų spaudos 
gt nemėgsta, matome kad ir iš

Moterų Tarptautinė Paro- šykščiai pasirodančiu tarvbi- 
da, su lietuvių tautodailės nėie spaudoje žinučių, kad 
skyrium, atsidarys lapkričio ya'kai slapta skaito anuomet' 
7 d. Armory patalpose, Park 
Ave. ir 34th St.

kams skiriamą laikraštį. Jo Amerikos lietuvių vaikus, ku- 
redaktorium pakviestas vai- rie ir namuose jau retai lie
kų rašytojas Vytė Nemunė
lis. Laikraščio vardas — Eg
lutė. Jis eis kas mėnesį, 32 
pusi., gausiai iliustruotas 
mūsų dailininkų piešiniais, 
reprodukcijomis, nuotrauko- valstybėje. Šiaurės Ameriko- 
mis iš tėvynės, iš tų kraštų, į je, Kanadoj, Argentinoj ir kt. 
kurie tremtinius priglaudė ir j hirfc skyrin kur
iš mokyklų gyvenimo.

Eglutėje 1 
kviečiami visi žymieji vaikų' kurti. Be to, bus galvosūkių, 

įvairumų, laiškų 
(skaitytojų redakcijai ir re
daktoriaus — skaitytojams) 
skyriai.

Esame išsiskirstę, toli vie
ni nuo kitų, tat laikraštyje 
bus labai įdomu rasti žinių iš 
gyvenimo kituose kraštuose, 
kur tik yra bent viena trem
tinių lietuviu šeima. Laikraš
tėlis bus taikomas mokvkli- 
nio amžiaus skaitytojams, 

, bet jame bus dedama kury-

tuvišką žodį begirdi; joje ga
lės susitikti ir labiau suartė
ti dvi jaunosios lietuvių kar
tos, gimę skirtinguose kraš
tuose, bet augančios vienoje

Eglutė turės skyrių, kur 
į bus spausdinama pačių skai- 

bendradarbiauti! tytojų bandymai rašyti ir
Nenriklausomvbes meta's iš
leistąsias knvgas ir laikraš- literatūros kūrėjai - rašyto- sporto, 
čiu komplpktus. Siauriausiais jai, dailininkai, pedagogai - 

PROGRAMINIS LEIDINYS keiksmais ir grasinimais per- auklėtojai, įvairių mokslo 
, .sunkti straipsniai vis dar ne- sričių specialistai., sunkti straipsniai vis dar ne- 

Kongreso proga leidžiamas gali jaunimo atgrasinti nuo j Eglutėje bus spausdinama iv, i Di/linvc' Iro .vi n'J., u________ C* . .v ....programinis leidinys, kame 
tilps ALT aprašymas, Kong
reso darbotvarkė, pramogų 
sąrašas ir bizniški skelbimai.

Viename puslapy bus sužy
mėti visi ALT remiantieji 
laikraščiai.

Pervėlai susidomėjus šiuo 
leidiniu, nebuvo laiko parink
ti daugiau skelbimų. Tikima
si, betgi, kad vėliau bus gali
ma išleisti Kongreso Darbų 
Knygą — su posėdžių steno
gramomis, nutarimais ir skel
bimais.

iu “senųjų” rašvtoiu, kain S. apysakų iš vaikų ir jaunimo 
Zobarskas, Vwtė, Nemunėlis, gyvenimo, liaudies ir rašyto- 
Vvt. Tamulaitis, Leonardas jų pasakų, poezijos. Joie bus 
Žitkevičius... Į dedama pasakojimų iš Lietu-

Visi šie ir kiti žymesnieji vos istorijos, padavimų, pa
mušu vaiku rašytojai dabar 
vra laisvajame pasaulvie, iš
ėję sunku tremties kelia, ir 
tremtvie kūrę ir dabar tebe
kuria lietuviu vaikams jiems 
prieinama menine forma kū
riniu.

Be visos eilės nauiu knygų 
vaikams tremtvie buvo at
gaivintas ir vaiku laikraštis, 
io išteisėjo A. Giedriaus re-

sakojimų iš Nepriklausomy
bės laikų ir iš dabartinių lais
vės kovų.

Eglutėje bus ypač pabrė- bos ir patiems mažiesiems, 
žiami du momentai: tautinis 1 _ ' - -
ir religinis: o visa medžiaga, ar mamvtės. O patvs jie ga- 
ypač grožiniai kūrinėliai, tu- lės “skaityti” paveiksluotas 
rėš meninę forma, kad skai-i “istorijas,” sugalvotas ir at- 
tytoiai būtu auklėjami ne tik vaizduotas mūsų dailininkų, 
turiniu, bet ir estetinie for
ma.

kuriems paskaito vyresnieji

Vaikai ir tėvai pasirodantį 
laikraštėlį, be abejo, sveikins

dąguotas— Saulutė. Emip-ra- Eglutėie bus vietos moks- ir parems prenumerata ir ki- 
'ciia ši. kaip m danteli kitu lo populiarizaciios strains- ta pap-elba. Neabejojame, 
'sibėaėiusiu kultūros darbu, jniai, rašiniai apie mokslinin- kad neliks nė vienos šeimos,* “io iffinmci nioifTTio * įsibėgėjusiu kultūros darbu,? «IS MARGAS PASAI II IS * nutraukė. Visi dar labiau iš- kus.’atradėius.’išradėius, pa- kurios nelankytų Eglutė,

t H’akirstėm no platini pasaulį, vvzdžiu iš mūsų tautos ir pa-l 
. ---- — sauJįo žymiuju gmoniu bei lietuvišką žodi!

šventųjų p-vvenimo. Joje bus 
vnač pabrėžiama, kas Jung
tinėse Amerikos Valstvbėse 
yra gražaus, kilnaus ir didin-'Tautų organizacijoje parei- 
go, laisvės ir tolerancnos kalavo, kad būtų suskaitytos 
principai, humanizmo idėjos ir Jungt. Tautų organizacijai 
ir civilizacijos laimėjimai.' 
To vaikų laikraščio uždavi- 
nvs bus ne vien patenkinti 
ištroškusius lietuviško žo
džio tremtiniu vaikus, bet lie
tuvišku žodžiu prabilti ir į

ŠIS MARGAS PASAULIS
* Rašo GINTRŪNAS4* ***

I Duokime jaunajai kartai

KVIEČIŲ KALNAI
Šiemet derlius nepaprastai 

didelis. Ūkininkai visur stebi
si javų našumu. Vidurinėse 
Amerikos valstybėse matosi 

I baisiausios kviečių, kukurū
zų, avižų ir rugių krūvos. 
Jau nebetelpa ūkvedžių kluo
nuose.

Vienok ūkininkai ir vals
tybės ūkių reikalų tūzai ir 
vadai aimanuoja, kaip čigo
nas, žmogaus neapgavęs. Be
veik verkšlendami, jie de
juoja: “Ką gi darysime su 
tokiu gražiu derlium?”

Žinoma, Amerikos valdžia 
nupirks iš ūkininkų labai 
daug javų, pagal nustatytą, 
garantuotą kainą. Kas liks, 
ūkininkai šers savo gyvulius 
atlikusiais javais.

Gal kas užklaus; “Tai ko
dėl tų javų nesiunčia Euro
pon, — ten, kur badauja 
tūkstančiai žmonių?”

Jungt. Valstvbiu išminčiai 
ir agronomijos “daktarai” 
trumpai atsako: “Juk per
daug kainuotų juos pervežti 
laivais anarnis Atlanto,” Ta
da prieina išvados: tegul pū-

nėms nereikia parduoti, nes 
nukris kainos.

Aišku, kaip ant delno, kad 
nei demokratai, nei republi- 
konai neturės drąsos priešta-

VaJkai lanko svetimas mo- 
kvklas. Jie mokosi ir ima 
kalbėti svetimomis kalbomis: 
vieni angliškai, kiti ispaniš
kai, dar kiti portugališkai. 
Dabar jie lietuvišką žodį be- 
girdi tik namuose, savo šei
moje ar lietuviškose organi-

Mažųjų Draugas

—Sovietų atstovas Jungt.

KONGRESO DARBO
TVARKĖ

ALT Vykd. Kom. praneša, 
kad Kongreso darbotvarkės 
galutiną projektą svarstys 
ALT pilnaties posėdis lapkr.
3 d. I Garbės Prezidiumą pa
kviesti :

Vienintelis Amerikoje gy
venąs 1918 m. vasario 16 d. 
Nepriklausomybės Paskelbi
mo akta pasirašęs prof. My
kolas Biržiška.

Nepriklausomybės kovu lai 
kų ministeris pirmininkas ir 
trečias Lietuvos Respublikos 
prezidentas Dr. Kazys Gri
nius.

Lietuvos Pasiuntinvs Jung.
Amerikos Valstybėms pulk. 
Povilas Žadeikis.

Amerikoje gyvenančiu bu
vusiųjų VLIK nariu delegaci
ja — Kipras Bielinis. Jnnzas 
Audėnas. Bronius Nemickas 
ir Pranas Vainauskas.

Lietuvos diplomatijos ve
dėjas Stasvs Lozorait’s ir vi- na tie javai, arba kiaulės te-

KAIP PASIEKTI?
Pennsylvania gelžkelio sis

temos stotis yra veik skersai 
gatvės nuo New Yorker vieš
bučio.

Atvykstant į Grand Cent
ral gelžkelio stoti, viešbutį 
pasieks imdami IRT “shuttle 
train” į Times Square ir ten 
pasikeisdami į IRT “Down
town” traukinį ; išlipti sekan
čioje stotyje (34th St.) ir eiti 
viena bloką ligi 8th Avė.

Prie viešbučio priveža visi 
8th Ave. Independent siste
mos požeminiai traukiniai: si Lietuvos Latvijos ir Esti- suėda visa, kas atlieka; žmo'
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rauti_ tokiai tūzų nesąmonei. zacijose. Dabar jie dar labiau 
Juk ūkininkai sudaro ketvir- j pasigenda ir trokšte trokšta 
tą dalį balsų rinkimo metu, lietuviško žodžio, lietuviškos 
O jau artinasi rinkimai. Tad, 
nereikia ūkininkams skustis, 
kad jie tokia valdžios tvarka 
perdaug uždirba.

Negana to, bet kam val
džia superka tokius milžiniš
kus bulvių kalnus, kurie pū- 
ąą be jokios naudos? Ūkių 
reikalų “daktarai” aiškinasi, 
būk pelno, tiesa, nebėr, bet ir 
nuostoliai, palvginant, nedi
deli — tiktai 200 milijonų do
lerių !

Reiškia, visko yra apsčiai, 
ir net pertekliaus yra, bet 
žmonės turi mokėti už bulves 
ir javus vis ta pačia aukšta 
kaina. Nieko nereiškia ar per
daug ar permažai užauga 
bulvių, kviečiu ir kukurūzu. 
Mokyklose girdėjome, kad 
juo retesnis dalvkas, juo 
brangesnis: ir juo dažnesnis, ri d’ena iš dienos aua’a. iau- 
iuo pįp,Pcnig, Rodos, išimtį mesiems be žodžio. Lietuvių 
daro valdžios tūzai agrono- i Kultūros Institutas nasirvžo 
mijos srityje.

knygos, lietuviško laikraščio. 
Iš visur girdėti šaukimas: 
Duokit mūsų vaikams lietu
viško skaitvmo! Reikia vai
kams lietuviško laikraščio, 
suaugusieji Amerikoje turi 
Ameriką, Drauda, Darbinin
ką, Vvtį, Varneli ir kitus; ra
do arba įsikūrė jie sau laik
raščiu ir i kitus kraštus nu
keliavę. Vien mažieii iki šiol 
neturėto savo snausdinto pe
riodinio žodžio. T'e balsai pa
sirodė net spaudote: Darbi
ninke, Britanijos Lietuvyje, 
Tremties Žiburiuose.

