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Brooklyniškis Maskvos 
agentūros vedėjas R. Mizara 
savo laikraščio kolumnoje 
džiaugiasi, kad... prel. J. Bal
kūnas išgyrė A. Bimbą, kad 
šis daugiausia už visus dirba 
Lietuvai. Apie tai p. Mizarai 
pranešęs p. J. Tysliava. Lie
tuvių draugijų konferencijoj, 
New Yorke, kur prel. J. Bal- 
kūnas kalbėjo, sėdėjo kele
tas šimtų lietuvių, kurių tar
pe ir šių eūučių autorius, ir 
visi jie, neišskyrus ir p. Tys- 
liavos, aiškiai suprato, kad 
prelatas kalbėjo apie Bimbos 
išdavikišką akciją, kuriai jis 
dirba daugiausia. Ir prelatas 
nei kiek neperdėjo: šitas iš
davikas tikrai dirba daugiau
sia lietuvių tautos žudymui 
pridengti. Juk niekas negin
čys tiesos, kad Stalinas žmo
nių žudynėms ir susinimui 
taip pat dirba už visus dau
giausia.

Sveikiname Susirinkusi Kongresą!
_____________________ ____ _____ _ _ _ _ . __________ _____VLIK MEMORANDUMAS L TAUTOMS Vaikai į pirmąsias 

fronto linijas

Kas gali tikėti, kad prel. J. 
Balkūnas giria Bimbos dar
bus? Pats Mizara taip pat gi 
tuo netiki. Bet jis apie tai 
rašo. Kaip turėtų pasijusti jų 
mulkinami, jeigu jie turėtų 
nors kibirkštėle žmogiškos 
ambiciios ir gėdos? Jų redak
torius juos viešai išjuokia, o 
jie šaiuosi ir sako ... “on Įne
šė znajet.” Na, ir jie “tiki,” 
k^d prelatas giria Bimba. 
Mūsų tmmnas patarimas Mi- 
zanos mulkinamiems: parašv- 
k’te laiškeli prelatui J. Bal- 
kūnui ir paklauskite, kaip 
■iis mano apie Bimbos darbus. 
T”o pačiu jums pa«idarvs 
aiškiau ir an>e visas jūsų re
daktoriaus tiesas.

LEONARDAS ŠIMUTIS
Amerikos Lietuvių Tarybos 

pirmininkas, kurio vadovybė
je surengtas šis Kongresas.

Lenkijos paskutiniai
- įvykiai

Lake Success, N. Y. (LAIC) 
— Jungtinių Tautų rateliuo
se šiomis dienomis laukiama 
Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto memorandu
mo, kurio originalas jau pa
siekė Jung. Valstybes.

Savo rašte, VLIKas patie
kia vėliausius davinius apie 
sovietinio okupanto Lietuvo
je vykdomus nusikaltimus ir 
reikalauja išgirsti Lietuvos 
skundą prieš maskolišką oku
paciją ir priespaudą.

Memorandume patiekia
mos trėmimų skaitlinės ir 
metodų pavyzdžiai, kurie pa
žeidžia visas pagrindines 
žmogaus teises, ir reikalauja
ma padaryti galą neteisėtai 
okupacijai.

77 karo laivai iš tar
nybos išimami

Dėl taupumo, Amerikos 
karo laivynas sumažinamas. 
1950 metams paliekama tik 
237 kovos vienetai, vietoje 
buvusių 268 vienetų. Taigi, 
31 vienetų mažiau. Iš akty
vios tarnybos išimama iš vi
so 77 karo laivai. Toliau lai
vynas dar sumažinamas 4 
lėktuvnešiais ir atitinkamu 
skaičiumi transportinių laivų.

—Chilės prezidentas G. G. 
Vidila priėmė prezidento Tru- 
mano kvietimą padarvt’i vizi
tą Washingtone ateinančiais 
metais.

Graikų kariuomenė, kovo
dama su komunistiniais suki
lėliais, pirmose fronto linijo
se rasdavo “iki dantų” ap
ginkluotus, kovojančius ko
munistų pusėje, trylikmečius- 
keturiolikmečius vaikus. Pa
imti nelaisvėje, nelaimingi 
berniukai papasakodavo, kaip 
juos atvesdavo komunistai 
iki “kulkų krušos.” Pirmiau
sia juos atskirdavo nuo tėvų, 
paskui priviliodavo pažadais 
ir uždegdavo nuotykiais, o 
paskui liepdavo “laikvtis iki 
paskutinio kraujo lašo.”

Tiems vaikams graiku vv- 
riausvbė įsteigė Leros saloie 
mokvkla, kur jie mokosi ir 
gražiai auga.

Išminties, ištvermes, susiklausymo!
Rinktiniai Amerikos lietuvių visuomenės atstovai su

sirinko j New Yorką. Pačią sunkiausią mūsų tautai valan
dą susirinko jie į šį Visuotinąją Kongresą. Iš visų plačio
sios Amerikos kampų lietuviai siuntė juos į čia bendrai ap
tarti būdus ir priemones tolimesnei kovai dėl lietuvių tau
tos egzistencijos^

Amerikos lietuvių visuomenė, kurios atstovai čia su
sirinko, daug tikisi ir laukia iš atstovų. Nevalia tad apvil
ti tų masių, kurios su didžiu nuoširdumu pasitikėjo, rinko 
ir siuntė j čia.

Čia susirinkta ne partinėms, ideologinėms ar asmeni
nėms rietenoms, bet bendram ir visuotinam tautos reika 
lui. Nukrypimas nuo šio didžio ir visiems bendro tikslo — 
būtų paniekinimas mūsų visuomenės valios ir pažeidimas 
jos pasitikėjimo.

Išmintis, ištvermė ir susiklausymas turi viešpatauti 
šio nepaprastos reikšmės įvykio metu. Nepriklausom' b-“:- 
Akto pasirašymo dvasia, kuri viešpatavo Vilniuje 1918 m. 
vasario 16 d., tevienija mus per šias tris dienas!

Varšuvoje suimti trys da
bartinės vyriausybės vicemi- 
nisteriai: žemės ūkio, miški
ninkystės ir darbo. Jų suėmi
mas įvyko pasekmėje didžiu-

Baisi lėktuvo 
nelaimė

Prancūzų linijos transat-

VENGRAI APŠAUDĖ JUGOSLAVIJĄ KONGRESAS ATIDAROMAS ŠIANDIEN

Mes manome, kad ponas 
Mizara atsimena Hitlerio in
vaziją į Lenkiją 1939 m. Jis 
taip pat atsimena, kaip na
ciai pastatė kariška garbės 
sargvbą prie J. Pilsudskio 
karsto ir paskelbė pasauliui, 
kad “tik šiandiena tapo tik
rai pagerbtas Lenkiins did
vyris.” Ko rudieji žudikai tuo 
norėjo pasiekti? Atsakymas 
aiškus: pasauli, žiūrėk, Pil
sudskis buvo su mumis, mes

vyriausybė Ukrainieciy tautine
lio “valymo” Lenkijos vyriau- lantinis keleivinis lėktuvas paskelbė pranešimą, kad Ven- 
sybėje, ištaigose, partijoje ir su 48 keleiviais nukrito Azo- grijos karo daliniai Jugosla- 
visame krašte. Į rų salų kalnuose ir visi ke-

Eina kalbos, kad yra suim- leiviai užsimušė. Aiškinama,
tas taip pat ir užimtos Vokie-i kad audra, kuri staiga paki- 
tijos reikalams viceministe-...........
ris J. Dubiel, šis buvo buvu
sio ministerio pirmininko pa
vaduotojo W. Gamulkos de
šinioji ranka.

Vadinasi. Mvkolaičikas lai
ku ir su rimtu pagrindu spru
ko iš Lenkijos. '

Jugoslavijos

paskola
vijos pasieny, be jokios prie
žasties, 8 vai. šaudė ir gra
natas mėtė į Jugoslavijos te
ritoriją. šitas pranešimas su
kėlė susijaudinimą ne tik Ju
goslavijoje, bet ir visuose tas vienas mėnuo (spalių) ir 
Balkanuose, kurie gyvena ka- vajui įpusėjus paryškėjo ge- 

Hall New Yorke, M. Gerdan, i ro siaubą. I riausi daviniai. Ukrainiečiai
boksininkas, kurs vyko runk-1 Jugoslavijos vvriausvbė į- tremtiniai savanoriškai apsi- 
tynėms į New Yorką, ir visa teikė formalu protestą Veng- dėjo nuolatiniais mokesčiais, 
eilė amerikiečių. Irijos vyriausvbei, o vidaus ir vajus pasiekė visas brgani-

'reikalų ministerija pareiškė, zacijas bei kitataučius, ku-

lo, lėktuvą nukrėtė kalnuose.
Žuvusiųjų tarpe yra žvmi 

smuikininkė G. Heveu, kuri 
vvko koncertuoti į Carnegie

Ukrainos Tautinės Tarybos 
(Rados) vykd. komit. pradė
jo tautinės paskolos vajų Va
karų Europoje. Vajui paskir

Šiandieną, penktadienį, 10.diena bus šeštadienį, šią die
vai, ryte New Yorker vi ešbu-,ną tikimasi daug svečiu i? 
čio didžiojoje salėje atidaro- lietuvių ir svetimtaučių, nes 
mas Amerikos Lietuvių Vi- ši diena daug kam yra laisva 
suotinasis Kongresas. Atida- nuo darbo. šeštad;eni patys 
rius, pirmasis posėdis tęsis svarbiausieji posėdžiai, pa
iki pietų. Po pietų atstovai ir skaitos.
svečiai turės laisva pabend-| Sekmadieni įsidėmėtina 
ravimo valandą. Vakare bus New Yorko katedroje namal- 

I jaunimo ruošiamas pasilinks- dos už kenčiančią Lietuvą, 
minimas, į kuri visi atstovai kurio™s vadovaus nats Jo 
ir svečiai kviečiami. ĮEm. Kardinolas Fr. SpePma-

Pati tirščiausia Kongreso nas. Tai bus 4 vai. po pietų.

LEWIS DAR GRASINA riems buvo miela padėti su-

Amerikos tautą stipriai 
palietė abiejų gyvybiniai 
svarbių industrijos šakų — 
plieno ir anglies — streikas. 

„,,.uuO xx.vo Ypač angliakasiai, kurie kiti 
nebūtume ėję i Lenkiją, jeigu ltaU. sePtynios savaitės be

Trečias karas išgel
bės Kiniją

kad tai vra kominformo Mas
kvos vadovaujamo, provoka- kelti lėšas Ukrainos išlaisvi 
cijos prieš Jugoslaviją, no
rint išprovokuoti karą.

nimo reikalams — informaci
jai, leidiniams, atstovams 
siųsti į užsienius.

jis būtu, o invaziją daryti 
privertė mus tik “gauja nu
sipolitikavusių lenkų.” Pasi
kabinę šitokį šydą, jie žudė 
milijonus žmonių Lenkijoje. 
Šitas ruduju metodas yra pa
skolintas iš Maskvos raudo
nųjų. Tai senas Kremliaus 
ginklas. Pas juos vyskupai ir 
kunigai “eina su jais,’ 
bininkija “džiaugiasi1 
santvarka, bažnyčios turi 
“laisvę.” Pasikabinę šita šy
dą, jie žudo milijonus žmo
nių.

darbo, pradeda dejuoti.
Tuo tarpu angliakasių uni

jos vadas J. L. Lewis pradėjo 
grąsinti naujais streikais. 
Jis ketina išvesti iš darbo 
dar 100.000 angliakasiu, ku
rie iki šiol dar dirbo. Ponas 
Lewis tokius išdidžius pareiš
kimus padarė Scranton, Pa. 

dar-! Per iškilmingus pietus, iškel
tų tus garbei J. Michell, pirmo-

Labiausia apstulbino lietu
vių tautą 1940 m. liepos mė
nesio vieną dieną išspausdin
tas komunistiniuose laikraš
čiuose (nekomunistinių tada 
Lietuvoje jau nebuvo) “pa
reiškimas” mūsų žymiausių 
profesorių, rašytojų ir visuo
menininku, kuriame buvo gi
riama Maskvos žygis į Lie
tuvą ir “prašoma” maždaug 
sovietizavimo Lietuvos. Šias 
eilutes rašantis puolė prie 
vieno iš “pasirašiusių” po pa
reiškimu paklausti, kas čia 
darosi, žmogus buvo pajuo
dęs iš susigriaužimo ir pa
reiškė: aš netik nepasirašiau 
to rašto, bet anie jį ir suži
nojau tik perskaitęs jį laik
raštyje. Mizaros mulkina
miems mes galime duoti po
ros tų žmonių adresus, jie ga
lėtų juos patvs paklausti, 
kaip ten buvo. Tuo pačiu jie 
giliau pažintų ir savo redak
torių.

jo angliakasių unijos pirmi
ninko. Žinoma, ponas Lewis 
prie pertekusio stalo, liuksu
siniame iškilmių salione kal
bėdamas nejaučia anų iš dar
bo išmuštu ir i varga įstum
tu šimtu tūkstančių darbinin
ku tikrosios padėties. Jis kal
ba taip, kaip jo pre°tižas rei
kalauta. įdomiau būtu, kad 
ponas Lewis atsakytu i klau
sima, kas tiems darbinin
kams užmokus už streikuo
tas savaites? Tada iis gal pa
galvotu. ar negalima rasti ki
tokiu būdu pagerinti darbi
ninkų padėtį.

Kinijos nacionalistinės ka
riuomenės vadai pranašauja, 
kad per sekančius 6 mėnesius 
užsiliepsnosiąs trečiasis pa
saulinis karas, kuris išgelbė
siąs ir Kiniją.

Gen. Chang Yi Ting tiesiog 
per radiia pasakė kalbą, kur 
jis nurodė, kad pagal esamą 
padėti vakaru su sovietais 
konfliktas neišvenanamas ir 
kad jis greit nrasidėsiąs. Ge
nerolas pareiškė, kad ameri
konai per 24 vai. sudaužys 
Maskva, o per savaite — Le
ningradą ir Baku žibalo cen
trus. Sovietai negalės pasi
priešinti. nes jie neturi toli
mojo skridimo bombonešių.

Padėtas kertinis ak
muo J. TautŲ organi

zacijos rūmams

ai Nau jas gydymo 
būdas

—Tslandiins parlamento 
rinkimu metu komunistai nu
stojo 10 vietų.

Anie nelaimingųjų “prisi
pažinimai” komunistu teis
muose juk turi lygiai tą pa
čią prasmę, kaip ir šitie “pa-

reiškimai.” Kiekvienas bent 
kiek protaująs žmogus juP 
supranta, kad visi tuose teis
muose negali prašyti sau 
mirties — to nėra žmogaus 
prigimty, jei žmogus dvasi
niai sveikas yra. Tačiau ko
munistų “teisėjai” padaro, 
kad jie “prašo” sau mirties. 
Tai matote, Mizaro garbinto
jai, ar gi jums nebaisu! Juk 
iš tų “pasiprašiusių” mirti 
daugumas buvo taip pat to
kie raudonojo bestializmo 
garbintojai, kaip ir jūs.

Statistikos biuro daviniais, 
Amerikos federalinio apara
to valdininkai nuo 1948 m. 
spalių 1 d. iki šiol nepapras
tai sumažėjo, šiemet snalių 
mėnesi valstvbės viduje buvo 
1.886.200 valstybės tarnauto
jų. Taigi, geru trečdaliu pa- 
mažėio. Daugiausia tai atsi
tiko karišku ištaigų persona
lą bėmažinant.

New Yorke 42nd St. ir F. 
D. Roosevelt Drive pradeda
miems statyti impozantiš
kiems J. T. organizacijos rū
mams iškilmingai padėtas 
kertinis akmuo. Iškilmėse da- 
Ivvavo apie 10.000 žmonių. 
Prezidentas Trumanas pasa
kė kalbą. Dalyvavo dabar 
vykstančiu J. T. organizaci
jos posėdžių atstovai, su pir- 
piininku Romulo, New Yorko 
gubernatorius, miesto mayo- 
ras ir kiti aukšti pareigūnai.

kuriosSolomon o salose, 
yra Pacifiko vandenyne, gy
dytojai surado naują būdą, 
kain išpfvd'’d:i vaikus, susir
gusius koklium. Jie susodina 
vaikus į lėktuvą ir paskraidi
na juos dešimties tūkstančių 
pėdu aukštumoje. Po valan
dos akrai d vmo dauguma vai
kų visiškai pasveiksta. .

