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Judošius ir Kristus
Dar dėl Kristaus
Iš esmės
Dar dėl Katyno
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AMERIKOS LIETUVIU KATA
LIKU VISUOMENIŲ IR 
KULTŪRINIO GYVEI MO 
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Brooklyniškis Maskvos 
agentūros vedėjas Mizara sa
vo laikraščio kolumnoje “at
sako” mums į mūsų paklausi
mą, kodėl jis taip graudžiai 
verkia dėl Brazilijos policijos 
nušauto Marmos, o visai ne
sijaudina dėl žudynių Veng
rijoje ir kitur už geležinės 
uždangos. Ponas Mizara, nu
pasakojęs skirtumą tarp nu- 1 
žudytųjų Rajk ir Marmos. 
surinka: “Alfonsas Marma— ; 
ištikimas, taurus lietuvių tau- 1 
tos sūnus.” Tai Mizarai turi 1 
reikšti: lietuviai, žiūrėkite, 
kokie mes patriotai: kas ] 
mums Rajkas, tekaria tą sve-; 1 
tiriią mums, mes apgailestau- ko konkretaus dar ir bepra- 
jame “tauru lietuviu tautos nešti apie tai skaitvtojams. 
sūnų.” Gerai, tada mes klau- Bet pažistančiam bolševizmą 
šiame nona Mizara: o kain su,ir jų politiką, iš anksto yra 
tais lietuviu tautos sūnumis, aišku, kad ši problema yra 
kuriuos Lietuvoje žudo iūsų pasmerkta nesusitarimui. 
darbdaviai? Jūs dėl tu žudv 
niu netik tvlite. bet joms pri
tariate ir pridengiate! O žmo
nės juk tai supranta.

ATOMO KONTROLE JUNGTINIŲ 
TAUTŲ PILNATY

Po ilgų pasitarimų šešių 
didžiųjų atominės energijos 
tarptautinės kontrolės reika
lų, ši problema patiekta Jung. 
Tautų pilnaties posėdžiuose 
viešoms diskusijoms. Anų še
šių didžiųjų slaptuose posė
džiuose neprieita jokių susi
tarimų.

Rašant šias eilutės, ši pro
blema Jung. Tautų pilnačiai 
buvo tik patiekta. Dėl to nėra

Sutarties projektas 
su Japonija

Mat, čia eina kalba apie 
įsileidimą į kiekvieną kraštą 
tarptautinės komisijos, kuri 
prižiūrėtų, kad nebūtu gami
nami atominiai ginklai, o so
vietai šito leisti i savo kraštąMizara sako, kad mes, ne

darydami skirtumo tarp Rajk neęali. Kodėl? Kai nusikaltė- 
ir Marmos, jiedarome skirtu- jis planuoja ir dirba nusikals- 

x .. ... darbą, jis į kambarį
negali nieko įsileisti, kol jis 
pajėgia tai padarvti. Tai ir. 
viskas. Kas gi būtu, kai ato
minės kontrolės tarptautinė 
komisija bevažinėdama už
tiktų sovietų kasetus?

mo ir tarp Judošiaus ir Kris
taus. Suprask, Rajk buvo Ju
došius, nes “jis išdavinėjo bu
deliams Vengrijos liaudies 
sūnus ir dukras” — Mizaros 
žodžiai. Mizara išdavinėja 
budeliams Lietuvos liaudies 
sūnus ir dukras. Kuo tad jis 
yra? Aptarė jis čia pats sa
ve tiesiog klasiškai! Nusikal
timai šita žmogų painioja, jis 
pikčiausiai kalba prieš save.