Ir šie balsai nenuėjo be at
garsio.

Giliai atiausdamas lietuvy
bės ugdvmo reikalą ne vien 
suaugusiuose, bet ir iaunujų 
tarne ir matydamas žalą, ku-

perduotos visos atominės 
bombos ir kiti panašios rū
šies ginklai, žinoma, jis turi 
galvoje tik svetimų bombas, 
nes sovietuose kas gi beprieis 
jas patikrinti.

MALONIAM ATEITININKŲ DĖMESIUI

nuo Nauju Metų išleisti vai-

Metinis Ateitininkų Sąjungos suvažiavimas įvyks lap- 
. kričio 6 d., sekmadienį, Aušros Vartų par. bažnyčioje ir sa- 
. Įėję, 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. Patla- 
ba, Simas Sužiedėlis ir Vincas Šmulkštys. Tikimasi, kad da
lyvaus ir prof. Kazys Pakštas.

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

Negalėsiantieji atvykti į suvažiavimą, maloniai prašo
mi atsiusti savo auką Europoje likusiems ateitininkams na- 
remti. Visas aukas prašoma siusti Ateitininku Iždo Globė
jui tokiu adresu: Msgr. J. Balkūnas. 64-14 56th Rd., Mas- 
peth, N. Y. Aukos bus sunaudotos šalpai ir spaudai.

Juozas B. Laučka,
Ateitininkų S-gos Amerikoje Pirmininkas
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NUSIVYLĘS ŽMOGUS
Skrajūnas

—Chicagos lietuvių šv. My- —Vakarų Vokietijoje yra 
kolo parapijoje lankėsi J. E. apie 500 lietuvių našlaičių 
kardinolas S. A. Striieh ir su- vaikų, kurių tėvus surijo ka

ras. Juos bolševikai jau se
niai nori nugabenti į sovieti- 
Ė-

teikė daugeliui lietuviukų Su
tvirtinimo Sakramentą.

—Providence, R. L, Ameri
koje, profesoriauja kolegijo
se jau keli lietuviai. ju tarpe 
-— Tėvas kun. žiūraitis ir Tė
vas kun. žvirblis.

—Lietuvių ler. t «••*.* ( '• ran
goje nuolat stiprėja. Tidhr.es- 
nė jo stiprybė pareis nuo pa
sisekimo spektaklio, kurį 
rengiasi pastatyti gruodžio 
3 d. Statoma J. Grušo “Tė-

—Memmingene, Vol; irti jo
je, dar yra 7<K> lit tuvių, < k: 
dar verda ir kultūrinis gyve
nimas, leidžiam;;* ir savait
raštis “Lietuvis.”

—Dr. St. Sirutis, Kolumbi
jos Lietuvių Draugi ps Įtinu., 
čia gyvenąs jau nuo prieška
rio laikų, veda keleivių biurą. 
Šitame biure dirba prieš me
tus iš tremties atvykę — P. 
Baronas ir Gabriūnas.
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ko j Romą, iš čia grįš vėl j 
Regensbugą, Vokieliioje, kur 
gyvena ir vysk. V. Brizgys.

—Buvęs paskutinis “Žibu
rių” leidėjas K. Mickevičius 
apsigyveno Chieagoje. Jau 
gavo butą ir daro pastangas 
įsikurti.

—Pasirodo, kad Brazilijos 
lietuviai yra išleidę labai 
daug lietuviškų knygų. Jų 
tarpe yra ir gana vertingų 
dalykų.

—Melbourne), Australijoje, 
lietuviai šalia miesto, kur 
bus greita taip pat miestas, 
perka sklypus ir mėgins sta
tyti namus. Sklypai kaštuoja 
apie 120 sv., reik įmokėti 15, 
o likusius išmokėti per 4 me
tus.

—“Britanijos Lietuvio” re
daktorium pakviestas K. O- 
bolėnas, buvęs “Trimito” re
daktorius, į Angliją nuvykęs 
iš Vokietijos 1948 m.

—“Mūsų Pastogėse,” Aust
ralijos lietuviu savaitraštis, 
gavo iš JAV linotipui lietu
viškas rašmenis ir pradėio 
eiti su visais lietuviškais 
ženklais.
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mūsų namus ir miestus ir už
imti pirmas ir garbingas vie
tas. Iš čia bendras vienų ki
tais nepasitikėjimas. Jei kar
tais pamato ar išgirsta apie 
tikrai švarias, kilnias ir pasi
aukojančias asmenybes, tai 
jais nebepasitiki. Pametę pa
sitikėjimą Bažnyčia ir tikėji
mu į Dievą, ir pasinėrę savo 
mizerijos dugne, kartoja: 
“Kad bent kas būtų belikę 
kam galėčiau pasitikėti.”
Tikslas sprendžia kiekvieno 

daikto ar asmens vertę
Ir tikrai judėjimas, kuris 

yra tik judėjimas, yra be
prasmis. Jis tik pasidaro ne
ramus. Jei kas turėtų turėti 
kokią prasmę, tai turi turėti 
savo tikslą. Žmogaus prigim
tis yra palinkusi prie ramy
bės, dvasinio poilsio, džiaugs
mo, laimės. Tokia prigimtimi 
Dievas apdovanojo žmogų ir 
tokią jam davė širdį, kuri

(Tęsinys)
MINTIES PAKRIKIMAS
Pametimas antgamtinio 

gyvenimo atnešė tikrą sumi
šimą visame intelektualinia
me ir dvasiniame gyvenime. 
Visų mintys buvo nukreiptos 
tik į materialinį pasaulį ir 
manyta, kad tenai bus atras
ta laimė. Visur žmogui buvo 
kalama į galvą, kad religija 
žmogui nieko gero neduodan
ti, kad net ji trukdanti žmo
gaus pažangai ir laimei. Su 
panieka atsisukta nuo jos ir 
atsiduota matematiniams ir 
gamtiniams mokslams. Daug 
ir atsiekta tose šakose. Įvai
rūs gamtiniai, matematiniai 
ir aplamai'pasauliniai moks-

lai gerokai pakilo. Teknika ir 
mašinos, kaip kalbėjome, 
daug atnešė gero ir patęgu- 
mo. Deja, pamiršta žmogaus 
prigimtis. Tie visi dalykai 
gali patenkinti žmogaus 
jauslinę prigimtį, akis, ausis, 
nosį, lūpas, kūną. Jų nervų 

i virpėjimai gali atnešti malo- 
numą. bet negali atnešti 

i džiaugsmo ir laimės. Džiaugs 
; mas ir laimė gimsta žmogaus 
mintyje ir širdyje. O čia kaip 
tiktai mažai arba visai nieko 
nepajėgta duoti ir tikras ba
das šioje srityje įsivyravo. 
Todėl tie visi moderniniai 
malonumai ir visi patogumai 
žmogaus nepatenkino ir jį pa
liko nelaimingu, besikamuo
jančiu savo gyvenimo prob
lemose.

Einant tuo keliu žmogaus'niekur kitur nenurimsta, kaip 
J. ■ prie kurio Sąjunga pasiekė i galva tapo prikimšta įvairio-'tik pačiame Dievuje. Kadan- 
V..aukščiausią susiorganizavi- mis formulėmis, bet dvasi-[gi žmogus tą laimės šaltinį 

: mo laipsnį su 400 narių. įneš formulos nesurasta. žmo-j pakirto, tai moderninis žmo- 
•į Penktąjai SAS cetnr. vald. gaus žinios materialiniuos da gus klaidžioja, kaip koks kla- 

<>nv<> \i<4 ;s laivyne. Du plan-i pirmininkavo F. Kisielius,, lykuose augo, o dvasiniuose įjūnas ir negali surasti sau 
kloja tam Kanados ir Meksi- į kuriam teko Sąjungą tvarky-1 mažėjo. Pasekmėje to šian- kelio. Taip žmogus nori eiti, 
kos, o vienas — dar ilgesnėm įti intensyvios .....;— ~  ---------------------------
distanci join.

j —Gea. Grigaliūnas - Glo
vackis su šeima atvyko i Ko
lumbiją ir apsigyveno Medel
yne. iki šio! gyveno Belgijo
je, kur buvo išvykęs iš Vo
kietijos.

—Anglijoje žemės ūkyje 
dirbę lietuviai buvę tremti
niai vis mažėja —persikraus
to Į miestus, industrijos dar
buose.

—Gretoje, Australijoje, y- 
ra lietuvių šeimų stovykla, 
kur gyvena šeimos vyrų, ku
rie dirba toliau, šioje stovyk
loje įsikūrė Australijos Liet. 
Draugijos skyrius, kurio val
dyboj! išrinkta: Dr. A. Mau- 
ragis — pirm., M. Rimgau- 
dienė 
revičienė — sekret.

—Binghamton, N. Y., Ame
rikoje. lietuviu statoma nau
ja bažnyčia. Parapijai vado
vauja Tė' as kun. E. Krance- 
vičius, OFM.

—Sao Paolo lietuviai susi- 
rūninę savo jaunimo lietuviš
kumu. Dr. J. Basanavičiaus 
Kultūros Rūmai, Brazilijos 
Lietuviu Sa iunga ir kitos or
ganizacijos lauko tai pirmuti
ne savo pareiga.

—Rotatorium spausdina
ma “Tautos Sargyba” ir to-

ii'. i: 
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Lietuvos veikėjus. Šį 
ų leidžia Nancy, Pran 

įe, save besivadinąs 
<’; i radikalų de m okra tų 
iris, ’/patingai šmeižtų 
šio biuletenio paskuti- 

Susidaro v aiž
iu r i ryšių su

NKVD.
—(‘t;’!vcuf "V, Anglijoj, lie 

I učiai sportininkai organi 
zuoj:;->i. įsteigtas sporto klu 
has ir išrinki;' valdyba 
Kosi kra ičius — pirmin 
Kazlai) J as — sekret. i 
Dumbliai' kas — iždin.

—K* Si Kanados lietuviai Į J 
gavo \i< t is laivyne. Du plati-į pirmininkavo P.

emigracijos dien turime labai gerų gydy- bet niekur nenueina, nes ne-
Įtojų, advokatų, gamtininkų, žino, kur eiti; jis trokšta gy- 

didelius'tekniku, pramonininkų ir ap-!venimo, bet jis negali to gy-

vicepirm., T. Zaka-

Ketveri metai Ateitininkams Vokietijoje
Rugsėjo 8 dieną sukako 4 

metai Studentų Ateitininkų 
Sąjungai (SAS) Vokietijoje, 
kaip oficialiai vėl pradėjo or
ganizacinę veiklą.

SAS nebuvo nutraukusi 
savo veiklos okupacijų metu, 
kaip kad padavė daugelis ki
tų studentų korporacijų. Oku 
pacijų metu veikė dvi ateiti
ninkų korporacijos; “Gaja” 
ir “Grandis,” abi Kauno Uni
versitete. Vilniaus Universi
tete veikė tiktai “Gajos” 
korp. Priešingai, šios korp. 
okupacijų metu net išplėtė 
savo veiklą ir, daugeliu atve
jų, rezistenciniame veikime 
turėjo vadovaujamą rolę.

Nors maža dalis minėtų 
korp. narių tepateko Vokie
tijon, tačiau ir čia nacių pri
statyti sunkiems darbams, 
organizavo ir patys siuntė 
maistą politiniams lietuvių 
kaliniams Stuttbofo koncent
racijos stovykloje.

1945 m. rugs. 8 d. Wurz- 
burge buvo pavesta atkurti 
SAS Vokietijoje K. Ambro- 
zaičiui, paskutiniam Kaune 
“Gajos” korp. pirmininkui. 
Moksleiviu A-ku Sąj. organi
zuoti tą pačia diena buvo pa
vesta V. Natkevičiui. Tuo 
metu atsiklausimas dėl orga
nizavimosi buvo reikalingas, 
organizaciiu klausimas dai’ 
buvo neaiškus ir pačių apsi
sprendimo nepakako, nes
tremtiniu masė dar buvo ma- so«” sambūvio vardu, 
žai organizuota.