Liūdna sukaktis CIF^CHn.v, GAVO LITE
RATŪROS PREMIJĄ

Spaliu mėnesi prieš 5 me
tus amerikiečiu ginklais šar
vuota sovietu armija galuti
nai išstūmė nacius iš Lietu
vos. vėl atidarvdama kebus 
į Sibirą. Priešinęsi vokie
čiams, lietuviai partizanai 
pradėjo sau pavvzdžio Euro- 
po, istorijoje neturinti pusi-| „orj„a nr,vp,fi
pnesmima pries 100 kartų 
didesnį priešą.

“Sunday Times” žurnalas 
šiemet buvo paskvrp<s $2 800 
premija, už nėriausi literatū
ros veikalą. Ta premija mo 
buvęs Ano-liios prem-ieraa W. 
Churchill už savo “Karo Pri
siminimus.”

Sudraskė 97 vaikus :raTn Kad 
-------- i giau kainuotu.

“New Delhi” (Indijoj) laik numato įsteigti 
raštis rašo, kad Lucknow vaistu fabrikus, 
apylinkėje slankioja būriai j 
hijėnu ir užpuldinėja žmones. 
Ypač jos mėgsta pulti mažus 
vaikus. Yra užregistruota, 
kad per paskutinius du mėne
sius toje apylinkėje hijėnos 
sudraskė net 97 vaikus.

• Prezidentas Trumanas atleido iš pareigi) vyriausi 
karo laivyno vadą adm. L. E. Denfeld, kuris pareiškė nepa
sitenkinimą dėl visų ginklo rūšių kariuomenės suliejimo.

• Prezidentas Trumanas atsisakė dar kištis j plieno ir 
angliakasių streiko reikalą.

• Dešiniųjų 12 unijų vadai pareiškė, kad jie giežiau
sia savo unijas išims iš CIO. Tai eina kalba apie vieną mi
lijoną narių, kuriuos turi šios unijos, iš šešių milijonų pri
klausančių CIO.

• G. Bidault prancūzų parlamente gavo 310 balsų iš 
435 už tai, kad jis sudaryti) ministerių kabinetą.

• Pragos vyriausybė išvarė iš Čekoslovakijos du pran
cūzų pasiuntinybės pareigūnus. Amerikonus, kaip žinome, 
išvarė jau anksčiau.

J ’ • Vienas užsiehio diplomatas Vienoje pareiškė, kad į 
jo rankas pakliuvo Čekoslovakijos dabartinio vidaus reika
lų miriistėrio raštas norintiems į užsienius vizas gauti če
kams, kuriuo kiekvienas į užsienį vykstąs įpareigojamas 
šnipinėti ten, kur jis nuvyksta.

• Attlee pasitikėjimas žemuosiuose rūmuose kabojo 
ant plauko: už balsavo 352, prieš — 222.

• J. T. politinėje komisijoje Amerikos atstovas įnešė 
rezoliuciją, kuria reikalaujama pasmerkti Albanija ir Bul
garija priėmusios pas save 11,500 iš Graikijos atvykusių 
buvusių partizanų, kurie rengiami ten vėl prieš Jugoslaviją.

• Spauda praneša, kad Jugoslavijos pasieniu sovietai 
išrikiavę turi 7-9 divizijas raudonarmiečių, kuriems tačiau

įstatymas, smakai atmmn- 'įsakyta vengti tiesioginių veiksmų ginklu, 
ti vaistus, kad j’e būtu priei-Į 
narni kiekvienam

• Rytų Berlyno “liaudies” mi’icijos vadas Paul Mark- 
netiirtin- Į graf dingo, žurnalistai spėja, kad jis arba yra rusų kalėji-

vaistai ni- me arba paskirtas aukštesnėms pareigoms.
wrie<u<urhė j • Marshallio plano komisija Vokietijoje visas tris va- 

valdiškus karines zonas paėmė traktuoti kaip vieną vienetą, teikiant 
nustatytą paramą.

• Nustatyta, kad visi vakari) zonose Vokietijoje esą 
asmens, kurie kilę ne vakarų Vokietijoje, teismo nubausti 
už nusikaltimus, bus išsiųsti iš vakarinių zonų.

• Du europiečiai gydytojai, Dr. Moniz, portugalus, ir 
Dr. W. R. Hess, šveicaras, gavo Nobelio premijas už išra
dimus medicinos srityje.

• Komunistai išvarė Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus 
misiją iš Lenkijos.

• Valstybės pasekretoris Allen prezidento Trumano 
paskirtas ambasadorium Jugoslavijai. Allen buvo drauge 
ir radio “Voice of America” vyriausias vedėjas.

• Tito, pranešdamas apie sovietų divizijų judėjimą Ju
goslavijos pasieniu, par aškė esąs pasirengęs kovai.

• Minimalinio atlygviimo įstatymą prezidentas Trumą-, 
nas pasirašė. Tas minimalinis atlyginimas bus 75 centai per 
valandą.

• Popiežius paskyrė apaštališkuoju nuncijum prie va
karų Vokietijos vyriausybės vysk. A. J. Muench.

vyriausioji

MALONIAM ATEITININKŲ DĖMESIUI

—US armijos 
būstinė Europoje pareiškė, 
kad tiems buvusiems US ka
reiviams, kurie Vokietijoje 
paliko pavainikius vaikus, 
bus leidžiama vesti tų vaikų 
motinas, jei jie panorės.

—Nuerenbergo burmistras 
pareiškė amerikiečių komen-

Metinis Ateitininkų Sąjungos suvažiavimas įvyks lap- dantui, kad amerikiečiai ka- 
kričio 6 d., sekmadienį, Aušros Vartų par. bažnyčioje ir sa- reiviai daro daug prievartos 
Įėję, Broome St., New Yorke. Suvažiavimas prasidės 8 vai. aktų prieš civilius vokiečius, 
ryte šv. mišiomis, kurias laikys ir pamokslą pasakys kun. —žydai praneša, kad Irake 
Pranas M. Juras, Sąjungos Dvasios Vadas. Mišių metu bus yra persekiojami jų tautie-
bendra komunija. čiai. Mūsų valstvbės departa

mentas liepė savo pasiunti-Juozas B. Laučka, v
Ateitininkų S-gos Amerikoje Pirmininkas niui Irake tai ištirti.
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Naktis New Yorke
Naktie, gražius vainikus tau nupynė 
Įvairiaspalvės New Yorko reklamos, 
O,tolimuose mėlynų erdvių skynimuos 
Sužiuro žvaigždės, žvaigždės mielos mano.

VI. Būtėhas Gediminas Galvanauskas

JUSTO PALECKIO “SAVISTOVUMAS”

Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tani, tikslui neprisiūnčiama' pašto ženklų.

......... .................................. " ■■■ j T ■ Z ■ I

Aš jas pūslėtomis nuo darbo rankoms nuraškysiu, 
Giliai paslėpdams neramioj ir liūdinčioj širdy, 
Kad jųjų šilumos pažadintas vėl amžiams grįžčiau 

. Į ten, ktir tu, mielo ji žertiė, mano mintis vis šauki.
.i;-;.<4. • 4 11 ; -i

1 Naktie, gražius vainikus tau nupynė ’ ■ 
Įvairiaspalvės New Yorko reklamos,

(Bėt jie he laimę, ne kelius šviesius man mini,—■
■ Tiktai gyvenimo palaužto skaudžią dramą...DAUG EEMIANČIOS! DIENOJ ;

Jungtinės Amerikos Valstybes liko didžiaųšiąš mora
linis ir materialinis autoritetas šių dienų pasaulyje/ ' Šia
me krašte yra rinktinių pasaulio jėgų susitelkimas, suneš- j 
tas į čia per kelis šimtmečius iš visų tautų. Kiekviena tau
ta čia turi savo stiprią dalį. Taigi, ir lietuvhj tauta.

Sutelktinės lietuvių tautos jėgos šiame krašte susi- dienraštį susipažinti ir gal venimas.” 
rinko į New Yorką tarti savo žodį. Šis Visuotinasis Ame-, “pamilti.” Aš irgi esu gavęs. | 1940-1941 m. keliavo iš 
rikos Lietuvių Kongresas turi pilną teisę kalbėti visų Ame- Jums bus įdomu bei naudin-" Maskvos į Lietuvą traukiniai Savo krašto nai-
rikos lietuvių vardu, neš jame dalyvauja visų politinių sro- ga išgisrti kitų nuomonę apie su užrašu: “badaujančiai Lie-,k!n^ais. Parenkanii lietu
vių, visų konfesijų, visokių pažiūrų visuomenes rinkti at- jūsų dienraštį, štai ką aš ga-' tuvai.’ ___ _ _ ' ’ " "*
stoviai. Tas mažas procentas, kuris viešai ir atvirai tamau- lėčiau pasakyti apie jūsų- krauti ir rasta apipuvę arbū- 
ja Maskvai, ąiuo atveju neturi, jokios teisės kalbėti lietu- dienraštį ir ten tilpusias ži- zaį. q jg Lietuvos leidom

“LAISVES” REDAKTORIAMS
Jūs. sįutinėjąte dabar at- sakote “šitaip sparčiai kyla 

vykusioms lietuviams savo mūsų tėvų krašto žmonių gy-

golas. Nutilo bažnyčių var
pai, tik slapta, tamsos glū
dumoje lietuvis pakelia akis 
į Aukščiausią ir maldoje pra
šo štvermės, jėgų ir pagelbos 
juodojo jungo kelyje. Tamsi 
naktis gaubia Lietuvą! Jos 
sūnūs ir dukros šaukiasi mū
sų pagelbos. Kuris laisvėje 
gyvenąs lietuvis nepaskubės 
savo tautai pagelbėti!

>
i

SUTEMOS IR ŠEŠĖLIAI Į —Sveikam turėtų būti ži 
Anuomet, kai sovietu šar. Mma jam aiškinu, kad "huo 

vuočiai birzgė Lietuvoje, ją 
pirmą kartą užimant, lietu
vių veiduose ryškus buvo liū
desys, Mongoliškoji orda try
pia Lietuvos žemę. Kas dėsis 
rytoj ? Sutemos užgula Lietu
vą. Prasideda Lietuvos hai-
S nustebimuii gauT^ sovietų at-, tautos gyvybės išlaikymą ir
minimą.” V. G. Dekanozov, Jstovybėje, kurioje neseniai 112 Lietuvos valstvbės suvere- 
sovietinis komisaras Lietuvai buvojo N. G. Pozdniakov. ninių organų veikimo atsta- 
užimti, Paleckį paskiria lai- Bet neturiu nei mašininkės, tymą, didžiai vertina Amen-

- - - neį atskiro kambario. i «os lietuvių visokeriopa pa-
«, 4,^0 —Ar negalėtumei bet ką ram^ toje kovoje. Jis kartu
sovietinis padaryti, kad nebūtų išveža- deda savo vjltis į Visuotinąjį

žiu likvidavimu,” persekioji
mu ir nepaprastu apkrovimu 
“pyliavomis” yra griauna
mas Lietuvos ūkis, t.

—Gal ateity bus geriau.. -
Dabar dedasi daug dalykų, I VLIK, kartu su Lietuvos 
kurių aš negaliu pakeisti, pasiuntiniais, vesdamas dip- 
Esu bejėgis. Kaip žinai aš lomatinę kovą už lietuvių

vi et 
rius 
akai 
berg 
Dr. 
apie 
tyki 
čių 
muo 
aisči 
moji

kinuoju prezidentu. Tai ne
buvo pripuolamumas, nes De
kanozovas bUVO Swrxv-wxxxo r------j-,----------------------t-----  . .. ,
užsienio reikalų komisaro pa-1 mos iš Lietuvos istorinės ver- Ame.n. . , lietyvl9 kongresą 

' ■ ir tikisi, kad kongresas, at
daro- stovaudamas didžiausią ke

ltuvių išeiviu skaičių, naudo
damasis laisvėmis ir globa 
JAV, kurios lemia ir lems pa
saulio ir kartu mūsų Tėvy
nės likimą, — savo nutari
mais ir padarysimais žvgiais 
prisidės prie tos kovos nagv- 
vinimo ir mūsų aukščiausių 
siekimų greitesnio įgyvendi
nimo.

Lietuva bus laisva, bet tam 
reikalingos mūsų visu pastan 
gos. Amerikos lietuviu kon
gresas turės tarti gali n p-a žo
di musu tautos naikinimui 
sustabdvti, iš Lietuvos že
mės okupantui pašalinti .ir 
Lietuvos valstv-bės suvereni
nių organu veikimui atstaty
ti. Kongresas turės nasisa- 
kvti visu pasaulio lietuvių 
apjungimo reikalu tos kovos 
didesniam vieningumui ir 
tikslingumui pasiekti. Mūsų 
balsą išgirs broliai ir seserys 
anapus geležinės uždangos. 
Tas balsas bus jiems morali
nė parama jų sunkiame gy
venimo kelyje.

Amerikos lietuviu kon^re
torinės reikšmės įvykis. Visi

įtinai^ nvmxoaiv

Į vaduotojas. Lietuvai užimti j tenybės j sovietus ? 
ir sunaikinti planas atydžiai ■ —Nejaugi ta yra 

ma? — jis klausia.
—Mano žiniomis iš Šiaulių,

. d*3 LA . UdCldLljCLvlVlCLl LmC" . , . , , v v . — TT*1* t— * T7 • v v *

” Traukiniai buvo iš-i™1’ kune uz SrasJ Pardu0‘ Vilniaus bei Kauno išvežami 
i ir rasta aninuve arbū-'da okupantams viską, ką retesni dokumentai, knygos

vių tautos vardų. Dėl to jis yisuptinojo lietuvių susibūrimo 
Amerikoje ignoruojamas., , ? „ ./i.'1,

Męs paręiškįame pasauliui nepripažįstą to, ką žiaurus 
okupantas vyltdė ir vykęĮo Lietuvoje. Liėttiviąi nepripažįs
ta Lietuvos įjungimo į. Sovietų Sąjungą. Nepripažįsta pat 
naikinimo Nepriklausomos Lietuvos sukurtų įstatymų ir 
institucijų. Nepripažįsta nusavinimo Lietuyos ūkininko že
mės ir kitų Lietuvos turiu begėdiško' grobimo, kurį vykdo 
Sovietų Sąjungą. įVepripažįsta. Sovietų Sąjungai jokių; tei
sių į mūsų tėvynę Lietuvą. ’ i'

Mes protestuojame prieš barbariškus Maskvos Veiksi 
mus Lietuvoje. Protestuojame prieš lietuvio teisių mindžio
jimą jo tėvynėje. Protestuojame prieš lietuvių žudymą, ku
rį vykdo Maskva mūsų tėvynėje, prieš barbarišką trėmimą 
nekaltų vaikų ir moterų iš savojo krašto. Mes protestuoja- _____ ____
me prieš Maskvos melą, kurį ji fabrikuoja pasauliui mūsų j tumėt tiek atsilikę ir t’k savo 
tautos atžvilgiu.

Mes šaukiame pasauliui, kad jis netaria griežto savo'tumėt amerikiečius lietuvius. 
Žodžio Maskvai, kuri žudo ištisas tautas. Lietuviai šaukia čia ifįs tik ruskio garbei 
pasauliui, kad jis bus atsakingas už tuos milijonus nekal- smilkalus aukojai — prisipū
tų gyvybių, kurias Maskva tūkstančiais atiminėja kasdieną pirito t- kiek už tai bus si- 
užimtuose kraštuose. Mes tvirtiname, kad Maskva šiandie-, dabririių?-! ’ : t 5 _ 
ną dar daugiau žmonių žudo, negu naciai paties didžiausio i -4^. mišiniai 4?i, Hurim^va 
šiandieną,, apstulbins .pasaulj, kaip savo laiku apstulbino <omb^n 
Buęhenwąldąs, Aųssc^įzas, Dachaul Mes šaukiame pa- jbri. iš ^rohb-
saulW, kad genocldo_.konvęncija darine visur ratifikūota. ..j^. tfetovos^

A.Wes kropiame dęmęs} Amerikos tautos j tai, kad^ian-i^^ 
dieną reikalas eųia ne yieų del lietuvių ar kurios nors kitos r„b_,
pavergtos tautos, bet dėl visų tautųi — Įr ^ė^r kurĮųs dąr

b’lriri-ifiqincf nun lauku L’cti*- įrankių ir kokie! Pasaulis nu- 
yo<» žeTuni«q dpvi’u i majšųs stebtu bolševikinio pasaulio 
ir t’ėsiu keliu i Maskvą. Įtekniška pažanga kankinimu

ųias. Kalbate apie rusų kpm-1 traukinį po traukinio į Mask- 
bainus,.^ šienaujančius Lie-|vą su lietuviškais lašiniais, 
tuyos žemėj ir džiaugiatės ’ sviestu ir kitomis gerybėmis 
* . 4-j >r be .^kjo užrašo. Mat, sako,

jums bus daug vargo — jūs 
nemokat rašyti. Maskvos 
špauda skelbė užsieniui, kad 
žmonės iš Pabaltės kraštų 
veržte veržiasi atvykti į Ru
sijos derlingus plotus ir ten 
apsigyventi. Dejavo, kad ne
gali spėti paimti visų nqrin- 
čiųjų, bet ramino, kad visi

šia žinia. Sakote — “visa tai 
aišku, ligi“ šiol Lietuvos vals
tiečiams buvo nematyta, ne
regėta!” Tiesa, ruskių kom
bainai ’pirmą kartą Lietuvbs 
žemėj! Bet užtai prieš karą 
Laisvos Lietuvos ’laukuose 
dirbo daug’geresnės mašinos. 
Atordo, kad i ūsų dienraščiui 
tai bus didelė naujiena. Bet 
nenorėčiau tikėti, kad savo i bug ‘paimti, tik kantrybės, 
žiniomis apie L’etuva jūs bū-

nekaltu než^oiimu klaidin-

Taip buvo 1940-1941 m. ir 
taip yra šiandien. Bet “Lais
vė” tai perduoda visai toj 
šviesoj, kaip sako Maskva. 
Ar nėra tai jūsų baisus išsi
gimimas ?