Vokietija i Europos 
Tarybą

Savo mulkinamiesiems 
akims apdumti ponas Mizara 
net Kristaus vardą pradeda 
minėti. Tai niekšingiausias 
veidmainystės laipsnis, kokį 
tik begali isivaizduoti žmo
gaus vaizduotė: tie, kurie 
Lietuvoje išskerdė tūkstan
čius išpažinėju Kristaus mo
kslo, kurie Kristaus mokslą ministerių pasitarime Parv-
opūimu vadina, kai juos nri- 
spiri nrie sienos ir parodai jų 
suktvbes, jie griebiasi net 
Kristaus vardą vartoti. Ži
noma, apie iu pačiu ambici
ja. anie garbėm na jutima, nė
ra. ko ir bekalbėti — jie 
dėl to dirba, — bet kain 
tais, kuriuos iie mulkina: 
tie šypsosi sau ir tyli.

ne 
su 
ši-

Mes pareiškiame visiems 
Mizaros apgaudinėjamiems, 
kuriuos jis stengiasi apdum
ti. vesdamas skirtumą tarn 
Rajk ir Marmos ir nuduoda
mas, tarytum, mes dėl Mar
mos nužudvmo džiaugiamės: 
ne. mes smerkiame žudvnes 
ir žud’kus iš esmės, k-eno ir 
kur tai bebūtu žudomi dėl pa
žiūru. Mes sakome jums, kad 
bolševikai žudo Lietuvoje 
žmones! Visas pasaulis anie 
tai kalba! Genocido proble
ma neiškrito iš erdvės. Geno
cidas žudo mūsų tauta, o Mi- 
zara - Bimba - Prūseika pri
dengia tai. Kodėl jie neirodo 
jums, kad ten nežudomi mū
sų broliai? Jemu ten būtu 
viskas gAmj bolševikai, atsa
kydami i šitokį pasaulio alcr- 
mavima, suorganizuotu >š iū- 
SU pačiu milžiniškas d^lęga- 
C’ias į Lietuva, išvežiotu no 
V’su8 kamnus ir parodvtu. 
kad tai netiesa.. Bet jie to ne 
t’k nedaro, o bijo net tos min
ties. Tag rodo, kad ten yra 
negerai!

! Valstybės departamentas 
• pranešė, kad taikos sutarties 
■ su Japonija projektas y r? 

jau gatavas. Iki gruodžio 1 d 
jis bus apsvarstytas namie 
o po to patiektas Anglijai i? 
Prancūzijai. Taikos konferen
cija turėtų įvykti ateinan
čiais metais.

Projekte numatyta perduo
ti Japonijos vyriausvbei vi
daus ir užsienio reikalus, ir 
ipareigoti ją paruošti Japoni
ją taikingam sugyvenimui 
tautų šeimoje, į kurią pagal 
sutartį Japonija tuojau turė
tų įstoti.

Šiuo metu prasidedančiuo
se Achesono, Bevino ir Schu- 
mano pasitarimuose Pary
žiuje, šalia Vokietijos prob
lemos, bus aptarta ir šis pro
jektas.

Indonezijos Federal. 
Respublika

Per 70 000 000 gyventojų 
didumo Azijos Pacifiko kraš
tas Indonezija, kuris jau pus
ketvirto šimto metu kaip bu
vo valdomas Olandijos, šio
mis dienomis tapo paskelbtas 
nepriklausomu, susidedan
čiu iš devvnių lygiateisiu val-

Šias eilutes rašant, buvo 
pradėta svarstvti vakaru. Vo
kietijos priėmimo į Europos stiju. kurios sudaro federali- 
Taryba klausimas, šis klausi- nę Indonezijos respublika, są- 
mas 12 valstvbiu užsienio jungoje su Olandija. Olandi- 
ministerių buvo teigiamai iš- jos vyriausvbės ir Indonezi- 
spręstas. Taigi, reikia tikę- Į jos atstovai jau pasirašė au
tis, kad Tarvboje šis reika- tarti, kuri įgis galios ratifi- 
las irgi teigiamai išsispręs, kavus ją abiem parlamen- 
Pažvmėtina, kad 12 valstvbiu tams. Olandai pareiškė per- 

Įleidžia patiems indenezams 
žiuje tuo reikalu, buvo svars-, “besalvginiai ir neatšaukia- 
toma Saaro krašto priėmimas ;mai” jų suverenitetą. Indone- 
i Tarvba atskirai. S^aro ziios ir Olandijos santykiai 
kraštas, kain žinome, ūkiškai būsią, tokie, kain tarp Brita- 
įjungtas į Prancūziją. I nijos ir jos dominijų.