Pradž’oie a-ku kuonos isi-;nirm’T’’r>ks»q buvo V. Razo- 
steigė didesnėse stovyklose, 1 kas. Ketvirtas — J. Pikūnas,

o vėliau, atsidarius universi
tetams, prie jų. Kadangi pir
masis pradėjo veikti Tubin- 
geno Uxiivcrsitetas ir ten su
važiavę dauguma, studentų, 
tai ir centro valdyba'persikė
lė į Tubingcną. Pirmieji Są- 
j angos žingsniai buvo sun
kūs, nes karinės valdžios ir 
UNRRA darė kliudymų, o ir 
kitų ideologijų studentai bu
vo priešingi at-kų organiza- 
vimuisi. Nežiūrint to, jau 
1946 m. sausio 10 d. buvo su
šauktas pirmasis stud, a-kų 
suvažiavimas Tubingene.

Nors tada judėjimas buvo 
labai suvaržytas, į suvažia
vimą atvyko virš 80 atstovų 
’š 11 kuopų. Suvažiavimas 
tęsėsi 2 dienas ir buvo įspū
dingas. Pirmą karta Vokieti
joj nuaidėjo ateitininkų him
nas iš daugelio jaunų krūti
nių.

Antroji SAS centro valdy
ba, kuriai pirmininkavo V. 
Majauskas, persiorganizavo, 
prisitaikant prie veikiančių 
universitetų. SAS greit išau
go į didele ir gerai organi
zuotą vienetą su 300 nariu. 
Buvo vėl atnaujintas rvšis su 
Pax Roman a, tarptautine 
studentu ir akademikų kata
liku saiunga.

Matydami dideli SAS pajė
gumą. buvę varpininkai ir 
neolituanai suorganizavo kai
riniu studentu bloką “Švie-

SAS centr. vsld.

aplinkybėse.
Nekalbant apie 

laimėjimus bendro lavinimo-, lamai puikiu specialistų įvai-Įvenimo paragauti, nes neži- 
si ir mokslo srityje, at-kai Iriose pasaulinėse mokslų ša- no to gyvenimo sudedamųjų 
daug pasidarbavo išgarsinti koše, bet dvasinėje ir gyve- 

_*..a ,.x„:---------nįmo filosofijoje pilna igno-
rancija vyrauja. Tie visi gal- 
votojai; kurie bandė gyveni
mo filosofiją nagrinėti bend
ra laiko tendencija, nuėjo 
abejojimo ir skepticizmo ke
liais. Suprantama, ne jų kal
tė. Jie yra sąmoningo są
mokslo auka. Per 250 metų 
įvairūs mokslo genijai, filo
sofai, mokslininkai, poetai, 
jau nekalbant apie profesio
nalus auklėtoius, tolinosi 
nuo intelektualiu bei dvasi
nių principų, pakasdami tik
ros tiesos pamatus ir net už
ginčydami; kn.d bent kokia 
tiesa galėtu būti. Viskas pa
vadinta iliuzija, išskyrus tik 
tą, kad tą, ka pametė, buvo 
ne iliuzija, bet tiesa.

Per tai didelis bejėgumas 
apėmė pasaulio žmones, nes 
natūralūs tikėjimas užėmė 
vietą antgamtinio tikėjimo. 
Per tai viena tauta pametė 
natūralų tikėjimą kitai, kai
mynas kaimynui, eilinis žmo
gus savo vadams. Tas dalinai 
atsiekta dirbtinai: žodžių 
skambesys paliktas tas pats, 
bet prasmė priduota jam ki
ta. Ir taip išėjo, kad kur vie
noje vietoje yra spaudos lais
vė, kitoje vietoje tas pats da
lykas nėra spaudos laisvė; 
kur vienoje vietoje yra de
mokratija, kitoje vietoje tas 
pats dalykas nėra demokra
tija; kur vienoje vietoje dik- 
tatorystė, tai kitoje vietoje 
tas pats demokratija; kur 
vienoje vietoje vergija ir 
žmogžudystė, tai kitoje tas 
pats ne vergija ar žmogžu
dystė. Pasaulis pasidarė tik
ru Babeliu, kur nebegalima 
susikalbėti bei susiprasti. Tas 
labai ryškiai paatosi tarptau
tinėse organizacijose ir san
tykiuose. Nenuostabu, kad 
kiti jau pradeda vadinti mū
sų amžių dviprasmės kalbos 
amžių.

Dar blogiau tas dvasinis 
bankrotas pasireiškia žmo
gaus vertės įkainavime, žmo
gaus vertė šiandien matuoja
ma ne dvasinėmis žmogaus 
kvalifikacijomis, bet mate- 
rialėmis: sakoma tas žmogus 
vertas $10.000, kitas $100,- 
000, o dar kitas $1,000,000. Ir 
čia išeinant iš principo, kad 
visi žmonės moraliai yra tik 
Molio Motiejai, tai jeigu vie
nas pasirodo kiek geresnis, 
tai tas turi būti veidmainis; 
jei kas gražesnis veido ar kū
no sudėjimu, tai tas turi bū
ti paleistuvis; jei kam geriau 
sekasi gyvenime, tai sukčius. 
Kiekvienas turi savo kainą. 
Ir tai sakoma: “Tai bent gy
venimas!” Tai nėra gyveni
mas, tai yra mirtis. Bet mir
ties rūšis nelaiduoiama kapi- tu. kurie jos stengėsi išgel- 

Kazys Ambo1nėse. Ji sugeba slankioti po bėti? Ar yra bent mažiausia

lietuvių studentiją užsienyje, 
ir tuo pačiu Lietuvą. Buvo 
išsiuntinėta daugelis atsišau
kimų įvairių valstybių 
kat. organizacijoms ir 
versitetams, kur buvo 
testuojama prieš rusų 
naciją ir terorą Lietuvoje. 
Atsišaukimai rado didelį at
garsį, buvo skaitomi užsienio 
studentų kongresuose, viešai 
iškabin-ti Italijos, Šveicarijos, 
Prancūzijos, Belgijos, Angli
jos ir Ispanijos universite
tuose ir buvo atspausdinti 
didesniuose dienraščiuose.

SAS kaip Pax Romana na
rys, palaiko nuolatinį ryšį 
su daugelio valstybių stud, 
organizacijomis, dalyvauja 
tarptautiniuose stud, suva
žiavimuose, kur nuolatos pri
mena Lietuvos reikalus, o 
Pax Romana biuletenis nuo
lat informuoja pasaulio stu
dentas ir akademikus apie 
lietuvius studentus ir Lietu
vą. Savo švenčių progomis, 
SAS gauna daugybę sveikini
mų iš viso pasaulio kat. stud, 
organizacijų ir universitetų, 
kuriuose reiškiama užuojau
ta ir pasižadama kovoti už 
nepriklausomą Lietuvą. Dau
gelis organizacijų paskyrė 
stipendijų ir pakvietė keletą 
at-kų studijuoti.

Rheino ekskursija, studijų 
savaitės ir stovyklos, minėji
mai, viešos paskaitos ir kiti 
parengimai kalba .apie gerą 
susiorganizavimą ir pajėgu
mą. Į kai kuriuos parengimus 
atsilankydavo net Bavarijos 
švietimo ministeris, Munche- 
no vyskupas ir burmistras, 
Muncheno universiteto rek
torius, aukštieji karinės val
džios pareigūnai ir kt. A-kai 
turi vadovaujamas pozicijas 
Tarptautinėj Stud. Kat. Sąj. 
Munchene, o SAS atstovas 
Pax Romana centre Šveicari
joj užima direktoriaus kėdę.

Vokietijoj veikia sekančios 
a-kų korp.: Gaja, Grandis, 
Šatrija, Kęstutis, Giedra.

SAS dvasios vadais per 
tuos 4 metus buvo: prof. kun. 
Yla, kun. Dr. Levanas, kun. 
Dr. Gutauskas, kun. Piktur
na ir dabar kun. Znotinas.

Išsisklaidant a-kams po 
oasaulį, kur tik susirenka jų 
keletas, tuoj steigia skyrių, 
o žurnalas “Ateitis” jungia 
visus pasaulio ateitininkus.

Dar nemažas skaičius a-kų 
studijuoja Vokietijoj nepa- 
urastai sunkiose salvgose ir 
laukia iš Amerikos katalikiš
kos visuomenės paramos.

Tenka laukti, kad ir Ame
rikos J. V. susiorganizavę 
ateitininkai bus stipri ir neį
veikiama tvirtovė, ginant ka
talikų ir lietuvybės reikalus.

stud, 
uni- 
pro- 
oku-

no to gyvenimo sudedamųjų 
dalių. Tikrai jis yra ligonis. 
Ligonis nelaimingas, nusimi
nęs, nusivylęs, bejėgis savo 
padėtyje, vienok užsikimšęs 
ausis savo Motinos Bažny
čios balsui, blaškosi abejoji
mų ir pesimizmo labirinte, 
nesurasdamas išeities, lyg 
tas ligonis, gulėdamas mir
ties patale, klajoja nuo vieno 
dalyko prie kito.

O tie visi arkitektai, kurie 
bandė žmogaus laimės rūmus 
pastatyti ant materialės pa
žangos pamato, išpažįsta: 
“Taigi mes išklydome.” Tie 
visi gydytojai, kurie bandė 
ligonį išgydyti nuo politinių, 
ekonominių, socialių ligų, su
simaišė savo receptuose, pri
sipažįsta: “Taigi, mes iškly
dome.” Tie visi mokytojai, 
kurie dėstė savo laimingumo 
teorijas, pamatę jų bergž- 
dumą kartoja: “Taigi, mes 
išklydome.” Taigi, tas nelai
mingas ligonis nusivylęs ir 
nusiminęs savo pastangose 
atrasti savo laimę, blaškosi 
bei švaistosi po apgaulio ir 
melo takus ir negali surasti 
išeities bei pagelbos. Tikrai 
prie pasaulio galima pritai
kyti šv. Rašto žodžius: “Ir 
pamatė skaitlingą minią, jam 
jų pagailo, nes jie buvo lyg 
avys, kurios neturi piemens.” 
Mork. VI 34. Jei šiandien gal
vojančiam žmogui galima 
būtų pažvelgti iš aukštumos 
į mūsų planetą, tai jam ta 
žemė atrodytų lyg tas narve
lis, kuriame žmonės, lyg tie 
žvėrys, betiksliai bėgioja nuo 
vienos geležinės vielų sienos 
prie kitos, nesurasdami išei
ties.

Svarstant tas visas žmo
gaus aktyvumo scenas ir ma
tant, kaip žmogus nuolat kei
čia savo aktyvumo tikslą ir 
negali ir yra bejėgis surasti 
sau vieną tokį* tikslą, kuris 
būtų virš žmogaus proto ga
lės jį užkvestinuoti, jaučiasi 
užuojauta dėl jo gerų norų ir 
humanistinių pastangų. La
bai daug daroma pastangų, 
kad žmogų padarius laimin
gu, kad jo gyvenimą prailgi
nus, kad apsaugojus jį nuo 
kokių ligų, kurios labiausiai 
žmones nuvaro į kapines. 
Ypatingai savo laiku atrado 
užuojautos žmonių širdyse 
obalsis: “Gelbėkite vaikus!” 
Ne iš ciniškumo, bet iš tik
ros simpatijos, tūlas gali pa
klausti: “Gelbėkite nuo ko?” 
Ar ne dėl to, kad užaugęs 
nusiviltų, nesurasdamas savo 
gyvenimo prasmės? Ar verta 
gelbėti tas gyvybes, kurios 
paskui pasakytų neverta gy
venti? Ar yra vilties, kad jų 
gyvenimas kokiu tai nežino
mu būdu būtų skirtingas, nuo

» o
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Jos malonų balsą išgirs Visuotinojo Kongreso dalyviai, 
nes ji dainuos rengiamame koncerte

viltis, kad jų gyvenimas ko-| 
kia tai magiška lazdele išsi-l 
spręstų patenkinamai, kurio 
negalėjo pasiekti, kurie jį už-j 
augino? Kokia yra prasmė 
duoti sveikatą, o nesuteikti 
rakto prie laimingo gyveni
mo? Taip, gyvenimas yra tik
rai brangi Dievo dovana, jei 
žinome kaip tikrai gyventi ir 
kokias vartoti priemones, 
kad tikrai gyventi.