1O."). į Ir kiek dar'nematyto, nere- 
1 gėtb ruskiai įrengė Lietuvo- 

m. Kokie 
įrengimai prie kalėjimų žu
dyti žmonėms! Kokios kame
ros su dvigubom sienom ir 
durim, kad niekas negirdėtų 
kankinamojo .dejonių,. kad 
nei riksmo, nęj šūvio nebūtų 
girdėti. ( O kiek kankinimolaisvos: Kremlius Siekia, visas tautas pavergti.vPaaukoji- ..

Bias' Pabaltės kraštų, Lenkijęs, Čekijos ar Vengrijos, nesu
stabdys bolševizmo, o, atvirkščiai, jį tik paskatins žengti 7 
pirinyn. Amerika šitą turi'giliai įsisąmoninti ir veikti.,Nč- . . .. ....... , . -
laikas bus tada; kai Elbės linija bus nukelta prie Mississippi. Ir kolektyviniai. ūkiai ko- srityje^ Kaip gąiįa, kad

, _____________ ;_______________ _kia’. tai palaiina nišiškiems “Laisvės” korespondento ten
• FN. . . r. - komunistams —. ūkininkas QęUeidžia..Lietuvospamiškiai
AMERIKOS L. KONGRESO DALYVIAI nebe savininkas, o įgąsdintas ir pakeliai kvšoja kankiniu 

.ir suterorizuotas neapmoka- kapais. Kaip maestnskai bu- 
----  Imas vergas ir nereikia juo vo išluptos akvs, nuplautos 
galius, Jonas Romanas, Alb. daugiau vaidytis. Piešk ir nosvs ir kiti organai nekal- 
Neviera, p. Aleknienė, red. griebk derliu per valanda 2-3 tiems žmonėms. 
A. F. Kneižys, K. Nemaksie- hektarų plote. Ir jūs džiau-j 
nė, Stasys Lūšys, J. Joniškis, 
St. Strazdas, M. Michelsonas

Konreso išvakarėse “Ame
rikos” karespondentui teko 
gerokai pasivaikštinėti po 
New Yorker viešbučio kori
dorius ir susitikti su visa eile
veikėjų lietuvių, atvykusių į; su žmona, Al. Ivaška, A. Gus- 
Kongręgą. Daugiausia jų — taitis, H. Kačinskas, J. Ar- 
draugijų atstovai, likusieji 
svečiai stebėtoja'!. ' “ “ '

giatės ruskio pasiekimais ir' Taigi, ponai redaktoriai, aš 
° r . patiekiau siek tiek daugiau

................ . .............. informacijų ir jūs galite jo- 
ar kitokiu reikalu kokį pra- mis pilnai pasitikėti. Ir štai 
nešimą daręs, bet iš viso nie- dėlko. Aš, kaip ir visi kiti 
kados nesu joje buvęs. Kadąų DP, apleidau savo tėvų žemę, 

, igiinei vieną, iš. mano bręlių,- kaip stovime J Palikome savo 
Tv _ Vaclovas.axba Viktoras,, tąip namus ir! atvykome į Ameri-
Is Lawrence, Mass. - kun. pat ,joje buvę ir jokių ka su tuščiom rankom. Jūsų 

’ pranešimu 'ten darę,- ta , ir redaguojamas. laikraštis va- 
“Tėvynės Balso”; žinutę ne-1 dina šia šąli į darbininku iš- 

t buscčia- ikoks apsirikimas, naudotoją ir skriaudėia. Tai- 
pav. brolius savo tarpę su- gi, mes pamainėme ta- 
painiojus.-tik paprastas me- riama “roiu” i pekla. Bet mes 

’ las, ‘Tėvynes Balso” redakęi- džiaugiamės tai padare. Va-

i— laūskas, J. Tuinyla, J. Kas- 
“■ Mauskas, St.’ Mockus, adv.-F.

Iš Chisagos-4 Atvykusių- pa^BagočiUs, S. Jakutis. 
žįstami buvo ALT pirm. Leo-} T" T 
nardas šimutis su žmona, yi- P,r. Juras, Bern. Brazdžipnią, 
cepirm. adv. Ant;- Glis ęų j Ant? ĮVagiliausį^s; Į>y< J. t/ei- 
žmona, sekr. Dr. Pijus Gri-|monas. 'į
gaitis, ■ ižd. Mikas Vaidyla Į Iš Waterbury, Conn.—kun. 
(jis mažiausiai iš visų Tary-J: Valąntiėjuš./komp. Aleks. 
bos “bigų” šnekus oficialiuo-1 Aleksis, N. Meškūnienė, M, 
se pranešimuose), Em. Sa-lAndrikytė, Dr. V. Šmulkštys, 
mienė kun. P. Patlaba kun. Dr. ‘M. J. Colney su žomnd. pramanytas man -<1udošinti.” 

a^L.JUTOZ’T?_rlS?’ 2r-TX::.i!S.a.ulS.’ Stulgalte’ Kas kita, jog niekur nelaikęs 
[emigracinių paskaitų nė kiek 
nešiniktinu daugumui mano

Liet. Vyčiu pirm. J. Juozai- P. Jakubauskas.
tis. Br. Budginas, J. Kiitra. ------------

fu žnion?Ute’ Dr’ St BieŽ1S Pr°f- Biržiškos Žodis tautiečiu iš Vokietijos pasi-
Iš Clevelando — Dr. Adnl- -----------

fas Damušis, P. Žiūris. K. Watertown, Conn. — Iš,
Karpius, kun. Dr. K. Širvai- “Dr',”°’o” str. “Dėmesio, kai-1
tis. iba Vilnius” netvriau. jo0, vii- ka manes krikštvti

Iš Davtono — kun. V. Ka- niaus nonų leidžiamas “T5- šium.
tarškia. DA V. Viliamas. < J'. ... _ __ . ... - /

Iš Detroito — Elžb. Rau- ' d.'tęi’msi pranešti apie mane pątrijotu. kuo
razienš. prof. Pranas Padais- šit?’ ka:
kis. Tomas Dambrauskas, j
Marija Kasevičienė.

Tš Pittsburgh o — nrof. K.
Pakštas k’m. J. Gird’s P<-a.-
ęvs Gabab'auskas. P
PJnvnric. jnŽ. A. J. Ma’P’ka.
S. B^kanag. Ral-raa T>1-«rarū-

ppa a

ir paveikslai.
Mūsų pasikalbėjimas pa

krypo i tarptautinės politi
kos sritį.

—Ką galvoji apie tarptau-

žmogus turi brangiausia: tė
vynę, savo brolius, sesris ir 
garbę. • 

Tuomet didelį nustebimą 
sukėlė Justo Paleckio prita- 
pimas prie tos gaujos, nes tinę politiką ? 
anksčiau jis buvo laikomas —Vokietija puls sovietus
liberalu. Mažai kas nustebo ir tai darys netrukus, šiais 
dėl V. Gedvilos patapimo vi- metais.
daus reikalu ministeriu, ku-| —Manau, kad Vokietija to 
ris vėliau už Lietuvos naiki- nedarys, tęsia Paleckis, nes 
nimą paskirtas ministeriu ji bijo JAV.
pirmininku. Jei anuomet iš | Tas pasikalbėjimas vyko 
rusų Lietuvoje turėjome ko- 1941. vii. 24. Man nejučiomis 
riku, tai Gedvilą vra didžiau- pradėjus garsiau kalbėti 
sias lietuviu korikas. 'staiga J. Paleckis garsiai 

Kodėl gi J. Paleckis ’«ėdo prabilo:
i tą pragaištingą vežimą? —šiandien šaltokas vaka- 
Kam jis tęsia lietuvių tautos ras. 
neregėta naikinima. nebuvu-| 
si jos istorijoie? Tie ir dau
gelis kitų klausimu iškvla 
skaičiusiems “Amerika” 1949 
IX. 2.. kur buvo idėti Palec
kio isnūdžiai sovietuose. O 
tie įspūdžiai aiškiai neigiami. ' * <■
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Aš grižtelėjau. Agentai li
po ant kulnu. Tuomet ir aš 
garsiai prabilau apie šaltą 
pavasari...

J. Paleckis buvo pavargęs. 
Jis jau neberodė energijos, 
kaip anksčiau.

Pradžioje jis tolinosi nuo lietuviai kuo galėdami turi 
žmonių, skendo alkoholyje, prie jo prisidėti, jį paremti, 
daužė veidrodžius, nes už jų Draugijos, organizacijos ir 

. .... . . jam rodėsi slvpinčios Volde- pavieniai lietuviai savo auką 
jos metu mano padėtįs buvo maro ir Smetonos dvasios. įteikite Kongreso rengėjams, 

jau pačioje pradžioje jame Nepalik nepaaukoies — auka 
įvvko lūžis. Tačiau jis pasi- yra kiekvieno lietuvio garbės 
rinko plaukti pasroviui. Iš pareiga kenčiančiai ir kovo- 
•in nipVaq nere’kalauia hero- jančjai Lietuvai.
iškumo. Jis jo neturi, nes yra1 Visi į Visuotinąjį mūsų 
e’linis parsidavėlis. Tačiau iš Kon^resa-
Justo Paleckio kai kas tikė-j Visi į Lietuvos laisvinimo 
jo. bent kiek žmoniškumo. Ir darbą!
ta jis pardavė, pats parsidiio-1 Apsaugok. Aukščiausias, 
damas ir dengdamas patį di- ta mvlima šąli, kur mūsų so- 
džiausių terorų Lietuvos is- dybos, kur bočių kapai, 
toriioie.

Kažin, ar UN dar domisi 
nusikaltėliais žmoniškumui? 
Štai jų vienas — Justas 
leckis.

“PREZIDENTAS”
Pirmos bolševikų pkupaci-

gana pavojinga. Maža, kad 
aš buvau sovietams nedrau
gingas. Brolis Ernestas, kurį 
metą buvojo laikinojoje vy
riaus vbėje, pabėgo užsienin. 
Pradėjo kerštauti. Man teli
ko būti apdairiam ir dažnai 

I kaitalioti gyvenamą vietą. 
Kartą atvykęs i Kauną, nuei
nu į kiną. Rodė sovietinę, 
propagandinę filmą. Einant 
iš kino girdžiu užpakalvje 
gerai pažįstamą baisa: “Ge
diminai, palauk!” Tai buvo 
J. Paleckis. Ilgai vaikščioja
me Laisvės Alėja, Vytauto 
prospektu ir Donelaičio gat
vėmis. >

—Kaip besilaikąi, i Gedimi
nai? ■ ; / y-; ' \

—Nekaip, bedarbis. .
—Na, pakentėk,- gal susi- 

tvarkvs. _ v’’
—Kai kurie norėtu, kad 

aš dirbčiau, tačiau trukdymų 
daro kompartija, NKVD.

Tuos magiškus žodžius iš-

Mieli lietuviai!

Pa-

(Pr. Vainausko kalba, pasakyta 
per J. Stuko radio programą).

Už "dėžinės sienos

jos ar kurių^ jos įsakytojų hwyo tamyrirato pa- tarus, jis Ivg pabalo. Išsisky-
* ,..j 4.. grmdo. Tamstos ’š čia. iš tosirug iš minios pastebėjau mus

“neklns” vis dėl- besekančius du piliečius. Tai
— — .„t; i rmn.” O kmn buvo anų organizacijų sek-to nerriVelti i “i 
■iiims būtu svAi1''”! V’sai ki
tas žmogų” o’rižtumei. ž’^o- 
ma. iei jrri»riimei, netikiu, 
kad grįžtumėte.

Negaliu dar į^orą žodžiu 
netarti dėl jūsų straipsnio: 
“užmušėjas, bet ne išdavi
kas,” ten kur pasakojama 
apię caro laįku ■ Sibiran iš
tremta ųžkiėtėjusi krimina- 

“Rsi nrof, (M.) Bimiską Balso” žmonėmPfiiane laikę, Hstą, ir/kaip j’s bijosi Judo- 
gdui'7 liotu.vi.u t.n”ta. vaduoti juo labiau, jog seniau tarn šiauri vardo., Tn’gi. ir “Lais- 

imneriędiąfu noin
ta V’Jniu visi ii i^’ke Jiptu. šaukimas • “vaduoti lenkinki’ 
viri na+rrint.n...'d daba’’ Vada, imnėrialistu - - paverritą Vil- 
nrinš Volptn jnfciaain Hanajl nil’** virto aišTrill mano 
ja<rf>]-via tas n^tq Rirž’^ka. ra.- nris'dėi’mn ..prie mūau tautos 

i” žmona. 17. J. Rnličipnė. .gino vi«m 1’Mnvinq emioTl’O- kn,rOS UŽ Vtsoq-TiS- 
ti cvetvn ir Vovn+i «u nOr’n- vadavimą, iš

,, ingį masimliškų imperialistų oku- okunantams ir pamoninwqj 
•m.” jnao'ios. Įnud^’na savo tautip^iug? O
Vvr ir, Tš inao r>otar«iaii “TpmmSq toViniq pcalp iŪS. Vnrif» far- 

nipVa/lnq nHan npi rarrinoq gnjqn” ar kitu k”riu TM.n"S’n narietp MOCJkvOS Žud’kamS. 
VA k”r pmierunti. crpltonjanill V’'ntk»mq būti: gnaidomoian. k’’n iūg crnjl.

traukiant į kitus kraštus ir 
v pats esu persikėlęs į JAV.is |

1 “Tėvynės Balsui” nebeten- 
judo- 

tik priešingai. ir ju 
jvvnė«s Balsas” rugniųčio 3 0 turiu būti laikomas lietuviu 

/ /.....y ' "' i—girdi še
iniau visi A to d ir “Tėv’o*ės 

(M.) Biriuką Balso’r'žmonėmV-fhane laikę.

Watertown, Conn.

pop "K/T Ainiq

J pm'prnino. Hil

Henrika
Alf i

unive 
zas a 
faciją 
nj. J. 
išlaik 
nūs i 
nomis

tė-Tri 
metų 
Chica 
ma, (i 
tūrini;

—C 
ronto 
susitil 
lio, ki 
siją.

Esame gyvi liudininkai ko
vos už krikščioniškąją kultū
rą, už žmogaus ir piliečio tei
sių įgyvendinimą, už tautų | 
laisvę. Tą kovą kovoja vaka- perlipimo. 
rų demokratiškasis pasaulis, 
vadovaujamas JAV demok
ratijos. Kovojama prieš suki
lusią rytų stepių dvasią, va
dovaujamą rusiškojo komu
nizmo Kremliaus diktatorių, 

I grasinančių kruvina banga

“N. Y. Times” Magazine 
paduoda štai kokių anekdotų 
iš už ‘‘geležinės uždangos”

■—Kaip jautiesi šiandien?
Blogiau kaip vakar, bet ge

riau kaip rytoj.
—o—

—Tėveli, — teiravosi ne
kaltas vaikas, — kodėl Krem
liaus sienos tokios aukštos?

—Kad saugotų nuo niekšų

kieti ic 
9,790 1 
dar £ 
31,400. 
tų — (i 

—Re 
Vokieti 
lietuvis 
pamini 
kevičia

Ameril 
su išsii 
syti bi 
p rantai 
prastas! 
O apie 
kalbėti.