Taip, žmogus pamiršęs sa
vo paskutinį tikslą, kurį jam 
Dievas davė, bandė savo lai
mės rūmus pastatyti ne ant 
Didžiojo Akmens pamato, 
bet ant medinių “pažangos,” 
“mokslo”, “demokratijos,” 
“laisvės” kojų, pradėjo traš
kėti. Vietoje tikros pažangos, 
evoliucijos, gerbūvio, pasau-

namus ir dabar pats dunda į 
jo griuvėsius. Tie visi klaidin
gi pranašai yra atsidavę fi
losofijai, kuri vargiai atski
riama nuo nusiminimo. Visi 
planai metami į šalį ir pasau
lis pametė savo kelią.

(Bus daugiau)

Netikri Panamos 
konsulai

Spalių 1 d. į Egiptą atvy
kęs oficialus Panamos respu- 
Bllkos konsulas labai nustebo 
radęs čia veikiančius du Pa
namos “konsulatus,” apie ku
rių buvimą jo kraštas nieko 
nežinojęs.

Sužinoję apie oficialaus 
Panamos konsulato afidary- 

lio taikos, žmogus susilaukė mą, netikri “konsulai” tuo- 
neramumo, netikrumo ryto- jaus išnyko. Sakoma, jie dir- 
jumi, abejojimą, gandų apie bę dokumentus Panamos res- 
naują pasaulinį karą su vi- ■ publikos vardu bei išdavinėję

netikrus pasus ir iš to varė 
gerą biznį.

somis atominių bombų, bak
terijų baisenybėmis. Žmo
gus pasitikėjo pažanga, nors 
nežinojo, kur ji eina ir kaip 
eina. Dabar kaltinama maši
nos, keikiama pažanga, •įta
riama evoliucija. Žmogus, 
dreba dėl to teroro, kuri pats galiau pareiškė: Jugoslavijos 
sukūrė, žmogus padegė savo. kantrybė jau visai išsekė.

—Jugoslavų ir rusų atsto
vai J. Tautų posėdžiuose 
taip įkaista vieni prieš, kitus, 
kad jugoslavas J. Vildan pa-

Kviečiame užsisakyti

AMERIKOS UI TUVIŲ

KALENDORIĘ
1950 METAMS

Kalendorius jau spausdinamas ir bus gatavas 
apie lapkričio pabaigą. Jį leidžia “Amerika.”

Kalendoriuje, be kiekvienam reikalingų žinių-in- 
formacijų, rasite svarbių straipsnių svarbiais mūsų šių 
dienų klausimais, kuriuos sutiko parašyti žymiausi mū
sų visuomenininkai ir literatai.

Kalendorius bus apie 100 puslapių knyga, 1
Kadangi iš anksto sunku yra nustatyti, kiek egr 

zempliorių spausdinti, šiuomi kreipiamės į savo skaity
tojus ir bičiulius, prašydami jau dabar savo užsaky
mus prisiųsti.

Kalendorių gaus visi “Amerikos” prenumeratoriai, 
kurie prisidės prie jo išleidimo, pasiųsdami ne mažiau 
50 centų.

Kas užsisakys nemažiau 4 egzempliorių, bus skai
tomas bendraleidėju ir jo vardas tilps Kalendoriuje 
REMSJŲ sąraše.

Užsakymus ir pinigus siųskite:

“Amerika"
417 GRAND STREET BBJOKLYN 11, N. Y.



AMERIKA Spalių 28, 1949

BALF SEIMO REZOLIUCIJOS
ŠALPOS REIKALU

1) BALE yra daug nusi
pelnęs lietuvių tautai, atlik
damas ir organizuodamas 
šalpos darbą, ir visokiais bū
dais gelbėdamas lietuvių 
tremtinius.

2) šalpos darbas dar nėra 
baigtas. Užsibaigus imigraci
jai dar liks 5-6 tūkstančiai 
lietuvių senelių, invalidų, 
džiovininkų, mokyklinio am
žiaus vaikų, našlių ir našlai
čių, vargti Vokietijoje, Aust
rijoje ir kitose Europos vals
tybėse. Tad visi lietuviai 
amerikiečiai kviečiami vie
ningai prisidėti savo auko
mis ir toliau remti šalpos 
darbą.

3) šalpos darbas yra nau
dingesnis, kai jis vykdomas 
centralizuotu būdu per BAL- 
Fą. Šelpimas yra tiksliausia, 
kai gerybių dalinimą atlieka 
pačių tremtinių rinkti orga
nai.

IMIGRACIJOS REIKALU

i'iu . .

j IŠ TREMTIES ATVYKUSIŲ ŽINIOS

DP imigracija statistikos šviesoje

PRAŠO GARANTIJŲ k 
k 
k

. k 
k 
k 
k 
k 
k

aktyviai įsijungti į vietinius 
BALF skyrius ir savo paty
rimais bei veikla sukelti di
desnį susidomėjimą ir atjau
timą dar pasilikusių Europo
je tremtinių likimu, jų šalpa 
ir atkvietimu į JAV.

SPAUDOS REIKALU
Amerikos lietuvių spauda 

uoliai bendradarbiavo skelb
dama BALFo straipsnius, 
pranešimus, sąrašus, vaizde
lius be jokio atlyginimo, kuo 
žymiai prisidėjo prie tremti
nių būklės išaiškinimo ir šal
pos bei imigracijos reikalų 
išjudinimo.

BALF Seimas reiškia lie
tuvių laikraščiams, jų redak
toriams ir bendradarbiams 
padėką už atliktą patriotinį 
darbą ir už suteiktą mūsų 
tremtiniams moralę pagelbą, 
kviesdamas ir toliau tęsti tą 
mūsų tautai gyvybinės reikš
mės darbą.
REPATRIANTŲ REIKALU 

Seimas konstatuoja, kad
Priimant dėmesin, kad 1940-41 m., bolševikams oku- 

BALF, teturėdamas labai pavus Lietuvą, dalis tikrų 
kuklius išteklius, sugebėjo lietuvių, gelbėdami savo gy- 
patvarkyti lietuvių tremtinių vybę nuo bolševikų teroro 
imigracijos darbą tokiu bū- pasitraukė į Vokietiją — ar 
du, jog šiuo metu jau atvy- tai per žalią sieną (nelega- 
ko virš 13,000 lietuvių trem- liai), ar kaip repatriantai,— 
tinių į JAV ir dar turi 8,000 ir buvo priversti priimti Vo 
parengtų garantijų, pagal ku-|kietijos pilietybę, tačiau jie 
rias laukiami atvykstančių' visada save laikė ir tebelai- 
artimoje ateityje, Seimas ko lietuviais ir šiuo laiku ak- 
reiškia pasitenkinimą dėl tyviai dalyvauja lietuvių vi- 
vykdomos imigracijos. suomeniniame gyvenime, to-

Kadangi dar yra apie 6,000, dėl Seimas paveda direkto- 
‘..................... ................. riatui daryti atatinkamose

įstaigose žygius, kad jie bū
tų traktuojami, kaip ir kiti 
tremtiniai ir iiems būtų leis
ta naudotis DP įstatymu ir 
sudarytos sąlygos atvykti į 
Ameriką ir čia įsikurti.

NAŠLAIČIŲ REIKALU
BALF Seimas vienbalsiai 

priėmė rezoliuciją, kurioje 
reiškia pasipiktinimo dėl so
vietų misijos Vokietijoje da
romų aiškių bandymų sukliu
dyti ir sulaikyti lietuvių naš
laičių gabenimą ir įkurdini
mą Amerikoje.

Seimas prašo United Sta
tes Committee for the Care 
of European Children užtari
mo ir pagelbos, kad lietuviai 
našlaičiai ir vaikai būtų ap
saugoti nuo nepamatuotų 
kliūčių ir bereikalingų truk-' 
dymų imigruoti į Ameriką, pėms.

lietuvių, kuriems skubiausia 
reikia garantijų, nes tuo tar
pu garantijų kontingentas 
baigia išsisemti, tai Seimas 
kviečia visus lietuvius neati
dėliojant sudaryti garantijas 
dar jų neturintiems tautie
čiams, kad nė vienas lietuvis 
neliktų tremtyje dėl neturėji
mo darbo ir buto garantijos.
, Nepaprastai didelio svar

bumo darbą yra atlikę tie 
mūsų tautiečiai, kurie pri
glaudė atvykstančius į Ame
riką tremtinius ir pagelbėjo 
jiems įsikurti bei surasti dar
bą ir butą.

Daugelyje vietų susiorga
nizavę įkurdinimo komitetai 
žvmiai pagelbėjo tremtiniams 
įsikūrimo pradžioje, parūpin
dami pirmojo reikalingumo 
apyvokos daiktų, kaip tai in
du, baldų ir pan. Kadangi 
imigracija vyksta ir toliau, 
tai įkurdinimo darbą reikia 
tęsti ir gerinti.

Seimas prašo visur, kur at- 
vvksta lietuviu, steigti įkur
dinimo komitetus ir organi
zuotai teikti atvykusioms 
pagelba, kviečiant visą lietu
vių visuomenę į talką.

Washington (LAIC)—DP Ko-Į Paliegėlių arba ligonių atve- 
misija paskelbė davinius apie ju, jų įsileidimas yra galimas, 
DP imigraciją.

Birž. 30 d. pasibaigus, įsileis
ta 39,734 kvotiniai imigrantai, 
314 nekvotinių našlaičių ir 387 
sulaikyti. New Yorko valstijoje 
apsigyveno didžiausias skaičius 
— 13,092. Pennsylvanijon atvy
ko 3,153, į Illinois — 3,127, į 
New Jersey — 2,890, į kitas val
stybes vyko mažesnės grupės, 
pradedant 3 į Hawaii, 5 į Alas- 
ką ir baigiant 1,804 į Michigan.

Pagal amžių, stambiausią gru
pę — 18,437 arba 46% — suda
rė 25-44 metų amžiaus asmenys, 
ir 8,848 arba 22% vaikai (jau
nesni kaip 14 metų). 19552. bu
vo šeimų galvos arba nevedę pil- 

1 namečiai, o 20,182 buvo šeimų 
nariai. 9,470 vyrai arba žmo
nos ir 10,712 vaikų. 21.557 arba 
54% buvo vyriškiai, 18,491 ar
ba 46% moterys.

Pagal valstybinę kilmę (gimi
mo kraštą, ne tautybę) pirmoje 
vietoje buvo Lenkijos žmonės— 
17,794 arba 45%. (Jų tarpe bu
vo daug žydų, ukrainiečių ir 
baltgudžių, bei šiek tiek lietu
vių). Antroje vietoje — Lietu
va, 6,300 asmenys arba 16%.

Šalis
Lenkija ..............
Lietuva...............
Vokietija............
Latvija ...............
SSSR...................
Estija ...............
Čekoslovakija ... 
Vengrija ............
Jugoslavija .......
Austrija ............
Rumunija .........
Kitos valstybės

I jei sponsorius prie garantijos 
'prijungia pareiškimą po priesai
ka, jog jis ar ji žino apie sve
timšalio negalavimą ir, tai žino
damas, garantuoja, kad imig
rantas netaps visuomenei našta.

DP Komisija primena, kad pa
gal šiuo metu galiojantį įstaty
mą, įsileistieji DP šeimų galvos 
du sykiu į metus per du metus, 
tilri patiekti raportus DP Komi
sijai Washingtone. Blankus ga
lima gauti iš imigracijos įstai
gų pusantro mėn. iš anksto. Be 
to, pagal Svetimšalių Registra
cijos Įstatymą, buvusieji DP, 
kaip visi kiti svetimšaliai, turi 
penkių parų eigoje pranešti j 
Imigracijos ir Natūralizacijos 
Komisionieriui savo gyvenamojo 
adreso pakeitimą.

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, Landshut, Germany, 
U. S. Zone

SMAGŪS L I K S M i

Gelbėkime tremti
nius

R E N G I A

skaičius
17,794 

.... 6,300 

... 4,626 
... 3,566 
.... 2,254 
... 1,662 
... 1,334 
.. 776
.. 572
.. 554
.... 442 
.....  168

... 40,048

Žemės ūkio darbininkai ir ūki
ninkai sudarė stambiausią gru
pę — 4,625 arba 24%. Po jų se
kė 3,664 kvalifikuotų darbinin
kų, 3,537 pusiau kvalifikuotų, 
1,907 namų ruošos darbininkų, 
1,734 paprastų darbininkų, 1,- 
380 raštinių - parduotuvių tar
nautojų, 1,075 amatininkų, kir
pėjų, slaugių ir t.t. 081 profesio
nalų ir pusiau profesionalų. Li
kusieji priklausė smulkioms gru-

Viso

Stasiulis Ona, gim. 24. 5. 1907, Re
gina — 13. 4. 1913, Ona — 6. 6. 1944.

Jagminas Petronėlė — 16. 4. 1880.
Staška Lucija — 13. 12. 1911, Juo

zas — 18. 4. 1936, Danguolė — 15. 5. 
1939, Ona — 15. 1. 1945.

DP Camp Fuerstenried, Munich, 
Germany, U. S. Zone

Ofertas Antanas — 16. 10. 1910 — 
ūkininkas; Ona — 6. 10. 1914, Vytau
tas — 22. 3. 1935, Adolfas — 20. 4. 
1939, Marija — 7. 9. 1940, Gertruda— 
28. 3. 1942, Petras — 11. 10. 1947, Te
resė — 11. 10. 1947.

Micevičius Ladislovas — 15. 2. 1910 
— ekonomistas; Konstancija — 8. 9. 
1908, Gražina — 23. 5. 1935, Nijolė — 
9. 8. 1941, Rita — 14. 5. 1939.

Žukaitė Ona — 15. 8. 1931 — namų 
ruošos darbininkė.

U. S. 8724th Labor Service Co., 
Germany, U. S. Zone

Morkūnas Vaitiekus — 22. 8. 1919,
— statybos darbininkas; Viktorija — 
23. 12. 1918, Vidimantas — 5. 5. 1938, 
Viktoras — 27. 7. 1945.

Rimša Pranas — 30. 9. 1923—auto 
mekanikas; Elzbieta — 6. 10. 1928.

Spiridavičius Česlovas — 1. 1. 1895,
— ūkininkas; Aleksandra — 16. 12. 
1916, Eugenija — 20. 6. 1947.

Kavaliūnas Jurgis — 22. 12. 1901, 
Genovaitė — 22. 2. 1900, Jeronimas— 
21. 11. 1928, Pranas — 10. 10. 1932.

Kovalskis Ladislovas — 5. 3. 1916— 
ūkininkas, dailydė; Morta — 1. 3. 22, 
Virginija — 27. 4. 1942, Aleksis — 22.

k 
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Amerikos Lietuvių Kongreso Šokių Komisija 

Penktadienį, Lapkričio-Nov. 4,1949 
Puošniame ir Populiariame

8th Avė. ir 34th St New York City

Joe Thomas Orkestras Gros
Lietuviškus ir Amerikoniškus Šokius

Pradžia 9 vai. vak. Bilietas tiktai $1.25

Visi esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
Bus daug svečių iš įvairiu kolonijų.

VOLUNTARY AGENCIES 
REIKALU

BALFas galėjo tiek daug 
nuveikti imigracijos ir šalpos 
darbe dėka uolaus ir nuošir
daus bendradarbiavimo ir pa
ramos iš pusė Voluntary 
Agencies.

Ypatinerai lietuvių imigra
cijoje padėjo šios organizaci
jos: National Catholic Wel
fare Conference (NCWC), 
Church World Service 
(CWS), International Rescue 
& Relief Committee (IRRC), 
American Federation of In
ternational Institutes, Luthe
ran World Relief.

BALF Seimas reiškia pa
dėką Voluntary Agencies va
dovybėms ir jų bendradar
biams už suteiktą pagelbą ir 
kooperavimą lietuvių tremti
nių imigracijos reikaluose.

SKYRIŲ REIKALU
Kadangi BALF veiklos sėk

mingumas remiasi skyrių 
veikla, tai Seimas kviečia ko
lonijų veikėjus ir tremtinių 
rėmėjus pasidarbuoti atgai
vinti skyrius, kur jie nebevei
kia arba susilpnėję, ir suor
ganizuojant naujus skyrius, 
kur jų dar nėra.

Seimas taip pat kviečia vi
sus atvykusius tremtinius

'W

Dar apie dešimt tūkstan
čių lietuvių tremtinių Vokie
tijoje nerime blaškosi, lauk
dami kaip išganymo darbo ir 
buto sutarčių. Jų nerimas su
prantamas: pasibaigus 1950 
m. birželio 30 d. IRO globai, 
jie bus išblaškyti iš stovyk
lų, atiduoti į vokiečių ūkį sun
kiems darbams ir pusbadžiai 
egzistencijai, nes Vokietija, 
turėdama kelioliką milijonų 1. 1940, Brigita — 1. 5. 1946. 
tremtinių savo kraujo brolių, Į " 
pirmoje eilėje rūpinsis sa-| 
vaisiais.

Amerikos lietuviai, jau su- tas — 20. 1. 1945. 
ofebėjo atgabenti čia apie 15 
tūkstančių tremtinių, kiti net — ūkininkas, dažytojas; Veronika —

„„„„ 1. 10. 1925. Saulius — 22. 5. 1947. no kelias dešimtis visai nepa-1 .v. J v . . a., r | Bahulis Kazys — 15. 4. 1915 — uki-
zįstamų žmonių, Vien tik va- nįjjkas, stalius; Aldona — 4. 5. 1928, 
dovaudamiesi artimo meile, Aleksandras — 4. 1. 1949.
jautria išrdimi ir užuojauta j 
kenčiantiems broliams.

Visi tie tūkstančiai jau su
sirado sau pastogę ir darbą 
ir negula sunkia našta savo 
geradariams. Jei iš tūkstan
čių vienas, kitas atsiranda 
nedėkingas, tai už vieno nuo
dėmes negalima keršyti tūks
tančiams dorų žmonių. Kas 
žino, gal tie tvčia pasiusti, 
kad sąmoningai ardvti taip 
sėkmingai vykstantį kilnų 
darba.

Laiko liko nedaug, tat su- 
kruskime visi. Nuoširdžiai 
kviečiu visus dvasiškius, na
mų savininkus, pramoninin
kus, ūkininkus ir visus eralin- 
čius atlikti reikalaujamus 
formalumus, tiek seniau gy
venančius lietuvius, tiek ir 
naujai atvykusius, įsijungti į 
garantijų rinkimo vajų.

Dievas gerus darbus laimi
na, o geradariams suteikia 
džiaugsmą.

Kun. Dr. J. Končius,
BALF Pirmininkas

ALLIANCE NITE CLUB
KAZYS IR ALVINA BUIVIDAI, Savininkai

Viena iš puošniausių pasilinksminimui vieta visam New Yorke

ŠOKIAMS GROJA 2 ORKESTRAI 
NEAPSAKOMAI ĮDOMUS FLOOR-SHOW

BARO COCKTAIL ORKESTRAS linksmina svečius kas vakarą

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

Tel. Gramercy 7-9765
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Taip atrodė kun. A. Petraitis, ištrūkęs iš
> , Bovietiški^ budelių nągiį <

Padangės Aras — 
Dievo Paukšteliams

Kuzminskas Ona — 53 m. siuvėja.
RAČKAUSKAS Pranas — 23. 4. 

11915 — dailydė, Eugenija — 15. 8. 
11920, Pranas — 20. 12*. 1941, Vytau-

Sabaliauskas Vytautas — 4. 9. 1924

Griauzdė Antanas — 20. 11. 1898 — 
dailydė; Ona — 29. 12. 1910, Feliksas
— 20. 11. 1934, Kristina — 28. 2. 37, 
Albinas — 16. 8. 1939.

Kalvaitis Stasys — 14. 11. 1922 — 
ūkininkas; Marija — 25. 9. 1927, Ma
rija — 9. 10. 1946, Joana — 3. 11. 47.

Baltramonaitis Kazys — 29. 2. 1908,
— mūrininkas; Janina — 22. 7. 1910, 
Aldona — 21. 3. 1932, Irena — 15. 9. 
1946, Vytautas — 21. 3. 1942.

U. S. 8724 Labor Service Company, 
Germany, US zone

Kantavičius Jeronimas, gimęs 26. 3. 
1920, — darbininkas; Birutė — 9. 11 
1928, Mindaugas — 29. 8. 1947.

Lebedys Ladislovas — 21. 9. 1915,
— auto mechanikas; Marija — 23. 7. 
1923 — siuvėja.

Tatarūnas Bronius — 1. 9. 1901, — 
ūkininkas; Stasė — 17. 3. 1908—siu
vėja; Zuzana — 9- 5. 1932, Kęstutis
— 30. 11. 1941.

Baltrušaitis Juozas — 18. 3. 1906,
— ūkininkas.

Orentas Eugenijus — 21. 7. 1926— 
ūkininkas.

Keciorius Kazys — 10. 2. 1917 —■ 
ūkininkas; Ona — 12. 1. 1918, Zig
mantas — 20. 2. 1949.

Koel Laos — 30. 9. 1937 (posūnis).
Kavolius Mečisloovas — 10. 5. 1924

— ūkininkas; Valba — 26. 2. 1925, Ri
ta — 21. 7. 1947.

Gečas Ladislovas — 26. 5. 1904, — 
sodininkas; Lydija — 12. 2. 1903, Ma
rija — 28. 11. 1931, Joana — 28. 11. 
1938, Aleksandras — 9. 10. 1936.

4200 Labor Service Co., 518 Lab. 
Supervision Co., APO 403 A, US Ar
my, c/o Post Master, New York, N.Y.

Kudirka Juozas — 28 metų amž.— 
darbininkas.

Lithuanian DP Camp, “Wehnen” Ol
denburg, Germany, British zone

Antanaitis Stasys, gim. 11. 10. 1901
— auto mechanikas; Elena — 14. 3. 
1914, Linas — 8. 8. 1934, Birutė — 
15. 1. 1936, Eugenija — 11. 7. 1938 
Rimutė —1. 5. 1942, Danguolė — 1. 
1. 1943.

Jakulis Julius — 27. 7. 1905—auto 
mechanikas; Ona 4. 1. 1909, Eugidijus
— 19. 7. 1939.
Karaška Jonas — 6. 5. 1908 — laik
rodininkas; Bronė — 4. 3. 1916, Mak- 
siminas — 29. 5. 1940, Stasys — 27. 
6. 1942, Jonas — 23. 2. 1946.

Petrauskienė Teresė, gim. 1885.
Laukaitis Juozas — 31. 8. 1907 — 

ūkininkas; Marija — 21. 8. 1941, Jus
tinas — 2. 2. 1943.