—Mil 
šiuo m< 
rytų 1 
Dalyvai 
vių Koi

—Pr< 
kviesta: 
liginio i 
rie bu; 
1950 m. 
d oje.

—Wo< 
Įiereinaii 
venančic 
tautines 
mos ir i 
Adelaidf 
jau spėj 
dėmėsi.

—Kail 
sėjo mė 
Austrai!' 
DP. kuri 
vių.

—Ar iš Kremliaus, tėveli? 
—o—

Šeši sovietiško rašytojo į- 
sakymai:

1. Negalvok
2. Jeigu privalai galvoti, 

nekalbėk.
3. Jeigu turi kalbėti, nera-

liai. Tos organizacijos viską 
valdė ir net J. Paleckį. Jis 
buvo ir dabar yra tik įran
kiu sovietams.

Pasikalbėjimą nukreipiau ’ ^ j^“^ į
J XVI lOAVzl v -

kultūros |Sy.’ . . v .4. Jeigu tun rašyti, ne
spausdink.

i

i UZillCLl AA ,IU|C

'skandinti visa, kas iki šiol 
krikščioniškosios 1_____

lietuvius. Ir kas pasirodo: buvo sukurta.
didesnė dalis jūsų laikraščio| Jau ne viena tauta, prieš. .
“skaitvtojų” yra tokie, kurie savo norą, vra ats’dūmsi ana-1_ ^uri sPausdint*,
jo niekad nesiprenumeravo ir pus geležinės uždangos ir 
jums niekad pinicni nemokė- kenčia komunist’škoio žve
jo, o iūs akyplėšiškaį jiems ries skaudžius smūgius.
siuritinęiate per ištisa eilę I Rami, taikingą, niekam ne
metu. Jūs juk natvė tai žino* praginusi lietuviu tauta jau 
te. kad visa e’le tokiu “skai- 
tvtoju.” bijodami būti įtarti 
tarnaują svetimam kraštui.

kita linkme:

•erg? uavrindp jiems devegi fhatio vės” šalininkei laiko Tiidošiu 
b’auri.ausią figūra. Aš ogu l.v. 
gi«.i tos nacio* nuomonės. Tik 
dabar aš norėčiau ipsu pa
klausti. kaįn vra vadinami 
tie. kurie išduoda savn tėvu 
žeme, tarnauja, savo tėinrnės |kaip ir jūs. pagrasino jums 

te’smų. kol iiis su iū«” laik- 
račoių nUO saves niipilrrptė. 
Vadinasi, ninimi iūs laikraš
čiui rtaimafo iš svetur. i”WH

nepasirašvk.
6. Jeigu turi pasirašyti, pa

rašyk paneigimą.
—o—

Churchilis. Roosevpjtas jr 
ištisa metu pile priversta ken- Stalinas, prieš patekdami į 
tėti ir nvkt.i žiauru kon”ir,is- danam. turėjo audieuciia nas 
tu oknpaciios ipngą vi]kda- Šv. Petra. Cburchilis pasakė: 
ma. Jo« mteljgeptiia ūkinin-j —Aš esu valdovas varlė
kai ir darbininlrni ksia-umuo- nu, k”riuos D’°vas sutvėrė 
se ofidoTni arba išvežami i to- pasaulio pradžioie.
Jimnio Sibiro žiauraus klima
to sritig nrievartos d^rh^ms1

(7”*^'Trn T» r. ry_ f; { T SofmrQ • 91 Hnnpil kinSti.
vadauskas, adv. Jonas Gri- vykioje ne tik nesu panašių1

"P'’'’5resniems ir neapsijuo- te dovanai ti°k
(lonw cairn lallmaRXln įtoinn

: M. Biržišką teirautis pas senus Amerikos I

-I Roo«eveltas Tiasakė: 
w - . v. ---- ------- - s’ —Aš esu valdovas oro. ku-

svarh’i tik žmbnes sngandv- ^tam. bf>f •f-ikram iSsisemi- ris ep'z’atavo nri»š vandenį, 
ti. IraH tons T»iui«ruq pairo yni,; Jr ^urrvnui OarhS+aup jie-I O S^linag fore-

carro Jailr’’0^’'’*. darbdaviams patei'°it,'*',”r,8^e. Jiirinįrtko no- —AŠ esu valdovas chaoso
I P. Linkus laistytoje sodyboje sėdi mon- kuris pirm visko egzistavo.

lietuviai1 
Susirinki; 
buvo tiki 
mo demo

■ v
■ V
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ir visur
LIETUVA JUS ŠAUKIA Kreipimasis į Pasaulio Lietuvius Lenkai skundžiasi

—Neustadte, Vokietijoje, “
vietos lietuvių vienybės sky- višalpos ir Kultūros lįetuvių 
rius suruošė paskaitą, kurią 
skaitė Hamburgo ir Pinnę- 
bergo Baltų universitetų prof. 
Dr. Ernestas Frenkelis tema 
apie aisčių kalbas ir jų san
tykį su kitomis indoeuropie
čių kalbomis. Savo įrodinėji
muose aiškiai pabrėžė didelę 
aisčių kalbij reikšmę lygina
moje kalbotyroje.'

—Komisija konstatavo, 
kad iš 125 narių korespon
dentiniuose Liet. Kultūros 
Fondo Australijoj rinkimuo
se dalyvavo 104 nariai. Į Apy
gardos valdybą išrinkti: G. 
Žemkalnis, J. Glušauskas ir 
A. Rukštelė, kandidatais li
ko — A. Pocius ir K. Mazi
liauskas. J revizijos komisiją 
išrinkti: O. Matulionytė, Vyt. 
Žemkalnis ir P. Matiukas; 
kandidatai — Br. Umbrasas 
ir Sig. Adomaitis.

—Kolumbijoje gražiai ku
riasi neseniai atvykę lietu
viai profesionalai. Jie visi 
dirba savo srityse. Minimi 
šie lietuviai: inž. E. šviedrys, 
inž. A. Tylius, inž. V. Trejus, 
inž. V. Rimgaila, inž. V. Va
siliauskas, inž. V. Didžiulis, 
inž. J. Pikčilingis, inž. K. Ga- 
briūnas, matininkas M. Šop- 
kauskas ir kultūrtechnikas 
H. Miliūnas. Jie visi eina ga
na atsakingas pareigas.

—Smuikininkas Donatas 
Jakavičius, prieš pusmetį at
vykęs iš Vokietijos, pakvies
tas solistu j geriausią Vene- 
zuelos radijofoną “Radio Ca
racas.”

—Vokietijoje, Erlangeno 
universitete med. gyd. A. Ru
zas apgynė medicinos dizer- 
taciją ir gavo daktaro laips
nį. J. Kedys ir P. Svereika 
išlaikė valstybinius egzami
nus ir įgijo dinlomuotų eko
nomistų laipsnius.

—Oneros solistė A. Dičiū- 
tė-Trečiokienė, prieš porą 
metų iš tremties atvykusi į 
Chicaga, kur įsikūrė su šei
ma, dalyvauja lietuvių kul
tūriniame gyvenime.

—Clevelando (Ohio) ir To
ronto (Kanada) ateitininkai 
susitiko prie Niagaros kriok
lio, kur buvo padarę eksku- 
siją.

—Amerikiečių zonoje Vo
kietijoje šiuo metu dar yra 
9,790 lietuvių. Lenkų ten yra 
dar 31.800, ukrainiečių — 
31,400, latvių — 24,000, es
tų — 6,500 ir žydų — 19,700.

' —Reutlingenb kapinėse, 
Vokietijoje, prancūzų zonoje, 
lietuviai pastatė lietuvišką 
paminklą ant ūkininko Eidu
kevičiaus kapo. .

—Iš Lietuvos gautuose į 
Ameriką laiškuose yra gau
su išsireiškimų (tiesiog ra
šyti bijomasi), iš kurių su
prantama, kad ten yra nepa
prastas drabužių trūkumas. 
O apie maistą jau nėra ko ir 
kalbėti.

—Ministeris St. Lozoraitis 
šiuo metu lankosi Amerikos 
rytų lietuvių provincijose. 
Dalyvaus Visuotiname Lietu
vių Kongrese New Yorke.

—Prof. Ig. šlapelis pa
kviestas tvarkyti lietuvių re
liginio meno eksponatus, ku
rie bus išstatyti Romoje 
1950 m. religinio meno paro
doje.

—Woodsido, Australijoje, 
pereinamojoje stovykloje gy
venančios moterys ,gamina 
tautines lėles, kurios išstato
mos ir parduodamos vienoje 
Adelaidės krautuvėje. Lėlės 
jau spėjo atkreipti australų 
dėmesį.

—Kaip IRO praneša, rug
sėjo mėnesį iš Europos į 
Australi ią išplaukė 10.349 
DP, kurių tarpe daug lietu
vių.

—Svdneiuie, Australijoje, 
lietuviai minėjo rugsėjo 8 d. 
Susirinko 400 žmonių. Tai 
buvo tikra .tautinio susiprati
mo demonstracija.

—Berisoje, Argentinoj, Sa-

“Amerikoje” netaip seniai 
tilpo Dr. J. Venckaus straips
nis, apibūdinantis šio krašto 
mokslo institucijas. šiuo 
straipsniu norėtume nurody
ti konkrečius kelius patekti 
į USA mokyklų pavasario se
mestrus. Jau dabar reiktų 
kreiptis į artimiausių ar pa
tinkančių mokyklų “Office 
of Administration” ar kitur 
“Committee on Admission” 
skyrius. Kreipiantis, nurody
ti esant raudonosios tironi
jos aukomis, iškeliant visus 
faktus, sudarant mokyklos 
vadovybei įspūdį, jog esi mo
kslo trokštąs, vertas stipen
dijos studentas. Tokių laiškų 
reiktų tuoj pat parašyti bent 
į keletą universitetų. Kai jie 
atsilieps — kuo skubiausiai 
reiktų parūpinti Curriculum 
Vitae — gyvenimo aprašymą, 
nuotrauką ir mokslo doku
mentų kopijas. Tai būtų vie
nas tikriausių būdų. Žinau 
vieną studentą, kuris jau 
mokslo metams prasidėjus

draugija minėjo savo 40 me
tų sukaktį. Vadinasi, ten jau 
1909 m. buvo tiek lietuvių, 
kad net savo draugijas tu
rėjo.

—Vyt. Kriščiūnas iš Bue
nos Aires, Argentinoje, pa
darė sutartį su viena Kolūm- 
bijos futbolo komanda, ku
rioje jis bus kaip vartinin
kas.

—Baleto mokytoja P. Jar- 
malavičiūtė turi savo baleto 
studiją Montevideo mieste. 
Ji su savo mokinėmis gražiai 
pasirodė Montevideo teatre. 
Vietinė spauda gražiai apra
šė.

—J. Gilvydis rodo lietuviš
kas filmas Argentinos ir 
Urugvajaus lietuviams. Fil- 
mos iš Nepriklausomos Lie
tuvos laikų.

—Naujai atvykusiųjų į
Australiją stovyklose prade- kreipėsi į kelis New Yorko 
jo mirti vaikai. DėL staigios 
12 vaikų mirties susirūpino 
ir IRO centras Ženevoje.

—Londone įvykusiame 14 
veterinarijos kongrese daly
vavo ir lietuviai veterinarai, 
kuriuos atstovavo Dr. Dar- 
gužas ir Dr. K. Alminas. Bu
vo iškabinta ir Lietuvos tri
spalvė vėliava.

—Operos solistė Alė Kal
vaitytė su šeima atvyko į 
Ameriką. Mūsų dainininkė 
būdama tremtyje dalyvavo 
lietuvių koncertuose Angli
joje ir Vokietijoje.

—Važiuodamas motociklu, 
apie 20 mylių nuo Perth’o, 
susidūrė su mašina ir vieto
je užsimušė lietuvis Edvar
das Baublinskas, 24 m. amž., 
atvykęs į Australiją prieš 12 
mėnesių. Velionis dirbo Mer- 
redin, W. A., vandens tieki
mo departamente.

—1947 m. lapkričio pabai
goje laivu “Gen. Stuart Hein- 
zelman” atplaukusieji j Aust
raliją sutartį išpildė rugsėjo 
30 dieną. Jiems buvo sutrum
pintas sutarties laikas 2 mė- 

įnesiais. '

reikalams pasišventusį Mr. 
W. H. Sudduth, 17 E. 87th 
St., New Yorke. Nebe to, kad 
čia pirmuoju smuiku groja 
kaimyniškos tautos žmonės, 
jis ir pats pareiškė, kad to
liau šis darbas darosi jam 
vis sunkesnis, nes DP stu
dentai jau sulendą į daugumą 
mokslo įstaigų. Be to girdi ir 
“Jūsų įstaigos nerandančios 
galimybės su manimi ben
dradarbiauti.” Čia pažymėti
na p-lės Pajaujytės privati 
iniciatyva tvarkant lietuvių 
studentų bylas. 1

Žinoma, mums studentams 
būtų neįkainuojama parama, 
jei mūsų ar bent lietuviškos; 
kilmės profesoriai dėstą JAV j 
universituose rastų galimy-. 
bę įdėti tokio turinio skelbi-į 
mukus lietuviškuose laikraš
čiuose, kaip kad neseniai ma
tėme “Nepriklausomoje Lie
tuvoje” — “Norintieji studi
juoti Monrealio universitete 
lai kreipiasi pas Dr. Paplaus
ką, Universite de Montreal, 
Faculte dės Lettres, kamb. 
B 402.” Juk štai tokiam For
dham universitete yra 5 lie
tuvių kilmės dėstytojai! O 
jie daug patartų.

Patys, tikrieji, studentai 
padarę viską dėl priėmimo, 
privalo visą dėmesį sukaup
ti anglų kalbai — vakariniuo
se kursuose. Universitetų ir 
juose dėstomų dalykų pla
čiausius aprašymus galima 
gauti nemokamai parašius į 
minėtus skyrius.

Labai būtų sveikintina ir 
amerikiečių lietuvių studentų

universitetus ir iš 2-jų gavo 
sutikimą!

Tačiau katrie norėtų ban
dyti per organizacijas—štai 
keli adresai: Viena patiki
miausių, amerikiečių respek
tuojama, yra The National 
Association of Foreign Stu
dents Advisors. Jai vadovau
ja prof. Dr. Clarance Linton 
ir Mr. Mattwes. Pas Dr. Lin- 
toną susilauktų pagelbos vi
si trokštą būti mokytojais. 
Jo ir Mr. Mattwes adresas: 
Teachers College, Columbia1 
University, W. 120-je gatvėje. jr alumnų talka. Susiorgani- 
Žinomas yra ir World Stu- zavusios mūsų naujosios stu
dent Fund, 20 W. 40th St., dentų tikriau norinčių būti 
New York City. Adresuojant1 studentų atstovybės pasi- 
kreiptis pas Miss Muriel stengs su jais užmegsti kuo 
Jacobson. Nieko tačiau nelai
mėsime per dabar UNESCO 
kontroliuojamą The Institute 
of International Education. iaoilclBlkę8 OIV iai^as3^ 
Jie motyvuoja, kad Lietuvos redaktorius. Kiekvienas, ku- 
de facto nėra, o jų.stipendi- rjg yra pakankamai jaunas, 
jos yra paremtos pasikeiti- turi vaĮįos įr sąmonės savo 

tikslą pasieks! O tam mus 
įpareigoja baisi dabartinė 
mūsų tautos situacija!

Alinus

tikriausius ryšius.
Tad kolegos, su kiečiausiu 

pasiryžimu į tikslą! Gražiai 
yra išsireiškęs šio laikraščio

de facto nėra, o jų stipendi

mo principu.
Masė lietuvių studentų (tik 

gaila paskutinieji) yra užsi
registravę pas DP studentų

ris yra pakankamai jaunas

Nuo spalių 4, 1949 m. per
ėmę kultūros žurnalo “Aidai” 
leidimą, Lietuvos Pranciško
nai Amerikoje kreipiasi į pa
saulio lietuvius šiapus gele
žinės, uždangos:

Kol tėvų žemė pavergta, 
kiekvienas esame kovos lau
kas, kuriame mūsų tautai le
miama žūtis ar būtis. Eina 
šiandien klausimas ne tik 
apie politinę laisvę, bet ir pa
čią tautinę gyvybę. Mirties 
pavojūn pateko ir lietuvių 
tauta. Tuos, kuriuos uždarė 
geležinė tautų kaceto uždan
ga, naikina fizinis teroras. 
Tuos, kurie išsisklaidėme po 
visus pasviečius, gręsia dva
sinis sunykimas. Negalime 
niekuo padėti tiems, kuriuos 
žudo genocidinio budelio ran
ka. Bet būtų didelė kaltė, jei 
savo tautai žūtume ir mes— 
žūtume ne nuo svetimos bude
lio rankos, o patys dvasiškai 
sunykę. Kaltintų mus už nu
tautėjimą istorijoje ir tautų 
Viešpačio akyvaizdoje visas 
tas kraujas, kuriuo šiandien 
persisunkusi tėvų žemė.

Todėl, kai tremtyje leidžia
mas kultūros žurnalas “Ai
dai” pateko į sunkesnę padė
tį, Lietuvos Pranciškonai 
Amerikoje pasiryžo tolesnio 
jų leidimo naštą perimti ant 
savo pečių. Pradėti leisti 
1947 m. pradžioje, “Aidai” 
kas mėnesį reguliariai lankė 
savo skaitytojus iki pat šių 
metų. Sunkenybės prasidėjo, 
kai iš Vokietijos stovyklų 
lietuviai tremtiniai ėmė sklis
ti į visas šalis. Ryšium su tuo 
ir iškilo reikalas perkelti ir 
“Aidų” leidimą į JAV, nes 
kaip tik čia ir nusikreipė di
džioji mūsų tremtinių dalis.

Perimdami “Aidų” leidimą 
į savo rankas, Lietuvos Pran
ciškonai yra pasiryžę juos iš
laikyti tokios pat katalikiš
kos dvasios ir tokio pat ly
gio. “Aidų” puslapiai pųjsųos 
ta pačia krikščioniškosios 
kultūros dvasia, kuria persi- kurie prisideda prie laikraš- 
sunkusi ir visa mūsų tautinė čio išplatinimo arba pinigine 
kultūra. Kryžiaus ženklu ve- auka paremia laikraštį. Tuo- 

• dama laisvės kova tėvų žemė- se sąrašuose, kaip pastebėsi- 
’ te, bus gana didelis nuošim

tis “dypukų.”
Šios savaitės “Amerikos” 

rėmėjai:
Kun. J. J. Valantiejus iš Wa

terbury, Conn, prisiuntė prenu
meratai $6.00.

Vincas Snieginis iš Jersey Ci
ty, N. J., užsakė “Ameriką” sa
vo seseriai Gražinai, kuri studi
juoja Loretto Kolegijoje, Loret
to, Colorado.

numeriu, išskyrus du vasa
ros mėnesius. Prenumeratos 
kaina metams JAV nustaty
ta penki doleriai. Atskiras 
numeris — 50c. Kituose kraš
tuose atitinkamai to krašto 
valiutos santykiu su doleriu.

Žurnalui vadovauti sudary-' 
tas redakcinis kolektyvas su 
rašytoju Antanu Vaičiulai
čiu priešakyje iš sekančių as
menų: Dr. J. Aistis - Alek
sandravičius, T. Dr. L. And- 
riekus, OFM, Bern. Brazdžio
nis, J. Girnius, Dr. J. Grinius, 
T. Dr. B. Grauslys, OFM, Dr. 
A. Kučas, Dr. K. Pakštas, Dr. 
A. Šapoka ir T. J. Vaškys, 
OFM.

T. Justinas Vaškys, OFM, 
Provincijolas

New York (LAIC) — Ne
seniai LAIC pranešė apie vie
nuolikos tautų memorandu
mą, patiektą Jung. Tautoms. 
Originalas yra rašytas ang
liškai.

Dabar iš Anglijos atėjo ir 
lenkiškas to memorandumo 
vertimas, tilpęs “Orzel Bia- 
ly” savaitrašty. Lietuvos var
du memorandumą pasirašė 
VLIK Vykd. Tarybos pirm. 
Mykolas Krupavičius, gi Len
kijos vardu pasirašė Lenki
jos užs. reik, ministeris (vy
riausybės tremtyje) M. Soko
lowski (kurio tėvas kilęs iš 
Kauno) ir Lenkijos Tautinės 
Tarybos vice-pirmin. J. Lu- 
kasewicz, 1920 m. spalių mė
nesį atstovavęs Lenkiją dery
bose su Lietuva ir pasirašęs 
spalių 7 d. Suvalkų Sutartį.

“AMERIKOS” RĖMĖJAI
Užstojus rudens laikui, at-1 Mrs. M. Valen iš Maspetho 

sirado daugiau laisvo laiko prisiuntė prenumeratą už dvejis 
knygų ir laikraščių skaity-j metus.
mui. Labai džiugu yra mums; ’ * —•
paminėti, kad ypač gyvas su
sidomėjimas spausdintu žo
džiu pastebimas naujai atvy
kusiųjų tarpe. Nors dar kaip 
reikiąnt neįsikūrę, jie užsisa
ko net po kelis laikraščius ir, 
kas svarbiausia, nenori imti 
laikraščio nemokamai.

—Mes gerai suprantame,— 
sako jie, — kad laikraščio 
išleidimas daug kainuoja. To
dėl, kai tik atsiranda kišenė
je laisvas pinigas, tuojau 
bando atsiteisti už savo pre
numeratą.

Savo skaitytojų tarpe “A- 
merika” turi jau gana stam
bų skaičių naujai atvykusių
jų ir ant ju stato savo atei
ties viltį. Todėl nesistebėki
te, kad dypukų reikalams 
“Amerika” skiria ne mažai 
vietos.

Nuo šios savaitės pradėsi- 
iffie skelbti sąrašą rėmėjų.

SOVIETIŠKASIS
ROJUS

šituos paveikslus pasisekė iš 
Sovietų Sąjungos pargabenti 
vienam vokiečių belaisviui. 
Juose matome rusų vaikus, 
kaip jie atrodo kasdieniniame 
gyvenime, šitie paveikslai iš
kalbingiau kalba už visokią 
sovietišką propagandą. Pa- 

- veikslus pargabenęs kareivis 
pareiškė, kad kasdieniame gy
venime Sovietų Sąjungos gilu
moje jiems teko tik tokius vai
kus matyti. •

Kliše—Staats Zeitung 
ūnd Herold

iaama laisves Kova tėvų žeme
Į je,- kryžiaus ženklu turime ir 

-3 mes kovoti tą pačią kovą. 
°*’’ Taip pat bus stengiamasi 

“Aidus” išlaikyti tokio pat 
lygio kūrybinės minties or
ganu, kokiu jie buvo ir ligi 
šiol. Labai svarbu, kad mūsų 
rašytojai, mokslininkai ir fi
losofai galėtų savo laimėji
mus viešumon paskelbti bent 
tuose rėmuose, kuriuos suda
ro kultūros žurnalas. Ypatin
gai tai svarbu šiandien, ka
da mokslinių veikalų išleidi
mas pasidaręs beveik neįma
nomas. Todėl “Aidai”, palik
dami kasdienines aktualijas 
populidriam svarstymui jau 
turimuose laikraščiuose, visų 
pirma rūpinsis skelbti tokius! 
studijinius straipsnius, kurie 
turėtų jau tautinės kultūros 
kūrimo, ne tik jos populiari
nimo prasmę.

Lietuvos Pranciškonai iš 
anksto mato, kad tokio kul
tūros žurnalo išlaikymas, ku
rio skaitytojų skaičius yra 
aprėžiamas jau pačiu jo ly
giu, nebus lengvas. Vis dėlto 
jie tiki, kad šis uždavinys, 
nors ir sunkūs, pasirodys 
įmanomas. Argi tai, ką ište
sėjo vieni DP, neištesėtume 
visi ?

Imdamiesi “Aidų” leidimo, 
Lietuvos Pranciškonai tiki 
mūsų inteligentijos gyvumu 
ir tikisi tos paramos, kuri 
viena gali laiduoti jų pasiry
žimo sėkmę. Visi mūsų tau
tos kūrybingieji kultūrinin
kai prašomi šią mūsų kultū
ros žurnalo išlaikymo pastan
gą paremti savo poetiniu, fi
losofiniu ar moksliniu žodžiu, 
o visi kiti — žurnalo prenu- ; 
meravimu.

Ta pačia proga Tėvai Pran ; 
ciškonai painformuoja, kad ; 
iki Naujų Metų “Aidai” bus ; 
leidžiami Vokietijoje, nuo ; 
sausio 1, 1950 m. — JAV, ; 
kur jie pasirodys kas mene- ; 
sĮ 96 pusi, knyginio formato 1

J. Žarnauskas iš Glendale, L.
I. , “Amerikos” nuolatinis skaity
tojas ir rėmėjas, prisiuntė savo 
prenumeratą ir $2.00 laikraščio 
pagerinimui.

Kun. A. Petraitis iš Worces
ter, Mass., prisiuntė “Amerikos“ 
prenumeratai $6.00.

Amžinojo Rožančiaus Draugi
ja, Angelų Kar. parap., Brookly- 
ne, prisiuntė savo auką $5.00.

Juozas Brizgys iš Brooklyno, 
neseniai atvykęs iš tremties, pri
siuntė pinigus už 2 prenumera
tas.

Miss H. Danielas, mūsų skai
tytoja ir rėmėja iš Passaic, N.
J. , rašo, kad “Amerika” jai pa
tinka. Todėl, siusdama savo pre
numeratą, pridėjo $2.00 laikraš
čio pagerinimui.

Eva Gustavičienė iš Brookly
no lankėsi mūsų redakcijoje ir 
parėmė savo 'laikraštį. E. Gus- 
tavičienė yra mūsų skaitytoja 
nuo pirmojo numerio. Ji yra di
delė “Amerikos” prietelka.

Mikas Brangaitis iš Brookly
no, »mūsų veiklios darbuotojas 
M. Brangaitienės vyras, lankėsi 
“Amerikos” įstaigoje ir užsimo
kėjo saVo prenumeratą.

Moterų Sąjungos 29 kuopa, 
Brooklyn, N. Y. prisiuntė 
“Amerikai $5.00 auką buvu
sio bazaro proga.

K. Ja senas iš Harvey, Ill., 
laikraščio pagerinimuo fon
dui prisiuntė $1.00.

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

“Amerikos” Administr.
/

Kviečiame užsisakyti

AMERIKOS LIETUVIŲ

KALENDORIŲ
1950 METAMS

gatavasKalendorius jau spausdinamas ir bus 
apie lapkričio pabaigą. Jį leidžia “Ameriką.”

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

Kalendorius bus apie 100 puslapių knyga, ’ f

Kadangi is anksto sunku yra nustatyti, kiek eg- $ 
zempliorių spausdinti, šiuomi kreipiamės į savo skaity- £ 
tojus ir bičiulius, prašydami jau dabar savo užsaky- $ 
mus prisiųsti. |

a X
Kalendorių gaus visi “Amerikos” prenumeratoriai, x 

kurie prisidės prie jo išleidimo, pasiųsdami ne mažiau x 
50 centų. • S

Kas užsisakys nemažiau 4 egzempliorių, bus sk-ai- X 
tomas bendraleidėju ir jo vardas tilps Kalendoriuje $ 
RĖMĖJŲ sąraše. • X

Užsakymus ir pinigus siųskite: X

417 GRAND STREET

žinių-in-

BROOKLYN 11, N. Y.
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|| E TREMTIES ATVYKUSIŲ ŽINIOS j
Lehman ir Dulles?

k *

46Amerika” nemo
kamai

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

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

417 Grand Street,
Brooklyn 11, N. Y.

Aukščiausias laikas 
garantijas sudaryti

Į majorus kandidatuoja du- IZ. ROVAITĖ-VILEITIENĖ ' 
geri vyrai: Wm. O’Dwyer ir NEBETARNAUJA BALFE 
Newbold Morris. Abu jau nuo 
seno mums gerai žinomi. Tie- ___________________
sa, iki šiol nei vienas, nei ki-1 kieti joje ir Austrijoje p. Iza-

Iš visų lietuvių nė1 Spaiių j <j. nebėra tarnyboje 
.r minėta dienos jį nie
ko bendro neturi su mūsų 
organizacija.

Kun. Dr. J. B. Končius, 
BALFo Pirmininkas

Buvusi BALFo atstovė Vo-

tas niekuo nepasitamavo lie- belą Rovaitė-Vileitienė š. m. 
tuviams. 7......................
vieno neturime žymesnėje 
miesto tarnyboje. Bet gal čia 
mūsų pačių kaltė, kad pir
miau tiek spauda, tiek mūsų 
organizacijos politikoje ma
žai dėmesio tekreipdavo. At
eity turės būti kitaip!

Vincė Angis

Marija viską gali pas Dievą!
Jei spaudžia vai

graužia rūpestis, 

sielojiesi Lietuvos ir

Į miesto majorus lenkty- 
niuoja net trys kandidatai: 
dabartinis majoras William 
O’Dwyer—demokratas, New- 
bold Morris — republikonas 
ir Vito Marcantonio — komu- 

Ihistaš. Į senatą turime du 
Ikandidatus: dabartinis sena-

- 4. 3. 1914—miš-’torius John Foster Dulles ir 
Herbert Lehman.

Lietuviams, kurių New 
Yorke ir apylinkėse priskai- 

jtoma daug tūkstančių, pra
vartu, nors paviršutiniai su
sipažinti su šiais kandidatais, 
kad žinotų, už kurį paduoti 
savo balsą.

Lehman, multi - milijonie
rius, buvęs du kartu New 
Yorko valst. gubernatoriumi, 
pasižymėjęs savo politine ir 
šalpos veikla tarpe žydų, pra
eityje pasirodė dideliu komu
nistų simpatiku. Jo guberna- 
toriavimo laikais komunis
tams pavyko įsibrauti beveik 
visose valdiškose įstaigose, 
kuriose įsitvirtinę, tiesė ko
munistinės veiklos tinklą vi
same krašte. Nemažiau Leh
man pasitarnavo komuniz
mui, ypa Rusijai, būdamas 
UNRRA direktorium. Trem-1 
tiniai niekad neužmirš tų 
baisių, šiurpulingų pergyve
nimų Vokietijoje. Tremtiniai 
Lehmano vardą tardavo su 
baime, išgąsčiu. Kiekvienas 
UNRRA biuras, atrodė, bu
vo prikimštas vienos parti
jos, vienos tautvbės žmonė
mis, kurie bičiuliaudavo su 
baisiąja rusų žvalgyba M. V. 
D.

John Foster Dulles, repub- 
Įikonas, yra platesnių pažiū
rų. Jo ilgametinė veikla iškė
lė jį; į pirmaeilinį pasaulinio 
masto valstybininką. Jungti-į 
nių Tautų posėdžiuose ir 
įvairiose tarptautinėse kon
ferencijose kovojo prieš Ru
sijos imperialistinę politiką! 
ir karštai gynė pavergtųjų; 
tautų reikalus. Netenka abe
joti, kad lietuvių visuomenė 
padarvs tinkama pasirinkimą 
iš šių dviejų kandidatų. I

8.
1.

Spalių 29 d., šeštadienį, lai
vu “General Howze” atvyko 
į New Yorko uostą 100,000- 
tasis tremtinys pagal DP ak
tą iš 1948 m. Tą pat dieną 
lietuvių tremtinių skaičius 
pasiekė 14,332. Tai didelis 
skaičius ir mes, lietuviai, sto-

1. 5. 1934, Vytautas — 26. 9. 1938, Ire
na — 30. 5. 1942. ?

Janušaitis Juozas — 30. 3. 1910 — 
auto mechanikas; Ema — 4. 10. 1905, 
Hildebranda — 3. 11. 1930, Birutė— 
15. 6. 1936, Irena — 12. 9. 1940, Alfre
da —.10. 4. 1944.

Jakaiti^ Kazys
kininkas; Stasė —* 20. 5. 1917, Jonas
— 12. 2.1943., ,y;

Juozaitis Jonas — 19. 7. 1901, — 
ūkininkas; Janina — 26. 1. 1914, Ro
mualda — 26. 7. 1941,‘Marija — 18. 
5. 1947.

Kartavičius Kazys ■— 10. 4/ 1887,— 
ūkininkas; Veronika — 18. 6. 1887, 
Uršulė — 19. 3. 1933.

Kyliavas Emilius — 8. 2. 1909, — 
ūkininkas; Elzbieta — 2. 9. 1913, Al
fredas — 8. 11. 1936, Ida — 11. 2. 1938, 
Arturas — 12. 6. 1942, Nina — 17. 7. 
1947, Morta — 8. 10. 1948.

Krantauskas Baltramiejus — 24. 
1891, — darbininkas; Angelė — 
12. 1897, Marija — 9. 5. 1934.