Matijošaitis Antanas — 22. 4. 1908,
— ūkininkas; Ona — 30. 12. 19 Aldo
na — 12. 1. 1938, Ona — 16. 3. 1940,

.Teresė — 26. 7. 1948, Zigmuntas —

Telefonas: EVergreen 7-7411

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!

SUTVARKOMI BIZNIŲ TAKSAI
Sutvarkom visokios rūšies taksus visų jurisdikcijų: Federaiius štato 

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

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

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

RAŠYKITE:

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

Telefonas: EV 4-3049
Y.

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

j JUOZAS MOCEJŪNAS, Sav.
VYNAS — LIKERIAI — ALUS

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

Tel.: Main 7646

Kun. S. J. Vembrė—Padan
gės Aras, gyvenąs Athol, 
Mass., prisiuntė BALFo cen
trui parinktų aukų bendroje 
sumoje $125.00.

Savo laiške BALFui jis ra
šo : “Man yra labai gaila, kad 
tik tiek tegalėjau jsiuo metu 
jums pasidarbuoti, mat, turi
me bedarbę, todėl ir kišenės 
suvaržytos. Geresniais lai
kais galėjau atsiųsti net de
šimt sykių daugiau.”

BALFo centras dėkoja 
tremtinių rėmėjui kun. S. J. 
Vembrei už jo pasidarbavi
mą parenkant aukų tremti
nių gelbėjimo ir šelpimo rei
kalams. Lygiai taip pat dėko
jame už parūpinimą garanti
jų 130 tremtinių, kurių dalis 
jau atvyko, o kiti atvyksta. 
Šis gražus pasidarbavimo pa-; 2s. 4. 194g, Juozas — 10. 6. 1944. 
vyzdis tebūna paskatinimu ir j Buožis Juozas — 18. 9. 1921—auto 
kitiems tautiečiams. [mechanikas; Albina — 10. 10 1930.
į-BALFo Centras! t-- . (Buadaugiau),,

NUOSAVYBES pardavimui
ROCHESTER, N. Y., IR 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.

MOŠŲ PATARNAVIMAS YRA GREITAS IR TEISINGAS

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

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

■

KLAUSYKITE 
“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 

RADIJO VALANDŲ 
šeštadieniais, 5:00—5:30 vai. vak 

Stotis WEVD (A.M.) 1330 kil„ 5000 w. 
Direkt. JOKŪBAS J. STUKAS 

429 Walnut St., Newark 5, N. J. 
Tel. MArket 2-5360
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KORESPONDENCIJOS

. Philadelphia, Pa turn Ergo Sakramentum” ir pa- 
laiminims J. E. Vyr. Providence 
Vyskupijos Ganytojo.

Jėzaus pagarbinimo, tikėjimo 
išpažinimo šventėje čia buvo ir 
lietuvių: trys Dominikonai, Pro
vidence Kolegijos prof. Tėveliai 
Ant. Jurgelaitis, Tomas žiūrai
tis, Kazimieras žvirblis; kun. A. 
Kacevičius, užėmęs vietą bei ė- 
jęs pareigas programoj.

Tėv. K. Žvirblis, O. P.

t........ " - tr Maurice Fitzgerald

VIETOS ŽINIOS I
Angelų Karalienes 

ParapijaLietuviškas vaidinimas
Philadelphijai labai patiko Vy

čių suvaidintos “Piršlybos,” to
dėl jie buvo pakviesti pakartoti 
tą vaidinimą Lietuvių Klube, 
928 E. Moyamensing Avė. Vai
dinimas bus vėl suvaidintas lap
kričio 6 d., 6:30 vai. vakare. 
Prie vaidinimo bus ir baleto šo
kėjai. Dalyvaus du artistai iš 
Lietuvos: Maziliauskas ir Kni
taitis, o taip pat ir iš amerikie
čių. Lietuvių Klubas užsipelno 
pagarbos, kad jie pradėjo domė
tis ir lietuvišku veikimu. Vaidi
nimą režisuoja V. Volertas. Ti
kima, kad į tą vaidinimą susi
rinks keli šimtai lietuvių, nes ten spalių 29 d. ruošia didelį kon- gaitienė — sekr. 
bus ko pasižiūrėti ir pasijuokti, certą-balių. Programoj dalyvaus) 

Organizuoja chorą ir šokėjus į ....................................... .....................

Philadelphiečiai jau seniai no- jos dainininkės, naujo parapijos nui. kun. Pikturnai ir visiems 
rėjo turėti didelį, jungtinį cho-, vargonininko vadovaujamas ok-; dalyvavusiems už nuoširdu- 
rą. Dabar ir norima tokį chorą'tetas ir bus daug kitų linksmų mą įr visokeriopą paramą

Spalių 23 d. Amžinojo Ro
žančiaus draugija turėjo me
tinį susirinkimą. Dalyvavo 
kleb. kun. J. Aleksiūnas, kun. 
Pikturna ir gražus būrys na
rių. Apyskaitą išdavė drau
gijos pirm. O. Sijevičienė. Iš 
apyskaitos paaiškėjo, kad 
nuveiktais darbais reikia pa
sidžiaugti. Susirinkimas val
dybą paliko tą pačią ir atei
nantiems metams: O. Sijevi- 
čienė — pirm., O. Panataus- 

susiartinimui su vietos lietuviais1 kienė   vicepirm., U. Šar-
C y-j i "K r* '

Rochester, N. Y<
Tremtiniai ruošia koncertą

Geresniam susipažinimui

žymėjo svečių gausumu ir 
pavyzdinga tvarka. Jaunave
džiams geriausių linkėjimų.; 
Vargonavo muz. Pr. Dulkė, i

—Šią savaitę atvyko iš 
tremties naujas mūsų parap. 
vargonininkas Ipolitas Nau- 
ragis. Jis yra buvęs žymus 
Lietuvos Valst. operos solis
tas. Jo vyriškas boso balsas 
visiškai sutinka su jo drąsiu 
vyrišku būdu, apie kurį šių 
eilučių rašytojui teko įsiti
kinti pirmosios bolševikų o- 
kupacijos metu, 1940 m. Lie
tuvoje. Nėra abejonės, kad 
šis menininkas įneš daug 
puošnumo ir grožio į mūsų — 
bažnyčios pamaldas. Jo lauk- Q

Demokratų kandidatas į 
Borough Prezidento vietą 

Queens County

,su»i<uuiumui su vivius lietuviais Riene — vicepirm., u. sar- bažnyčios pamaldas. Jo lauk- 
-|į Rochesterį atvykę tremtiniai, kauskienė— iždin., M. Bran-'te laukė mūsų bažnytinis

i Valdyba reiškia nuoširdžią 
neseniai atvykusios iš Vokieti- padėką kleb. kun. J. Aleksiū-

suorganizuoti savo mieste. Todėl pramogų. Tremtinės ruošia labai 
visi balsingi lietuviai kviečiami skanų lietuviškų valgių bufetą, 
dalyvauti tokio choro susirinki-1 gjo koncerto pelnas skiriamas 
me snalių 30 dieną, 4 vai. popiet, Vokietijoje pasilikusiems ligo- 
Šv. Kazimiero parap. salėj. Įniams ir seneliams tremtiniams 

Prie choro bus mokomi ir tau- sušelpti.
tiški šokiai, kad sudarytų lietu-1 
visko meno ansamblį, šokėjams 
stoja vadovauti buvę Lietuvos 
teatro artistai šokėtai. op. Mazi
liauskas ir K. Knitaitis.

Maloniai kviečiami visi Ro- 
chestery gyvenantieji lietuviai 
su svečiais gausiai ansilankyti 
šiame koncerte ir praleisti kele
tą valandų linksmoje lietuviško
je nuotaikoje.

BALFo susirinkimas
Spalių 15 d. teko dalyvauti 

52 BALFo skyriaus susirinkime, 
kuris veikia prie šv. Kazimiero 
parapijos. Nors susirinkimas ne
galėjo didžiuotis dalyvių skaičiu
mi, bet užtai savo dinamiška 
nuotaika ir puikiu BALFo užda
vinių supratimu tiesiog džiugino.

Susirinkimo darbotvarkės cen-,
triniu klausimu buvo reika’a s Srities chorą ir pakviesti visus 
organizuoti, ir tai galimai sku- j bencĮrą pasikalbėjimą.
biau naujų darbo ir buto sutar-| Lietuvių Reikalų Komitetas 

. i išdavė gražų ir ilgą raportą.
Dar svarstyta atvykusių trem- Pranešė, kad daugelis kuopų pri- 

timų aprūpinimo darbu bei bu- sideda prie šio svarbaus veikimo 
----------------  ---------------------- j jr ka(j darbas labai reikalingas 
į seimą ir kiti bėgamieji reika- ir naudingas.
lai‘ . _ . | Vėliavos Komitetas pranešė,

Džiugu pastebėti, kad susirin- kacj surinko pinigų Vyčių ap- 
kime aktyviai dalyvavo senieji skrities vėliavai

Dramos ratelis vėl žada su- 
justi. Grupė šaukia susirinkimą 
Elizabethe.

Nutarta įvykdyti metinio sei
mo pageidavimą, kad visos Vy
čių kuopos eitų prie Komunijos 
vieną sekmadienį kiekvieną mėn.

Nutarta pasiųsti iš šios ap
skrities 2 atstovus į Amerikos 
Lietuvių Kongresą. Išrinkti de-

Harrison-Kearny,

Vyčių suvažiavimas
New Yorko ir New Jersey Ap

skrities Vyčių suvažiavimas įvy
ko pereitą sekmadienį Kearny.

Nutarta atgaivinti Vyčių Aps-

tu klausimas, išrinktas atstovas į ’ '
į seimą ir kiti bėgamieji reika- ir naudingas.

amerikiečiai, taip ir ką tik atvy- j 
kę ir visų mintys darniai mez
gėsi. A. G.

Providence, R. I

draugijai.
Nutarta daugiau dirbti lab

darybei. Paskirta auka “Ame
rikos” laikraščiui.

choras, kuris Ip. Nauragio 
vadovybėj turės iš naujo at
gimti.

—Mūsų parap. bazaras 
įvyks lapkr. 17,18,19 ir 20 d. 
Susidomėjimas bazaru šiemet 
yra labai didelis. Dar dides
nis turės būti jo pasisekimas.

Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

TREMTINIAMS
426 Lafayette Street 

Newark 5, N. J.

Rezervuokit vietas Kongreso pramogoms

Penktadieni, lapkričio 4 d.
$1.00
$1.25

$6.00

Atstovų ir svečių susipažinimas 6:30 vai. pp......
Šokiai 8:30 vai. vakare .............................................

Šeštadienį, lapkričio 5 d.
Kongreso Bankietas 8 vai. vakare ........................

Sekmadienį, lapkričio 6 d.
Muzikos ir literatūros vakaras 7:30 vai. vak...... $2.00

Programos įvyksta Hotel New Yorker, Grand Ballroom 
8th Ave. ir 34th St., New Yorke

Rezervuokite vietas iš anksto, nes kaikurioms pramo
goms yra ribotas bilietų skaičius. Iš anksto užsisakant vi
sus bilietus, kainuos $10.00.

Užsakymus siųskite A. L. Kongreso Komitetui, 
3012 Woolworth Building, New York 7, N. Y.

MOTERŲ VIENYBĖ, Ine
ir

AMERICAN LEGION, LITHUANIAN MEMORIAL 
POST NO. 1763
Rengia Didžiulį

KONCERTU IR ŠOKIUS

Sekmadienį, Lapkricio-Nov. 27 d,

LOST BATTALION HALL
SERGA

Rozalija Diržienė iš Rich-,_
mond Hill susirgo akiu liga ir ko lietuvių tremtinių susirin

kimas, kurio metu Amerikos 
Lietuvių Kongresui buvo ren
kamos aukos. Kadangi susi
rinkime ne visi tremtiniai 
dalyvavo, todėl prašome visi, 
iki šiol tam reikalui dar ne
aukavę, savo auką duoti Ap
reiškimo parapijos salėje se
kantį sekmadienį, spalių 30, 
po 11-tos vai. pamaldų. Te- 
neheka nei vieno lietuvio, 

I buvusio tremtinio Ameriko
je, kuris bent maža auka ne
paremtų tautos vadavimo.