Karaška Jonas ;— 11. 2. 1877,—ūki
ninkas; Uršulė — 3. 4. 1873.

Kriščiūnienė Ona — 8. 7. 1920 (naš
lė) darbininkė; Serena — 26. 7. 45.

Medelis Ladislovas — 6. 1. 1917,— 
auto mechanikas; Petronėle -s*7. 2. 
1916, Ladislovas — 26. 10. 1939, An
tanas-—r 20.-. 5. i.946, Jonas — 8. 1. 48.

Maziliauskas Antanas — 30. 3. 11,
— auto mechanikas; i Viktorija — 4. 
8. 191.2,

Virne antroje vietoje kitų Normantas Danielius — 19. 8. 1912, 
tautvhiii tnrnp I— darbininkas, .šoferis; Boleslovitk-—Atvežimas 100.000 įvairių'į4^ W Airird^ - 24. 10. 1946, 

tautybių tremtinių per paly- r - - -- -- ----
ginamai trumpą laiką parei- geležinkelietis; Antanas — 22. 8. 16, 
kalavo ir kruopštaus darbo ir Vaclovas — 6. 4. 1940. 
bendradarbiavimo tarp vai-' Navickas vincas — 7. 6. 1881, — 
džios įstaigų ir savanoriškų 
organizacijų. Darbas yra pu
siau įvykdytas. Tremtinių 
Vežimas Varomas toliau be 19H, Vincas — 7. 4. 1940, Danguolė 
pertraukos. Garantijų kon-1— 8. 6. 1941, Birutė — 25. 3. 1943, 
tingentas baigiamas užpildy- Marijona — 8. 6. 1948. 
ti. Greit ateis laikas, kai ga
rantijų priėmimas bus su
stabdytas. . į pomernackas Vaclovas — ’28. 8.

Mes, lietuviai, skubėkime. 11907 — ūkininkas; Ona — 12. 1. 1907, 
Rašykime darbo ,ir buto ga- i Kazys — io. 10. 1929. - į.
raritijas tiems lietuviams' Povilaitis Jurgfe — 13. 8 1909 —

„ t. . , . . , , . auto mechanikas; Marya—23. 8. 1909.tremtiniams, kurie jų laukia, Palikas Bronė — 2. 11. 1910,—-dar- 
kaip išganymo. Tenelieka nei bininkė; Paulius — 2. 12. 1936. 
vieno tremtinio, kuris dėl ne-l Račkauskas Leonas — 1-7. 3. 1916, 
turėjimo garantijos būtų pa- — kepėjas; Elena — 29.11.1916, ai- 
liktas vargti Vokietijoje bei £irdas 4- 12- 1940’ Henrikas — 13. “ .. . & 1 v. r J, , . 7. 1941, Marija — 29. 10. 1942,-lBrutėAustrijoje ..nežinia iki kąkio,_ į12 1{M5> Vytautas 10 
laiko. Mes turime ištęsėti. 1946. 
Jaū tiek daug padarėme, tai 
ir baikime jį varyti iki gar- — 
bingo galo, žinokime, kad 
pasibaigus DP biliui, lietuviui 
patekti į Ameriką bus be ga
lo sunku, nes teks naudotis 
tik puse metinės kvotos, kas 
reiškia, kad tik 193 lietuviai 
per metus galės atvykti į US. 

Tat skubiai kvieskime 
tremtinius, kol dar nevėlu ir 
kol veikia DP įstatymu nu
statytas pigus ir kvotomis 
nesuvaržvtas atvežimas.

BALF Imigr. ir Ikurd.
Komitetas

KAUNO OPEROS ŽVAIGŽ
DYNAS NEW YORKE

Amerikos Legiono Lithua
nian Memorial Posto ir Mo
terų Vienybės didysis koncer
tas lapkričio 27 d., popiet, 
Lost Batalion Hali, 93-29 
Queens Vlvd., Elmhurst, N. 
Y., jau prie galutino pasiruo
šimo. Tai bus pirmaeilė me
no pramoga. Dauguma prog
ramoj numatytų menininkų 
yra buvę Lietuvos Operos so
listai. šokiams gros du ge
riausi vietos lietuvių orkest
rai.

| Šis Legiono ir Moterų Vie
nybės parengimas bus vienas 
iš didžiųjų ir svarbiųjų pa
rengimų šį sezoną New Yor
ke.

PADĖKA
Širdingai dėkojam Juozafinai 

ir Alfonsui Kuliams už sudary
mą darbo ir buto garantijų ir 
šelpimą Vokietijoje. Už malonų 
priėmimą ir globojimą, už su
teiktas dovanas — Onai. Stefa
nijai, Benediktui Kuliams. Už 
malonius, tėviškus patarimus ir 
nuoširdžias dovanas — Pranei 
ir Jurgiui Kuliams. Už padėjimą! 
surasti mūsų giminių Ameriko-' 
je — pp. Stanaičiams. Visuose Į 
reikaluose už nuoširdų padėjimą. 
— pp. Mahlams.

Koste, Bronė, Kazys 
Kuliai

žmonijos nelaime, tai

' ■r/ kreipkis į Mariją.

Nekalto Prasidėjimo Vienuolyne, Putnam, Conn, 
laikoma Novena į

vo

Nekaltai Pradėtąją Mariją
Novena prasideda lapkričio 29 dieną ir 

baigiasi gruodžio 17 dieną.
Norėdami įsijungti į šią Noveną, siųskite 

savo intencijas šiuo adresu:
Immaculate Conception Convent 

K. F. D. 2, Putnam, Conn.
Novenos dalyviais tampa visi, kurie atsiunčia 

intencijas, ir jei gali, nors maža auka paremia
Jauniausią Lietuvaičių Kongregaciją Amerikoje.

šia

Jovita“'— 18. 3. 1948.
Noreika Petras — 15. 10. 1912, —

ūkininkas: Ieva — 19. 3. 1893, Jonas
— 3. 8. 1935.

Narkevičius Vincas — 22. 10. 1903,
— auto mechanikas; Kotrina — 28. 7.

Padėka
Didž. gerb. klebonui

N. Pakalniui reiškiame skau
tišką ačiū už leidimą naudo
tis patalpomis draugovių su
eigų metu.

Pskt. S. Čepas

kun.

PADĖKA
Mūsų mylimai tetai A. Keke- 

ris už didelę paramą gyvenant 
Vokietijoj DP stovyklose, parū- 
pinimą dokumentų atvykti j J. 
A. V., sutikime uoste, dovanas 
ir nuolatinį motinišką rūpinimą
si mūsų šeima reiškiame nuo
širdžiausią padėką.

Taip pat labai nuoširdžiai dė
kojame p. L. Thomas už sura
dimą darbo.

M. ir J. Klivečkos

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

pi >0
- n;|

. las 1

si at a n i 
paklaida

ryškesni 
nimo m

Orintas Juozas — 28. 8. 1921—auto 
mechanikas; Gertruda,— 17. 12. 1926, 
Algimantas — 3. 9. 1947.

i Pomernackas Vaclovas
"1 ė-. I x » *** , Im X. • n

DIDYSIS KONCERTAS IR ŠOKIAI
DIDŽIAUSIA SEZONO PRAMOGA NEW YORKE
Sekmadienį, Lapkr.-Nov. 27 d., 1919 

nuo 4 vai. popiet 
LOST BATALION HALL

93-29 Queens Blvd., Elmhurst, N. Y.
Rengia Moterų Vienybė ir

American Legion Lithuanian Klemorial Post

Telefonas: EVergreen 7-7411
BALFo

496

KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
ANGLYS, COKE ir ALIEJUS

OFISAS: |
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!

viską py

liui mill 
duodavo

V Visuomenes Pasirinkimas >
William O’DWYER

PRAŠO GARANTIJŲ

Lithuanian DP Camp “Weir- 
nen,” Oldenburg, Germany, 

British zone
Siciūnas Elena, gim. 19. 3. 1915 

(našlė), darbininkė; Irena—3. 1. 1935, 
Jeronimas — 16. 10. 1937, Algimantas
— 4. 3. 1941, Danguole — 24. 10. 
1944.

Tamulaitis Vytautas, — 19. 8. 18,
— darbininkas; Stasė — 20. 8. 1918, 
Gintautas — 8. 7. 1940, Daiva — 16. 
6. 1948.

žibąs Agota — 13. 10. 1916 (našlė), 
siuvėja; Arnoldas — 17. 5. 1946, Dora
— 13. 10. 1940, Sofija — 11. 2. 39, 
Irena — 13. 11. 1937.

Atkočaitis Izidorius — .30. 3. 1907, 
ūkininkas; Morta — 28. 9. 1912, Al
bertas — 20. 1. 1938, Genovaitė — 11. 
9. 1939, Laimutė — 17. 12. 1945.

Astašauskas Vincas, — 2. 2. 1912, 
ūkininkas; Angele — 17. 6. 1906, Juo
zas — 14. 5. 1934, Birute — 14. 12, 
1925.

Baliūnas Kazys — 22. 4. 1892, — 
ūkininkas; Adelė — 4. 6. 1902, Alfon
sas — 2». 8. 1935.

Budreckas, Kazys — 8. 9. 1908, — 
batsiuvis; Leokadija — 7. 9. 1906.

Baguckas Kazys — 11. 5. 1897, — 
dažytojas; Marija — 28. 12. 1909.

Čeponis* Antanas — 9. 1. 1923, — 
auto mechanikas; Stefanija — 26. 8. 
1920, Kęstutis — 20. 2. 1946, Birutė— 
16. 3. 1945.

Domeika Vaclovas — 1. 1. 1908,— 
ūkininkas; Marijona — 6. 2. 1915, 
Danguolė — 26. 3. 1945.

Debesiūnas Juozas — 8. 3. 1907,— 
ūkininkas; Angelė — 12. 10. 1901, Da
nutė — 15. 8. 1933, Bronė — 17, 9. 
1878 (motina).

Jakštys Juozai — 22. 6. 1908,—ūki
ninkas; Ida — 11. 5. 1911, Algirdas—

. Jo sugebėjimas tarnauti geriausiems Miesto 
interesams, jo tinkamumas'būti savo tarny
boje. Jo rūšies vadovimas yra retas šalyje.

O’DWYER
PROGRESO

O’Dwyer Administracija yra 
pradėjusi didžiausią Miesto na
mų statybos programą Ameri
kos istorijoje.
šiandien švietimas yra didžiau
sias pavienis dalykas Miesto 
biudžete.
Keturios naujos ligoninės su
— 3,000 lovų yra D A BA R .
O’Dwyer pritaria $15,000,000
Valstybes paramai Miesto ligo
ninėms.
O’Dwyer Skyrius Darbo Santy
kiams Tvarkyt yra sutaikęs per
150 ginčų industrijoje.

REKORDAS
O’Dwyer administracija yra pa
kėlusi pareigingumą sanitacijos 
srityje.
Sutvarkė susisiekimo sistemą, 
kuri buvo veik suirus. O’Dwyer 
parūpino virš 800 naujų pože- 
miinų vagonų, virš 2,000 naujų 
autobusų ir gatvekarių.
Pakėlė algas ir darbo sąlygas 
miesto tarnautojams.
Naujas žaidimo aikštes ir jau
nimo centrus.
Suteikė pagelbos veteranams.

Paskatino smulkųjį biznį.

H
 {KOMI BIZNIŲ TAKSAI
jkios rūšies taksus visų jurisdikcijų: Fcderalius štato 
> štatams ir Municipalams Jungtinėse Valstybėse ar

r rekordai raportavimui taksų pavieniams, pavienių 
s ir korporacijų mieste ir už New Yorko miesto 
>mos advokato Zubawicz. kuris turi teisės prakti- 
ungtinėse Valstybėse ir Federalės Valdžios ir kuris 
itant dabar tvarkantis taksus visokių biznių, didelių 
lyje ir užsieniuose. Tatai galima daryti ir laiškais, 
iai ir du-metiniai vizitai yra daromi bile bizniuose 
navlmą visur Jungtinėse Valstijose ir užrubežyje.

lis angliškai ar lietuviškai dėl smulkmenų kas link 
as patarnavimo.

RAŠYKITE:

Y P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS)
Brooklyn 11, N. Y.Telefonas: EV 4-3049

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJŪNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS 

BARAS — RESTORANAS
574 Hudson Avenae

Tel.: Main 7646
Rochester, N. Y. |

Padedami tokių pareigūnų, kaip Controller LAZARUS JOSEPH 
ir Miesto Tarybos Prezidentas VINCENT R. IMPELLITTERI

New Yorko žmonėms
“Aš didžiuojuosi galėdamas pa

kartoti Jums pažada, pasakyta ta
da, kai Jūs pirmą kartą mane pa
gerbėte, .kaip Miesto Merą... 
būsiu visu žmonių meras. Aš įsipar
eigosiu žmonėms Ir tik jiems vie
niems būsiu atsakingas. Aš pasirin
ksiu tik sąžiningus, teisingus ir tin
kamus vyrus ir moteris. Tai yra 
mano pažadas New Yorko Miesto 
žmonėms.“

Aš

rūginant] 
kviečianti 
ir vakari 
kūrinys.

S.ek-anij 
rūpinimą 
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Paaugę! 
Juozapo M 
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m. jau d 
Tris metu 
lios paski 
m. savam

pavonnga 
ga. kurią 
žiningai d 
leitenanto 
rili, 1946

JIS TIKRAI UŽBAIGS SAVO PAREIGAS
■ j ūsų laimei, gerovei ir ateičiai

PERRINKU SAVO ŽVAIGŽDŽIU VYRUS

O’DWYER
r

IMPELLITTERI
x BALSUOKITE EILĘ “B”

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

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

MŪSŲ PATARNAVIMAS YRA GREITAS IR TEISINGAS

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

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

KLAUSYKITE 
“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 

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

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

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

—Lietuvių Republikonų Paš. 
Klubas susiorganizavo 1909 m. 
K. Karpavičius buvo pirmutinis 
pirmininkas. Atžymėjimui 4,0 
metų sukakties, klubas suruošė 
šaunų jubiliejinį bankietą spalių 
1 d. Bankiete dalyvių buvo virš 
600. Per 12 metų šis klubas tu
rėjo patalpas 2719 E. Allgheny 
Avė. Kada buto savininkas pra
nešė nariams, jog pakels nuomą 
net $15.00 daugiau, vienbalsiai 
nutarta pirkti sklypą ir statyti 
namą. Rugpiūčio mėn. 1922 m. 
pradėjo statyti namą. Namas 
kainavo $8,500, o sklypas — 
$1,200.

Dabar, minėdamas 40 m. su
kaktį, klubas turi 350 narių ir 
$35,000 pinigų, neskaitant pui
kaus nardo.

Koresp.

Pagirtinas jaunuolis
Priešzfciek laiko Dayton, Ohio, 

vienamkjaikrašty buvo parašy
ta žinutė iš Philadelphijos. Ra
šytojas mėgino kaltinti naujai 
atvykusius lietuvius ir norėjo su- 
piudyti su seniau atvykusiais. 
Bet jam tai nepavyko ir nepa
vyks, kol mūsų tarpe bus tokių 
kilniai galvojančių jaunuolių, 
kaip Juozas Janulaitis, kurs taip 
gražiai atrėmė daromus prie
kaištus. Jis griežtai pasmerkė tą 
mintį, kad naujai atvykusieji ne
sugyvena su senesniais., Reikia 
sveikinti p. J. Janulaitį, taip 
sveikai galvojantį jauną ameri
kietį. Jis supranta, kad ir nau
jai atvykę ir seniau, yra tie pa
tys lietuviai, dar labiau — tie pa
tys žmonės amerikiečiai Vieni ir 
kiti jį myli ir gerbia, nes vien
balsiai jis vėl visų išrinktas Vy
čių 3 kuopos pirmininku.

Lietuvis dangoraižyje
Kas yla buvęs Philadelphijo- 

je. tas tikrai atsimena patį aukš
čiausią ir moderniškiausią pa
statą miesto centre, o jei teko 
paklaidžioti jo koridoriais, tai ir 
lietuviška pavardė, ryški ant 
vienų iš tūkstančių durų, krito 
j akis: Adv. Stasys Mankas.

Philadelphijos lietuviams šis 
vardas yra žinomas, nes visi 
ryškesni jų visuomeninio gyve
nimo momentai buvo glaudžiai 
su juo susiję. Ir neseniai įvykęs 
BALFo seimas adv. Mankui bu
vo daug rūpesčių užkrovęs. Dau
gelis stebėdavosi, kaip jis gali 
viską pakelti? O visdėlto, pakė
lė. Skaitlingi posėdžiai, dauge
liui mirtinai įkyrėję, visuomet 
duodavo adv. Mankui naujų rū
pesčių, o ir visos Philadelphijos 
įstaigos buvo jo aplankytos, tai 
rūninant įvairius leidinius, tai 
kviečiant svečius. Pagaliau net 
ir vakarienės valgiaraštis yra jo 
kūrinys.

Sekant Jankaus intensyvų 
rūpinimąsi prieš BALFo seimą, 
“Amerikos” bendradarbiui kilo 
mintis plačiau supažindinti lie
tuvių visuomenę su šiuo ener
gingu ir gražios išvaizdos vyru.

Adv. Stasys Mankus gimė 
1915 m. bal. 18 d. Philadelphi- 
joje iš Lietuvos atvykusių lietu
vių šeimoje, kurioje visą laiką 
gyveno tauri lietuviška dvasia. 
Ji persidavė ir jaunajai atžalai 
Stasiui, nesusilpnėjusi, palikda
ma iki šios dienos. Jeigu dau
gelis jaunųjų lietuviškai kalbėti 
namoka arba neturi noro, tai 
negalima taip pasakyti apie 
Mankų. Lietuvio jis niekad ki
taip neužkalbins, kaip lietuviš
kai.

Paaugęs lankė ir baigė Šv. 
Juozapo kolegiją, vėliau Temple 
universitetą Philadelphijoj. 1940 
m. jau turėjo advokato teises. 
Tris metus išdirbęs FBI specia
lios paskirties tarnautoju, 1943 
m. savanoriu įstojo į Amerikos 
laivyną. Tai nebuvo lengva pra
moga karo metu su naikintuvu 
viešėti Pacifiko vandenyse, bet 
pavojinga ir sunki piliečio parei
ga, kurią jis per tris metus są
žiningai pildė, įsigydamas vyr. 
leitenanto laipsnį. Pasibaigus ka
rui, 1946 m. iš laivyno išstojo 
ii- grįžo i savo gimtąją Philadel
phia, kur tuojau griebėsi ad
vokatūros. Stasys Mankus ir čia 
pasižymėjo sumanumu. Tai ga
lima įsitikinti iš jo plačios kli- 
jentūros.

Tačiau skaitytojams yra svar
biausia tai, kad nei angliška 
mokykla, nei laivynas nepajėgė 
jame užsloninti lietuviškumo. 
Pagaliau gausus advokato dar
bas pakankamai moka taip su
tvarkyti, kad visais momentais 
Mankas suranda laiko ir ener
gijos lietuvių visuomeniniams 
reikalams ir su didžiausiu nuo
širdumu jiems atsiduoda.

Norėtųsi greitai pamatvti 
adv. Mankų aukštose valstybi
nėse pareigose. Tada Philadel- 
phiios lietuviai iš jo susilauktų 
tikrai didele naramą. Linkime 
jam to atsiekti.

V. V.

New Haven, Conn.
—Mūsų parapijoj labai sėk

mingai praėjo 40 vai. atlaidai, 
kurie tikrai iškilmingai per dvi 
dienas ir vakarus buvo švenčia
mi. Misijonierius Tėvas Pranciš
konas Viktoras Gidžiūnas sakė 
pamokslus.

—Šv. Kazimiero parap. baza- 
ras šiemet įvyko spalių 13, 14 
ir 15 d. Kadangi šiuo tarpu kai 
kurios dirbtuvės nedirba dėl 
streikų, tai ir bazaras nebuvo 
taip skaitlingai lankomas, kaip 
praeityje.

—ALT vietinio skyriaus susi
rinkime svarstyta apie Visuoti
ną Seimą, į kurį pirmininkas ra
gino visas draugijas ir kuopas 
rinkti savo atstovus. Atstovau
ti vietinį Tarybos skyrių išrink
ti M. Vokietaitis ir V. Norkū
nas.

—Rūpesčiu V. Kripaičio ir A. 
Zimkaus, yra ruošiami autobu
sai, kuriais bus patogiau ir pi
giau nuvažiuoti į Dailės Parodą, 
kuri vyksta New Yorke. Teko 
girdėti, kad dar yra vienas au
tobusas ruošiamas 6 d. lapkri
čio. Kurie norėtų užsisakyti sau 
vietas kreipkitės prie paminėtų 
asmenų. M.

15 DELEGATŲ Į KON
GRESĄ

Praeitą trečiadienį siuvėjų 
unijos 54-tas skyrius savo 
paprastam mėnesiniam susi
rinkime išrinko 15 delegatų į 
Kongresą, lapkričio 4, 5 ir 6 
d. New Yorke.

Laiškas prašantis aukų dėl 
Lietuvos laisvės atgavimo 
buvo perskaitytas pild. tary
boje. Laiške prašoma paauko
ti $500.00. Laiškas buvo ir su
sirinkime atkartotas. Daugu
ma balsų priimtas. Bet bol
ševikai pasiūlė balsavimą. Ir 
66 balsai aukoti, o 70 balsų 
ne. Pralaimėta reikalingiau
siam Lietuvos laisvinimo 
tikslui.

Tai apsileidimas, neapdai
rumas, į susirinkimus nesi
lankymas, asmeniniai keršta
vimai išaugino ragus raudo
nukams. Taip toliau negali 
būti. Unija buvo už Lietuvos 
reikalus ir toliaus bus. Tik 
reik daugiau vienybės, vieni 
antrų gerbimo.

Unijistas

LIETUVIŲ DELEGACIJA 
J. T. ŠVENTĖJE

su vietos lietuvių jaunimo žai- 
dikais. Rungtynės numatomos 5 
vai., o po rungtynių bus šokiai 
su menine programa. Tikimasi, 
kad šios rungtynės sutrauks 
daug žiūrovų. Bilietai po 75c. 
Apie šias rungtynes bus daugiau 
informacijų spaudoj ir per radi
ją. Čk.
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Great Neck, N. Y.
Ir katalikų federacija gyvina 

savo veiklą
Spalių 20 d. įvykusiame susi

rinkime nutarta:
1. Skelbti naujų narių verba

vimo vajų. Tikimasi, kad iš buv. 
tremtinių čia ateis stiprių pajė
gų-

2. Lietuviškas pamaldas pagy
vinti choras ruošia bažnytines 
giesmes. Tenka pastebėti, kad 
jaunas p. Cibo vedamas csoras 
spėjo gražiai užsirekomenduoti.

•3. I lietuvių kongresą atstovu 
išrinkta p. Lažauninkienė. Kon
greso proga paskirta $10 auka.

Žinios iš Kanados
—Spalių 18 d. Toronto lietu

vių parap. klebonijoje buvo su
šauktas Kanadoj gyvenančių 
lietuvių kunigų suvažiavimas. 
Dalyvavo 95% esančiųjų šiame 
krašte kunigų. Iš JAV buvo at
vykęs Kunigų Vienybės centro 
valdybos pirmininkas kun. A. 
Vasys, kuris malda atidarė su
sirinkimą, o atidarymo žodį ta
rė Toronto parap. kleb. kun. P. 
Ažubalis. Iš Montrealo darė pra
nešimą klebonas kun. J. Bobi- 
nas ir T. Klemensas, apie Toron
to parapiją pranešė klebonas 
kun. P. Ažubalis, iš Hamiltono
— kleb. kun. Dr. J. Tadaraus- 
kas, iš Winnipeg —• Tėvas Pla
cidas Barisa, OFM, iš Sudbury
— kun. V. Skilandžiūnas, iš 
London ir Windsor — kun. V. 
Rudzinskas, iš St. Catherines ir 
Welland — Tėvas J. Liauba ir 
iš Ottawos — kun. Dr. J. Ra- 
žutis.

Nutarta sudaryti Katal. Akci
jos Komitetus ir kuo plačiau
siai praplėsti Katalikų Akcijos 
veikimą vaikų, jaunimo ir suau
gusiųjų tarpe, šiam veikimui pa-

lengvinti prieita išvados, jog rei
kia taip pat rūpintis katalikiš
kąja spauda Kanadoje.

Susirinkimas pasiuntė sveiki
nimus Lietuvos vyskupams esan 
tiems tremtyje, VLIKo ‘ pirmin. 
prel. M. Krupavičiui, kan. Kapo
čiui ir visiems sveikinusiems 
laiškais, telegramomis ar žodžiu.

Devintosios Kunigų Vienybės 
Provincijos valdybon buvo iš
rinkta: pirm. kun. Dr. J. Gutaus
kas, Toronto parap. vikaras, sek- 
ret. Tėvas Dr. K. Žalalis, OFM, 
Montreal pranciškonų seminari
jos profesorius, iždin. kun. Dr. 
J. Tadarauskas, Hamiltono pa
rapijos klebonas.

—Spalių mėn. Toronte kas sa
vaitė įvairios organizacijos ren
gė koncertus, kuriuos mėgėjai 
labai gausiai lankė.

—Spalių 10 d. Kanadoje šven
čiant “Thanksgiving Day,” spor
tininkai surengė koncertą-šokius. 
Kaip YMCA direktorius išsireiš
kė, tokios žmonių minios tie na
mai dar nebuvo matę. To vaka
ro žvaigždė, neseniai į Torontą 
(po sutarties baigimo) atvykusi 
Kauno operos solistė p. Radze
vičiūtė. Programoje dalyvavo 
Br. Marijošius, Verikaičio okte
tas, p. Kviečinskaitė, tautinių 
šokių grupė, vadovaujama p. 
Ličkūnaitės. Akompanavo B. 
Dvarionas.

—Spalių 16 d. Torontas turė
jo malonumo klausytis solistų 
V. Januškaitės ir VI. Ivanausko 
bei stebėti p. Kviečinskaitės iš
pildomų išraiškos šokių. Šį kon
certą buvo surengęs Lietuvos 
Atgimimo Sąjundis, neseniai gi
męs Kanadoje.

—Spalių 22-23 d., dviejų kon-j 
cerių metu, torontiečiai gėrėjo
si Stasio Baranausko, Iz. Mote- 
kaitienės ir VI. Jakubėno išpil
dymus. Šis koncertas, suorgani 
zuotas L. K. Moterų Draugijos

—Spalių 29 d. Hamiltono pa
rapija rengia turtingą ir įvairu 
metinį koncertą.

—K. L. S- susirinkime, įvy
kusiame X. 16, senajai Toronte 
skyriaus valdybai baigus kaden 
ciją ir atsisakius būti perrink 
tai, buvo išrinkta nauja: Simą 
navičius, Dervinienė, Juozapavi 
čius, Aušrotas ir Vasiliauskas 
Nutarta VLIKo naudai surinktus 
$390 perduoti K. S. Sąjungos at
stovui, vykstančiam į ALT su
važiavimą, kad įteikus Toronte 
skyriaus vardu.

—Spalių 22 d. buvo surengė 
ekskursiją autobusu į Niagara 
Falls, dalyvaujant 25 asmenims 
Ten buvo sutikta ateitininkų eks
kursija iš Clevelando, vadovau
jama prof. Dr. A. Damušio. Bu
vo pasikalbėta, užmegsti asme
niški ryšiai bei atnaujintos senos 
pažintys. Ąr nebūtų gera, sekan
čią vasarą čia surengti didžiulį 
ateitininkų suvažiavimą, pasi
naudojant ilgesniu švenčių tar
pu liepos mėn pradžioje?

Vyt A.

New York — Spalių 24 d. 
įvyko kertinio akmens padė
jimo iškilmės naujai stato
miems Jungtinių Tautų rū
mams New Yorke. Specialiai 
į iškilmes iš Washingtono 
buvo atvykęs JAV preziden
tas Trumanas, lydimas visos 
eilės aukštų pareigūnų ir di
plomatų.

Jungtinių Tautų preziden
to kviečiami iškilmėse taipgi 
dalyvavo Lietuvos diplomati
jos šefas ministeris St. Lozo
raitis, Liet. Gen. konsulas 
New Yrke J. Budrys ir Pa
siuntinybės Washingtone at
tache J. Kajeckas.

SPORTAS:-
Gauta žinia iš Japonijos, kad 

JAV armijos karys Vytautas Mi
lukas sėkmingai pasireiškė To
kyo įgulos stalo teniso pirmeny
bėse ir laimėjo antrą vietą. Po 
šio pasisekimo Milukas praeitą 
penktadienį išskrido į Guam sa
lą, kur prasidėjo Rytų zonos sta
lo teniso pirmenybės. Tose pir
menybėse dalyvauja patys stip
rieji JAV armijos stalo tenisinin
kai. '

Vytautas Milukas yra “Ameri
kos” administratoriaus M. Milu
ko sūnus, prieš trejus metus at
vykęs iš Europos.

Liet. Atletų Klubo Brooklyne 
krepšinio komanda, kuri daly
vauja Church League pirmeny
bėse, trečiąsias rungtynes, prieš 
Irving Square, laimėjo 83—26. 
Žaidė ir taškų pasiekė: A. Biru
tis (25), Bagdonas (20), Lau
raitis (18), Narbutas (13), Alf. 
Andrulis (3), Bužinskas (2), 
Ošlapas (2), St. Birutis, čerke- 
liūnas. Apie šias rungtynes pla
čiau parašė Brooklyn Eagle ir 
stambioj antraštėj taip atžymė
jo: “Lithuanian Five Snares 
Third League Contest, Routs Ir
ving Square by 83—26 in Eas
tern District Y Tourney.”

Praeitą šeštadienį lietuvių 
priešininkas į rungtynes neatvy
ko. Šį šeštadienį, lapkr. 5 d., lie
tuviai žaidžia 7:35 vai. YMCA 
(Marcy Ave. ir So. 9th St.).

Dabar į komandą įsiliejo prieš 
savaitę atvykę du žaidikai: Adol
fas Andrulis ir Alg. Mikulskis.

Lapkričio 24 d. Klasčiaus par
ko salėj įvyks lietuviškos krep
šinio rungtynės tarp Liet. Atl. 
Klubo ir Apreiškimo parapijos 
Vyčių. Tai bus susitikimas iš 
Europos atvykusių krepšininkų

-------------------------------------------------- K

Maurice Fitzgerald |
*

Demokratų kandidatas į 
Borough Prezidento vietą 

Queens County

Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street
Newark 5, N. J.

Tel. POPlar 4110.. ■ .

Charles J. Roman
(Ramanauskas) , ,iv 

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon St,;.,, ;
Philadelphia, Pą, 

Modemiška laidojimo įstaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi sąlė, 

Pakeleivingiems suteikiama
- nakvynė'
Viskas nemokamai 

Kreipkitės diena ir naktį

| Tel. DEW 5136

X B B 
K 
X B 
X 
X" B X 
X B 
X B
X 
X 
X

k

Tel. DEW 5136

Jos. Kavaliauskas
Laisniuotas

LIETUVIS GRABORIUS
Penna ir New Jersey valstijose
Nuliūdimo valandoje prašau 

šauktis prie manes 

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

5

X M

Kun. A. Petraitis, atvykęs į Ameriką š. m. spalių 11 d. 
sveikinamas jį pasitikusio BALF pirmininkos kun. Dr..
J. B. Končiaus-.■ ’ ' ?-‘■'V ..

ž

š 
B 
k *> K B
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f

. - RENGIA

Amerikos Lietuvių Kongreso šokių Komisija 

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

HOTEL NEW YORKER 
8th Ave. 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 įvairių kolonijų.* S

x ' ‘ ‘ 1 ‘ x

Jos. Zeidat, Jr.
BAR & GRILL

LIETUVIŠKA UŽEIGA
EB* Nebrangiausia—ir—Geriausia 

pas ZEIDAT’S
411 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

TELEVIZIJA KAS VAKARAS

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

J Dr. John Waluk
J 161 No. 6th Street 
y Tri BVwmm. .MM . ■

VALANDOS:
S-10 ryto 
1—2 po pietų

Šventadieniais susitarus

) Dr. A. Petriką ^ j

.a. *21,So.‘4tn Strtet 4. ■ ; Penktadieniais uždaryta *

Brooklyn© Lietuviai Graboriai

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME i„c |
| LAISNIUOTAS GRABORIUS J
< Modernios naujai įrengtos patalpos. Ypatinga paslauga ii J
X dėmesys teikiamas Kiekvieno Pageidavimo Atveju A

x Paul Gustas Funeral Home, Ine. $
Ž 354 MARCY AVE. BROOKLYN 6, N. Y. Ž

x (Prieš Armory) EVergreen 7-4774 V

’eL ĖVergreen 7-4335 Z ?Tel. STagg 2-5043

Stephen Aromiskis'
(Armakauskas) i

s f i w ,r f; i
t * »
Graborius—Balsamnotojas -i < i-, f .