Kas tą sekmadienį 11-tą 
valanda Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje pamaldose ne
būtu, savo auka> tenrisiunči a 
Lietuviu Tremtiniu Draugi
jos iždininkui. Vaclavui /Jks- 
niniui. 61-51 56th Avė., Mas
peth, N. Y.

Spalių 23 d. Apreiškimo 
parap. salėje buvo New Yor-

gydosi akiu ligoninėj, 64th 
St., tarpe 2nd ir 3rd Avenue, 
New Yorke. Moterų Sąjungos 
29 kp. narės linki jai greitai 
pasveikti.

Aušros Vartų 
Parapija

—Lapkr. 6 d. pas mus ren
kasi visos Amerikos Ateiti
ninkų atstovai į suvažiavimą. 
Iš ryto, 8 vai., atstovai daly
vauja pamaldose, kurios bus 
mūsų bažnyčioje, Mišias lai
kys ir pamokslą pasakys 
Amerikos ateitininkijos Dva
sios Vadas kun. Pr. Juras. 
Betarpiškai po pamaldų pa
rapijos salėje prasideda su
važiavimo posėdžiai. Parapi
ja turės garbės priimti ne tik 
Ateitininkų jaunimo atsto
vus, bet ir ateitininkijos ve
teranus, buvusius jos vadus 
I Lietuvoje. Šio rinktinio suva
žiavimo visa parapija atsidė
jusi laukia. Juo ypač domisi 

.mūsų Vyčiai. Čia jiems bus 
j labai ?era proga su tremties 
lietuvišku jaunimu pasimaty
ti ir susipažinti.

—Spalių 22 d„ mūsų bažny-

x Valdyba

namu savininku susi
rinkimas PAKEISTAS

Tel. ST 2-3108

JERSEY PORK
Grand St., Brooklyn, N.

Didelis pasirinkimas
Lietuviškų dešrų ir skilandžių

428 Y

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon St.' 
Philadelphia, Pa.

Modemiška laidojimo įstaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai
Kreipkitės dieną ir naktį

Jėzaus Vardo triumfas
50,000 šv. Jėzaus Vardo vyrai 

iš kiekvienos Providence vysku
pijos parapijos spalių 16 d. gau-, legata.i: Al. Vasiliauskas ir Jose- v. . - .
šiai susirinko pirmajai šioj vys- phine Adams. Paskirta aukų 25 cloie susltuoke Mykolas Sera
kunijoj šv. Valandai. Sunkveži- Kongresui " ®na Levickaitė. Apeigoms
miais, lengvosiomis mašinomis ii’ i Skaitytas laiškas iš prel. Kru- * asistavo kleb. kun. J. Gurins- 
pėsčiomis traukė. Pilnutėliai trau pavįgjaus> vLIKo pirmin.,'kuris kas. Jos buvo labai iškilmin-

Lietuvių namų savininkų, 
Brooklyn and Queens Home 

! Owners, Inc., narių šeimyniš
kas susirinkimas įvyks ne 
penktadienį, kaip buvo skelb
ta, bet šeštadienį, spalių-Oct. 
29 d., 7:30 vai. vakare, Lead
er Observer salėje, 80-30 Ja
maica Ave., Woodhaven.

Valdyba

Reikale kreipkitės pas biz
nierius. kurie skelbiasi mūsų

J Tel. DEW 5136
£ E 
X 
X

E S S E E £ £ £ 
x 
X 
X K

Jos. Kavaliauskas
Laisniuotas

LIETUVIS GRABORIUS
Penna ir New Jersey valstijose
Nuliūdimo valandoje prašau 

šauktis prie manes 
1601 - 03 So. 2nd St

Philadelphia, Pa.

kiniai (daugiau kaip septyni) pranešė Apskrities raštininkei ^os> Puota parap. sale] pasi- laikraštyje “Amerikoje.' 
atvyko iš toliau gyvenančių. De- Adomaitytei, kad "Vyčiai yra ar- ' . . • ~ -----  ---------—~
sėtkai autobusų atkursavo iš ar- y prįe jo širdies ir kad jis turi 
timesnių miestų bei miestelių.1 didelį pasitikėjimą jais.” Vyčiai x ~
Tuoj po 1,500 karių, jūreivių ir džiaugėsi prelato pagyrimu ir : 
karo veteranų organizacijų na-I pasižadėjo prisidėti prie Lietuvos j 
rių, bažnyčios ir valstybės aukš- laisvinimo p
tų dignitorių, 400 vienuolių, 80 j vasario'16 d. bus paminėta. J 
klebonų, daug kitų kunigų bei 
seminaristų procesijos, visiems 
maldininkams išsirikiavus tiks
liai paskirtose vietose aikštėje ir 
sanktuarijoj, visa puikiai nusi
teikusi bendruomenė stipriu bal
su užgiedojo Amerikos himną. Į |urj SVarbaus dėl šio leidinio, i I 

prašome parašyti Charles Bason, * 
87 Audubon Ave., Jęrsey City, 
N. J.

Sekantis suvažiavimas įvyks 
Elizabethe gruodžio 4 d.

| (DIDŽIULISP___ _
Komitetas išrinktas. 1 *

Nutarė išleisti leidinį arba * 
“buletenį” kiekvienam suvažia- * 
vime. Į leidinį bus įdėta svar- 
biausi pranešimai ir korespon- * 
dencijos iš vietinių kuopų. *Kas *

Šv. Valandos dalyviai griaus
mingu balsu paaukojo Taikos 
Karalienei galingą šv. Rožan
čiaus maldą. Paskui tas pats 
klerikų choras meistriškai visų 
vardu sugiedojo giesmę “O, Ma-| 
rija, Nekalčiausio ji.” J. E. vysk. į 
McVinney, Providence katalikų 
vyriausiojo Ganytojo pamoks
las, kuriame akyliai ir dalykiš
kai nušvietė, kodėl nūdieninis 
pasaulis baimingai graibaliojasi 
dideliam sumišime bei neramu
me.

Šia proga dominikonas Tėv. 
H. Graham, O. P., Nacionalinis 
Šv. Vardo Draugiios (jirektorius, 
iškilmingai pravedė visų susirin
kusiųjų priesaiką savo numylė
tam Vadui Kristui.

Po atatinkamo įsoūdingo mi
rusiųjų narių pagerbimo su me
niškai pritaikyta orkestrų muzi- Dr a. šerkšnas, inž. J. Kiz-j 
ka sekė visų giedojimas “Tan-,Suskas ir prof. A. Benderius.I

I *
Vietinis Vytis J

SENDRAUGIAI STIPRĖJA

Praeitą penktadienį Mas- 
petho lietuvių parapijos kle
bonijoje įvyko New Yorko ir 
jo apylinkių ateitininku sen
draugių kuonos susirinkimas.

Buvo išklausyta adv. K. 
Jurgėlos pranešimas apie Lie
tuvos bvlą tarptautinės poli
tikos kuluaruose ir J. '

APREIŠKIMO PARAPIJOS METINIS

Hazaras
E 
ki

E
K 
X 
X 
X 
X
X 
X 

B. t 
Laučkos — anie Ateitininkų.* 
Sąjungos Amerikoje suvažia- * 
vimą. i

Į naują valdyba išrinkti: *
E

93-29 Queens Boulevard (Woodhaven Station of the 
Independent Line), Elmhurst, Queens County 

Koncertas prasidės 4 vai. popiet, šokiai prasidės 7 vai. vak.
Gros du orkestrai be pertraukos iki vidurnakčio
DOVANOMS BUS 2 TELEVIZIJOS APARATAI

Brooklyn© 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

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

TeL EVergreen 7-6868
VALANDOS: 
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta

Brooklyn© Lietuviai Graboriai

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME toc.
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 7-4335 Tel. STagg 2-5043

'Stephen Aromiskis1
i (Armakauskas) i Matthew P. Ballas

(Bieliauskas)
Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

’ergreen 8-9770

Notary Public

/į 660 Grand Street, 
V Brooklyn, N. Y.

kuris įvyks

PENKTADIENĮ, ŠEŠTADIENĮ IR SEKMADIENĮ

SPALIŲOCTOBER 28, 29 IR 30 D., 1949
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALEJE

No. 5th ir Havemeyer Streets Brooklyn, N. Y.

Dovanoms skiriama
1.
2.
3
4.

Combination Radio
Washing Machine

Dormeyer Mixer ,
Steam Iron Arba piniginės dovanos

TIKETELIO 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 susibūrime maloniai praleisti laiką.

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

iTel. Virginia 7-4499

1 F. W. Shalins
i (Šalinskas)
' Laisniuotas Graborius

Suteikiam Garbingas
1 Laidotuves

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwton 9-4464

KOPLYČIA SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

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

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.



B A M E R I K A Spalių 28, 1949
’ J. ■■

NEPASILIKIM nuo didžiojo darbo
(Visuotinio Amerikos Lietuvių Kongreso Rengimo Komiteto 

pirmininko J. B. Laučkos kvietimas, perduotas spalių 22 d. 
per Juozo P. Ginkaus radijo programą).

Esame didelio istorinio 
įvykio išvakarėse. Laukiame 
Visuotinio Amerikos Lietuvių 
Kongreso, kurs įvyks lapkri
čio 4-6 dienomis New Yorke. 
Tai pirmas toks stambus lie-

Sekmadienį, lapkričio 6 d., 
4 vai. popiet Šv. Patriko ka
tedroje įvyks iškilmingos pa
maldos už kankinamą Lietu
vą. Vyskupas Flannelly pasa
kys pamokslą. Jo Eminencija

tuvių suvažiavimas po 19181 Francis Kardinolas Spellman 
metų, kai visuotinė Amerikos : yra pakviestas vadovauti, 
lietuvių konferencija irgi įvy- į šiai maldos valandai. Į pa
ko New Yorke. maldas esate visi kviečiami.

Atstovai ir svečiai iš šim- ■ Užpildykime didžiąją kated- 
tų mūsų parapijų, tikybinių, rą, atvykime į ją ne tik iš 
kultūrinių, socialinių, labda- New Yorko, bet ir iš jo apy- 
ros, karo veteranų organiza
cijų ir klubų iš visos šalies 
susitiks New Yorke, kad 
jungtinėmis jėgomis spręstų 
didžiąją problemą, kuri taip 
arti visų mūsų širdies — tai 
iškovojimas laisvės ir nepri
klausomybės mūsų tėvų že
mei Tėvynei Lietuvai ir glau-

linkių.
Lapkričio 6 d., sekmadienį, 

7:30 vai. vakare, New Yor
ker viešbutyje įvyks Kongre
so Koncertas — Muzikos ir
Literatūros vakaras. Muzi- Brooklyne, ’kur šiomis° dieno-

JI^APYLINKĖJE
• Kun. Paukštys iš Ches-i • Vyt. Sirvydas, pasienio 

ter, Pa., paaukojo $1,000 lie- muitinės inspektorius, šiomis 
kolegijai Romoje. Tai dienomis lankėsi New Yorke, 

didelė parama katalikiškai Pažadėjo straipsnį mūsų ka- 
lietuvių įstaigai.
*e Prof. Banaitis, buvęs,

Kauno Muzikos Konservato- kūr® st- John’s Hospital, 
‘ Long Island City. Ten pat

dirba ir Dr. A. Kudirka.
• P. Butrimas su šeima at

vyko į Ameriką ir apsistojo 
pas savo pusbrolį inž. Barzi- 
lauską Brooklyne.. .

• A. Jurgėla iš Brooklyn© 
lankėsi mūsų redakcijoje.