Moderniška Koplyčia i

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

ergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamnotojas

231 Bedford Avenue, 

Brooklyn, ,JĮL Y.

jTel. Virginia 7-4499

1 F. W. Shalins
į (šalins kas)
j Lalsninotas Graborius
i Suteikiam Garbingas
1 Laidotuves

; - $150 -
' KOPLYČIA SUTEIKIAM
) NEMOKAMAI
) 84 - 02 Jamaica Avenue,
< Brooklyn, N. Y.

i Tel. NEwton 9-4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA Be VALANTIEJUS 

Lai&niuotas Graborius
C—.’ZRAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.
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JIMaPYLINKČJE
• Kun. J. Valantiejus, Wa

terbury, Conn, lietuvių para
pijos klebonas, lapkričio 13 
d. švenčia savo 35 metų ku
nigystės sukaktį. , Iškilmes 
rengia .Waterbury lietuvių 
visuomenė.

• Prof. J. Brazaitis, VLIK 
užsienio reikalų tarnybos val
dytojas, mūsų bendradarbiui 
Vokietijoje davė pasikalbėji
mą, kurį įdėsime ateinančia
me numeryje.

• Edvardas Tumasonis iš 
Brooklyno, savo atostogas 
praleidžia Vermont valstijoj,

kur visiems pažįstamiems 
siunčia savo linkėjimus.

• Mikaila mums ra
šo iš Detroito, kad ten gra
žiai organizuojasi Ateitinin
kai ir kitos katalikų organi
zacijos. Pats inžinierius su 
šeima galutinai įsikūrė Det
roite.

• V. Volertas, mūsų bend
radarbis ir visuomenės veikė
jas Philadelphijoje, mums ta
šo, kad jis su ponia atvyksta 
į Kongresą. * ’’ ‘ : ■

• Kun. K. Paulionis lankė
si Brooklyne ir dalyvavo 
“Amerikos”* ląimėjųrių' vaite- j 
re Angelų Karai, parapijoje.

• Kun. J. Pakalniškis su
tiko būti dvasios vadu New 
Yorko skautams, kurie jį yra 
specialiai prašę.

• Psktn. S. Čepas mums 
praneša, kad New Yorko ir 
jo apylinkių skautų draugo 
vių sueiga įvyks lapkričio 6 
d. 10 vai. Apreiškimo parapi
jos salėje Brooklyne.

• A. Vasiliauskas iš Great 
Necko, Lietuvos Vyčių cent
ro valdybos narys, mū^ų ben
dradarbis, parašė straipsnį 
apie žurnalą “Vytį,” kurį įdė
sime į ateinantį numerį.

• Poetas VI .Būtėnas, mū
sų bendradarbis, galutinai 
apsistojo Great Neck, N. Y.

• Poetė K. Grigaitytė pri
siuntė mums naujausių, eilių. 
Jos eilių naujas rinkinys yra 
laukiamas greit iš spaudos.

• Muz. V. Rastapkevičius 
Brooklvne sulaukė savo gimi
niu iš tremties: p. Ž. Merke
vičius su šeima atvyko pas 
juos.

• Ateitininkų Są-gos Ame
rikoje konferencijoje, kuri į- 
vyksta šį sekmadienį Aušros 
Vartų parapijoje New Yorke, 
dalyvaus abu buvę Ateitinin
kų Federacijos vyriausieji 
vadai' — prof. Dr.' A. Darnu
sis ir prof. Dr. K. Pakštas.

• Pr.i Dulkė, Angelų. Kar. 
parap. vargonininkas, gavo 
kvietimą su savo choru daly
vauti pamaldose New Yorko 
Katedroje lapkr. 6 dieną.

• Prof. A. Staneika su šei
ma atvyko į' Ameriką ir ap
sistojo pas ponią Valinskie
nę ir Vaznienę Brooklyne.

• Muz. J. Brundza, mūsų 
bendradarbis Brooklyn^, mi
nėjo savo brolio a. a. kun. 
Brundzos mirties sukaktį.

• L. Mikuckienė, kun. Dr.
J. Končiaus sesuo, yra sun
kiai susirgusi ir guli Yonkers 
vienoje ligoninėje. Jai buvo 
padaryta sunki vidaus opera
cija. y#;

'*>: <* ___________ t*_______________

Angelu Karalienės 
Parapija

Apaštalystės Maldos Drau
gijos Angelų Karalienės par. 
susirinkimas įvyks penkta
dienį, lapkričio 4 d. po vaka
rinių pamaldų parapijos sa
lėje.

PAVYKĘS PARENGIMAS
Spalių 30 d. Angelu Karai, 

parap. salėj įvyko laimėjimų 
vakaras, surengtas “Ameri
kos” naudai. Vakarą surengė 
laikraščio bičiuliai, norėdami 
likviduoti nuo bazaro paliku
sius daiktus.

Į. parenrrimą prisirinkb 
gražus būrelis žmonių. Visi 
buvo , pilnai patenkinti gra
žiai nrale’de laikąj ir ' įsigiję 
vertingų dovanų.

Ųž .vakaro surengimą, ir 
oražų pravedi mą garbė pri
klauso sekantiems “Ameri
kos” bičiuliams: Moterims^— 
O. S’ieviČienei, B. Adomaitie
nei, M. Putinienei. A. Butkie
nei, O. Panatauskienei, U. 
Šatkauskienei ir panelei Lu- 
koševičiūtei. Vyrams — D.

VISUOTINIS AMERIKOS LIETUVIŲ

KONGRESAS
Lapkričio-November 4-6 d. d., 1949 m.

Ketvirtadienį, lapkričio 3 d.
Atstovų regištracija nuo 1 vai. popiet.

• • . iy ' i-.

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

vakare.

šeštadenį, lapkričio 5 d.
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.
- • • ’ •’ » ■ ii

EV 4-9293

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

LtBffvi Uikandltal. Kava, Arbata. Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — ranras —• VAKARIENS. Gcrtaustaa pasirinkimu 
AISKRYMAS gamlataa namie U goctauaioa saetaaoe, ALUS H K>- 
riaurių bravoru. Panocknaau ycttmaml užsakymai. KRUPKITM:

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

Averkai, Panetauskui ir St. 
Lukoševičiui.

P. S. “Amerikos” administ
racija nuoširdžiai dėkoja vi
siems atsilankiusiems į šį pa
rengimą, klebonui kun. Alek
siumi!, davusiam nemokamai 
salę ir visiems, prisidėjusiem 
prie šio vakaro surengimo ir 
jame dirbusiems. Ypač dėkui 
p. O. Sijevičienei, šį parengi
mą sumaniusiai.

i “Amerikos” Admin.

Apreiškimo 
Parapija

—Moterų Sąjungos 20-tos 
kuopos svarbus susirinkimas 
įvyksta lapkričio 16 d., 8 vai. 
vakare. Prašom visas nares 
atsilankyti.

Moterų Sąjungos 29 kuo
pos arbatėlė su pamargini- 
mais įvyksta lapkr. 20 d., 4 
vai. popiet, parapijos salėje.

—Moterų Sąjungos 29 kp. 
rengia Bunco vakarą šeštad., 
lapkričio 5 d., 7 vai. vakare, 
pas P. Gingus, 86-50 125th 
St., Richmond Hill. Kviečia
me kuo daugiausia atsilan
kyti.

• Kristaus Karaliaus šventė
Kristaus Karaliaus garbei 

spalių 30 d., Apreiškimo pa
rapijos salėj, Ateitininkai su
rengė minėjimą. Tai bene pir
mas toks Dangiškojo Kara
liaus paminėjimas Brooklyne.

Minėjimą pradėjo malda 
kun. Pakalniškis. Kun. Pik
turna skaitė paskaitą apie 
erškėčiais vainikuotą Kara
lių, kurio karalystė yra jau 
čia pat žemėje. Ne tolimas 
yra mums šis meilę ir kryžių 
nešęs Karalius, Jis karaliau
ja mūsų tarpe ir mes esame 
jo bendruomenės nariai.

Po paskaitos sekė religinės 
poezijos montažas, tema “Lie
tuva, su Kristumi.” Montažą 
paruošė p. Č. Grincevičius. 
Čia pro klausytojų akis pra
bėgo visa Kristui Karaliui 
pasiaukojusios Lietuvos da
lia. Ir lietuviškos lakštinga
los savo ryto maldoj; ir ma
ži vaikeliai, ir senas tėvelis 
sekmadienio vidudienį, ir be
daliai tremtiniai—visi įsilie
ja bendron maldon į Kristų 
Karąlių. Ir meldžia, kad Vieš
pats ir mus, kaip savo gūž- 
ton paukštę, sugrąžintų tėviš
kės sodybon, kad ten pas bud
ru Dievulį — laukų Rūpinto
jėlį galėtume giedot garbės 
himnus Kristui Karaliui..

Po minėjimo visi dalyviai 
rinkosi bažnyčion, kur Kris
tus Karalius šv. Sakramente 
palaimino šią mažą Jį pami- 
lusios tautos dalelę.

AI. B.

ŠVENTOJI VALANDA Už LIETUVI 
ŠV. PATRIKO KATEDROJE 

Ateinantį sekmadienį 4 vai. popiet

PAMALDŲ GARBES VADOVAS —
Jo Eminencija Kardinolas Francis J. Spellman 

Kardinolo palydovai — Prel. Jonas Ambotas ir Prel. J. Balkūnas
PAMOKSLININKAS — Jo Ekscelencija

Vyskupas Joseph F. Flannelly;
Asistuoja — kun. Norbertas Pakalnis ir

kun. Juozas Simonaitis.
MALDĄ UŽ LIETUVĄ kalba — kun. J. Gurinskas.

Visi pamaldų dalyviai drauge gieda šventas Dieve, Marija, Marija
ir Amerikos ir Lietuvos himnus

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

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

Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai)

495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.
Tel. EVergreen 4-7142

AD. JEZAVITAS V. UBAREVICIUS
Muzikos Dlr. Praneiimų Dir.

J. P. GINKUS 
Direktorius
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MOTERŲ KOMITETAS
KVIEČIA VISUS DALYVAUTI

Tarptautinėje Moterų Parodoje
kuri įvyks

71st REGIMENT ARMORY
34th Street ir Park Avenue New Yorke

nuo Lapkričio 7 d. ligi 13 d., 1949
nuo 11 vai. ryto ligi 11 vai. vakare

Parodoj dalyvaus p. Anastazija Tamošaitienė ir panelė Al
dona Mažeikaite iš Kanados. P. Tamošaitienė yra sodžiaus 
meno.ii’ audimo autoritete. Medžiagų audimas bus demonst
ruojamas staklėmis.

P. Tamošaitienė priims užsakymus tautiniams kostiu
mams, pagal savo asmeninę priežiūrą.

Parodoj išstatytų eksponatų galima bus nusipirkti.
Lietuvių vakaro programa, su daina ir šokiais, įvyks

SEKMADIENĮ, LAPKRIČIO 13 D., 8c30 VAL. VAKARE
Bilietus pirkite iš New Yorko Tarybos, organizacijų sek

retorių, iš Moterų Komiteto narių, redakcijų ir 3012 Wool
worth Building, New York City, tel. Beekman 3-1398.

IŠ SKAUTŲ GYVENIMO

Skaučių - skautų susipaži
nimo laužas. Spalių 23 d. Ap
reiškimo parap. salėj įvyko 
atsikūrusių skaučių - skautų 
draugovių pirmasis susipaži
nimo laužas. Skaučių - skau
tų draugovės vos prieš 2 mė
nesius atsikūrusios jau paro
do tvirtą veiklą. Skautų drau
govėms vadovauja psktn. K. 
V. Katelė, skaučių — vyr. 
sktn. Emilija Putvytė.

Iš atsikūrusios skautų vie
nos draugovės jau išaugo 
skautų vyčių, skautų ir jaun. 
skautų draugovės. Skaučių 
draugovėje taip pat jau ne
telpa sesės, atrodo, kad ir 
pas seses bus 3 draugovės.

Kurie dar neužsiregistra
vote į draugoves, registruoki
tės pas draugovių vadovą 
psktn. K. V. Katelę, 446 Lin
wood St., Brooklyn 8, N. Y.

Pskt. S. Čepas

Didžiąją Lietuvių Dailės Parodą
Ji jau galutinai sutvarkyta, išpuošta ir lankoma 

kasdien nuo 10 a. m. iki 12 p. m.

Visuotinio Amerikos Lietuvių Kongreso metu

LAPKRIČIO - NOVEMBER 4, 5, 6 dd.
BUS SPECIALĖ MENO PROGRAMA

r . Programoj dalyvaus Lietuvos operos dainininkai:

Jonuškaitė, Nauragis, Ivanauskas, Liepas 

•_ ir vietiniai,dainininkai

Griškaitė ir Vasiliauskas

Šokių programą išpildys: E. Čiurlytė su Liepinu ir
Bichnevičiūtės bei Žukauskienės vadovaujama

. , 20 šokikų grupė

Programos atliekamos:

penktadienį—8:00 p. m.
šeštadienį—2:00 p. m. ir 7:30 p. m.
sekmadieni—2:00 p. m. ir 7:30 p. m.

Didžioji Lietuvių Dailės Paroda
NEW YORK HALL OF SCIENCE

Broadway at 44th Street New York City

A. ir E. POVILANSKŲ 
Baras ir Restoranas

1 a 3J g Puiki Salė šeimyninėms Pramogoms 8
? 8 158 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. 8
N 8 &J $ Tel. EVergreen 4-9737’ g I
i
X
X
MM

PARDUODAMA
Namas su tuščiais kambariais 

J 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

M

n 
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DALYVAUJA KONGRESE
Jau baigiant laikraštį, pa

sisekė sužinoti dar šiuos į 
Kongresą atvykusius žino
mus visuorųenės veikėjus:

Dr. Gimbutienė, V. Kulbo
kas, Dr. Budreikaįtė, Dr. Ka
počius, K. Mockus, Dr. Br 
Kalvaitis, adv. Juknevičius, 
Kipras Bięlinis, Ant. Matjoš- 
ka, kun. Kidykas, Tėvas Vaš- 
kys, Tėvas Baniūnas, prof. 
J. Girnius, prof. A. Vasiliaus
kas, M. Kasevičienė, gen. VI. 
Nagius-Nagevičius, P. Štau- 
pienė, Dr. V. Majauskas, Dr. 
VI. Vileišis, adv. N. Rastenis.

Tel. ST 2-3108
A n t o n Appel

JERSEY PORK
428 Grand St, Brooklyn, N. Y 

Didelis pasirinkimas
Lietuviški; dešrų ir skilandžių

KLAUSYKITE!
Kiekvieną sekmadienį, 1:30 

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

Pardavimai
WILLIAMSBUKGE

Tuščias flioras su 4 kambariais, 
maudynes, 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, c/o 
A. Radauskas, 808 Main Street, 
Oakville, Conn. •

Clemen t A. Vokei
(VOKETAITIS)

ADVOKATAS

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

NEwtown 9-5972

DAvėnport 6-0259
R A L P H K R U C H 

ffOTOGRAFAS 
65-23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

HY 7-4554 - 4555

! Stephen Bredes Jr.
ADVOKATAS

I 197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Į Tel. EVergreen 7-9394

LIETUVIS ADVOKATAS 

15 Park Row, New York 
Telefonai:

Ofiso Tel. Narnų Tel
WO 2-3497 NE 9-5681

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

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

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

V 8TB<r 2-1454 }
S F. GRAŽYS ir SŪNUS J 
r KONTRAKTORIAI
•į Atliek* mariniu namu deny U- m 
A lyrinim*. plaatertavim*, Ulini- « 
į rių cementarimą ir Irt. darbiu. A 
S 253 MAUJER 8T, 6
5 BROOKLYN «, N. Y. į

ILARDI CO
Brooklyn 6, N. Y.

MODEL NG

NOW ONLY * 189.75
AI LITTLE AS 

$2.00 PER WEEK
AFTER DOWN

< • PAYMENTI

GENERAL® ELECTRIC 
' - REFRIGERATOR

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

• GENERAL ELECTRIC • FRIGID AIRE 1
• WESTINGHOUSE • PHILCO l

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ
Gasiniii ir aliejum šildomu PEČIŲ į

RADIO APARATŲ !
TELEVIZIJOS APARATŲ \

SKALBIMO MAŠINŲ
ir kitų ELEKTRINIŲ PRIETAISŲ

Pirm, negu ką pirksite, prašome atsilankyti pas mus ir įsitikinti, ! 
Kad mūsų prakės ir pirkimo sąlygos yra geriausios. '

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