• studentų vakaras įvyks 
spalių 29 d., penktadienį, 7 
vai. vak. Knapp Mansion sa-

lendoriui.
• Dr. V. Jurgelevičius įsi-

njos direktorius, atvyko į 
Ameriką ir apsistojo Brook
lyne.

• Dr. Tercijonas, kurs da
bar dirba vienoje ligoninėje 
toliau nuo New Yorko, lan- 
kčsi Brooklyne, kur gyvena 
jo šeima.

• Dr. V. Paprockas, jau 
pora metų atvykęs į Ameri-;
kn’ New Yor- jeje, 554 Bedford Ave., Brook
RronVhmi°Ji!‘.,5T;ma gy>Vfna Jyne- Prašome apsirūpinti ti-

1 •11 • •/ 01U1111O U1C11Ukos programoje dalyvaus pir- mis lankėsi ir pats daktaras
moji Metropolitan operos lie
tuvaitė artistė Anna Kaskas-

dus, visų lietuvių bendradar- Katkauskaitė, neseniai iš . - . * y Pr.°Sa
biavimas svarbiuose darbuo- i tremties atvykęs solistas Sta- _ * redakciją.

kietais, nes nedaug jų liko.
• | • P. Stoškus atvyko į Ame-

• Kun. Ig. Kelmelis lankė- riką ir apsistojo New Yorke, 
si^ Brooklyne, įa proga aplan- Jis buvo žymus ateitininkų 

veikėjas Lietuvoje.
se. jsys Baranauskas, muziko P.

Kongresą rengia Amerikos i^ako vedamas Apreiškimo) 
Liėtiivių Taryba, jungianti Par\ choras su solistais. 
visas didžiąsias mūsų ideolo-, . Literatūrinę programą iš
ginęs grupes, per du tūkstan- Į P^^ Bern. Braz-
čiu organizacijų ir įvairių ..... .........~
klubų.

Šio Kongreso šeimininku 
yra New Yorko Lietuvių Ta
ryba, kurios pirmininku yra 
Juozas P. Ginkus, o sekreto
rium — Danielius J. Averka.

Kongresas prasidės penkta 
dienį, lapkričio 4 d., 10 vai. 
ryte Hotel New Yorker di
džiojoj salėj. Pirmos dienos 
posėdyje dalyvaus New Yor
ko miesto majoras William 
O’Dwyer, kurs pasakys kal
bą.. Vakare nuo 5:30 vai. iki 
8 yal. bus atstovų ir svečių 
susipažinimo vakarėlis, po 
kurio nuo 9 vai. vakare ten 
pat įvyks Kongreso svečių ir 
jaunimo pasilinksminimo va- 
karas — šokiai.

j .šeštadienį, lapkričio 5 d., 
posėdžiai prasidės 9 vai. ry
te.. Dalyvaus visa eilė svar
bių svečių. Vakare 8 vai. bus 
Kongreso bankietas, kurio 
pagrindiniu kalbėtoju bus 
kongresmanas D. J. Flood, 
didelis Lietuvos laisvės bvlos 
gynėjas, nuoširdus lietuvių 
tautos draugas.

i Bern. Braz- 
idžionis ir Stasys Santvaras, 
rašytojas Antanas Gustaitis 
ir dramos artistas Henrikas 
Kačinskas.

Daugelis draugijų mūsų 
apylinkėje jau išrinko atsto
vus ir paskyrė savo dovanas 
šiam Amerikos Lietuvių Kon
gresui, kitos, aišku, tai at
liks šiomis dienomis. Kongre
sas yra nepaprastas įvykis 
mūsų gyvenime, tad nepagai
lėkime jam ir darbo ir pasi
aukojimo. Pagarbos verti vi
suomenės darbuotojai atvyks 
i New Yorką iš įvairiausiu 
Amerikos vietų, turėdami 
prieš akis didįjį tikslą — lai
mėti teisingą ir teisėtai pri
klausančią laisvę Lietuvai. 
Ar bent vienas galime nuoša
liai šio darbo pasilikti?

Visi visomis jėgomis rem
kime šį Kongresą, kuris tu
rės įrašyti garbingą lapa 
tautos istorijoje, kuris paro
dys, kad New Yorko lietu
viams vra brangi tautos gar
bė ir kad lietuvių vieningas 
pasirodymas šioje laisvės ša
lyje yra jiems tikrai arti šir
dies.

Lošimų Vakaras su Dainomis
Rengiamas

“AMERIKOS” PARENGIMŲ KOMISIJOS 

Sekmadienį, Spaliu-October 30.1949 
ANGELŲ KARALIENĖS PARAP. SALĖJ 

Roebling ir So. 4th Sts. Brooklyn, N. Y.
Atsilankiusiems yra skiriama 30 vertingų dovanų.

BUS BUFETAS IR BARAS
Atsilankę maloniai praleisite laiką ir paremsite 

laikraštį.
Durys atsidarys 4 vai. Pradžia 5 vai. vak.

KVIEČIAMI VISI!

ŠV. VARDO DRAUGIJOS
RUDENINIS SILKIŲ

BALIUS SU ŠOKIAIS
įvyks

Penktadienį, Spaliy-October 28, 1949
Angely Karalienes Parapi jos Salėje

Roebling ir So. 4th Streets
PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE

Visus, kurie mėgsta gražiai praleisti vakarą, ma
loniai kviečia atsilankyti. ’

Brooklyn, N. Y.
ĮŽANGA 50c

Rengėjai

VISUOTINIS AMERIKOS LIETUVIŲ Lietuvių Tremtinių Studentų Atstovybė New Yorke

KONGRESAS RENGIA GRANDIJOZINĮ

Lapkričio-November 4-6 d. d., 1949 m Koncertą - Baliu
Ketvirtadienį, lapkričio 3 d.
f

Atstovų registracija nuo 1 vai. popiet.

kuris įvyks r

Šeštadienį, Spalių 29 d., 1949
____ t

Apreiškimo 
Parapija

—Parapijos bazaras vyks
ta puikiai. Pristatyta daug 
puikių daiktų, kuriuos para
pijietės gražiai sutvarkiusios. 
Žmonių gausiai lankosi, ypač 
sekmadienį buvo daug. Šį 
penktadienį, šeštadienį ir 
sekmadienį bazaras tęsiamas 
toliau. Sekmadienį didžiųjų 
dovanų išdalinimas.

—Parapijos salėje kiekvie
ną šeštadienį ir sekmadienį 
būna tremtinių susirinkimai 
ir pobūviai. Aną sekmadienį 
buvo ateitininkų, praeitą sek
madienį — bendras buvusių 
tremtinių susirinkimas ir po
būvis — jaunimo pasilinks
minimas. Susirinkime surink
ta $107 Kongreso reikalams.

—Ateinantį sekmadienį pa
rapijos bažnyčioje ir salėje 
rengiama Kristaus karaliaus 
šventė. Bažnyčioje 11 vai., 
salėje 4 vai. po pietų. Rengia 
ateitininkai. Paskaitą skai
tys kun. Pikturna.

—Sekmadieniais į pamal
das susirenka didžiulė dau
gybe žmonių, ypač 11 vai. į 
sumą. Tai naujai atvykusių
jų iš tremties prisidėjimas. 
Iš visos New oYrko apylin
kės Apreiškimo parapijoje 
prisirašė daugiausia atvyku
siųjų.

Maspetho Žinios

BAZARAS PAVYKO
Spalių 14, 15, 16 ir 17 dd., 

Maspetho Liet. Pil. Klubas 
bendrai su Klubo Moterį) 
skyrium, surengė bazarą Lie
tuvių Auditorijos statybos 
fondui. Bazaras pavyko ir ti
kimės, kad liks virš tūkstan
tis dol. pelno.

Televizijos aparatas atite
ko Jonui Kabašinskui, šaldy
tuvas — Pov. Kubiliui,, skal
biama bašina — p. Purienei.

Daugiausia pasidarbavo 
bazaro rengime pirm. Petras 
Mikalauskas, F. Jočis ir Klu
bo Mot. Skyrius.

Visiems nuoširdžiai dėko
jame už paramą ir pasidarba
vimą.

Direk.
—Spalių 30 d., Kristaus 

Karaliaus šventėje, šventoji 
valanda bus nuo 3 iki 4 vai.

—Metinis susirinkimas 4 
vai. parapijos salėje. Bus vie
nas iš lietuvių tėvų pranciš
konų.

KLAUSYKITE!

i I g
A

Penktadienį, lapkričio 4 d.
Kongreso atidarymus 10 vai. ryte.
Atstovų ir svečių susipažinimas—5:30 iki 8 v. vak.
Jaunimo ir svečių pasilinksminimas-šokiai — 9 vai. 

vakare.

KNAPP MANSION SALĖJE
554 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.

7 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.
LITERATŪROS IR MUZIKOS VAKARAS — 

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

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

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 lietinių 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

EV 4-9293
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS ROSIES
Loagvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIEN2. Geriausias pasirinkimas 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios sstetonos, ALUS ii ge
riausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

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

Jos. Zeidat, Jr.

LIETUVIŠKA UŽEIGA
-----Nebrangiausia—ir—Geriausia-

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

Kiekvieną sekmadienį, 1:30 
vai. po pietų, radijo bango
mis, iš stoties VVLIB, 1200 
klc. leidžiama Didž. New 
Yorko ir apylinkių Lietuvių 
Biznierių Lietuviška pro
grama, kuri tęsiasi visą va- 
land. Biznio reikalais kreip
kitės asmeniškai arba laiš
kais pas Petrą Lisauską, 496 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

Pardavimai
WILLIAMSBURGE

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

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

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

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

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

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

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

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

VARGONININKAS
Baigęs konservatoriją ir galįs 

vesti chorą vargonininkas ieško 
vietos.-JULIUS MAČIULIS, c4) 
A. Radauskas, 808 Main Street, 
Oakville, Conn.

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. JEZAV1TAS V. UBAREVICIUS

Muzikos Dlr. Pranešimų Dir.
J. P. GINKUS 

Direktorius

A. ir E. POVILANSKU
Baras ir Restoranas

f
$
$ 158 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. J
į Tel. EVergreen 4-9737 J*
S $

Puiki Salė Šeimyninėms Pramogoms

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

'i|įi Stephen Bredes Ji
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-9394

John . Anseli
LIETUVIS ADVOKATAS 

15 Park Row, New York 
Telefonai:

Ofiso Tel. Namu T«?
WO 2-3497 NE 9-5681

Clement A. Vokei
(VOKETAITIS)

ADVOKATAS

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

NEwtown 9-5972 i

DAvenport 6-0259 ^ ; .^,
RALPH K RUCH 

FOTOGRAFAS i 
65 - 23 Grand Avenue

Maspeth, N. Y. / .

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

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

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

STairr 2-14M

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KO N Tli AKTORIAI

Atlieka mūriniu namu sienų II- 
lyginimą, plasteriavimą, šaligat
vių cenientavimą Ir kt. darbus.

293 MAUJER ST, 
BROOKLYN S, N. Y.

| HY 7-4554 - 4555 f

ILARDI CO
895 Broadway,

8

AFTER DOWN 
PAYMENT!

K

Siūlo Geriausių Firmų \._______
REFRIGERATOR!U S

• GENERAL ELECTRIC • FRIGIDAIRE
• WESTINGHOUSE • PHILCO

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ
Gasiniij ir aliejum šildomu PEČIŲ

RADIO APARATŲ
TELEVIZIJOS APARATŲ 

SKALBIMO MAŠINŲ 
ir kitų ELEKTRINIŲ PRIETAISŲ

Pirm, negu ką pirksite, prašome atsilankyti pas mus ir įsitikinti, 
sad mūsų prakės ir pirkimo sąlygos yra geriausios, 
r .-Atsilankę, reikalaukite pasimatyti su lietuviu atstovu

JOSEPH N. ZAYAN, nes tik per jį gausite didžiausią nuolaidą ....
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