GUBERNATORIUS DEWEY
MŪSŲ KONGRESE

Produkty kainosNew Yorko valstybės gu
bernatorius Dewey atvyko 
asmeniškai į Visuotinąjį Am. 
Lietuvių Kongresą New Yor
ke, kur jis pasakė mums la
bai palankią kalbą. Jis pa- ____________ ____
brėžė komunizmo pavoju pa-'spalių mėnesio žemės ūkio 
šauliui ir sovietų genocidišką produktų kainos yra 17% že- 
veiklą užimtuose kraštuose, mesnės', negu jos buvo pernai 
Jis pareiškė lietuvių tautai tą patį mėnesį. Vienintelis 
užuojautos ir paguodos, o produktas — šienas, kurio 
taip pat pažadėjo niekad ne- kaina šiemet aukštesnė, ma- 
užmiršti jos reikalų. 1 tyti, dėl pereitos vasaros 

Gubernatoriaus Dewey at- karščių. Tuo tarpu obuoliai 
silankymas į mūsų Kongresą 35%> pigesni,-kiaušiniai—9%, 
turi nepaprastai didelės poli- pupelės 5%. Pienas, bulvės, 
tinės reikšmės. Jo kalbos vištos, kiauliena apie 20% 
tekstą pasistengsime patiek- pigesni, žinomą, šis indeksas 
ti savo skaitytojams vėliau. Albany rado tai, ką pirkliai 

moka ūkininkams, ne ką var
totojas moka pirkliui, nes 
vartotojas praktiškai kainų 
skirtumo beveik nejaučia.

New Yorko valstijos kainų 
indeksas rodo, kad šių metų

THOMAS E. DEWEY,
New Yorko gubernatorius, 
Amerikos Lietuvių Kongrese 

pasakęs kalbą

Sprogimas urano 
kasyklose

Urano kasyklose Zwickau, 
Vokietijos rusų zonoje, neto
li pagrindinių uranijaus ka
syklų Čekoslovakijos pasie
ny, kur yra sovietų pagrindi
nis uranijaus šaltinis, sprogo 
sprogdinamosios medžiagos 
lageris, kur užmušta 70 dar
bininkų vokiečių. Šita žinią 
paskelbę vakarinės Vokieti
jos laikraščiai nepažymi, dėl 
kurių priežasčių sprogimas 
įvyko.

Dinamitas amerikie
čiu klube

Viena valytoja amerikiečių 
karių klube Berlyne užtiko 
penkias
Klubas yra visai prie būsti
nės vyriausio Amerikos ko
misaro. tai buvo susirūpinta, 
kas jį čia padėjo. Manoma, 
kad tai atnešęs jaunas vokie
tis, kurs protestavo prieš vo-

Baigiasi Lenkijos Valstybė
TRUMANO

LAIŠKAS
LIETUVIAMS

Prezidentas Trumanas at- 
' siuntė laišką visuotinajam 
Amerikos Lietuvių Kongre
sui New Yorke. Laiške prezi
dentas pabrėžė, kad lietuviai, 
kaip ir jis pats, kovoja dėl 
tiesos ir laisvės ir kad tiesa 
laimės ir laisvė sužydės. Pre 
zidentas nuoširdžiai sveikino 
Kongresą, linkėdamas jam 
pasisekimo.

Pilną prezidento laiško tek
stą duosime kitame numery
je.

vyriausybe
Po ilgų pastangų, L. Figl 

pasisekė sudaryti Austrijos 
vyriausybę. Ji bus koalicinė 
iš dviejų pačių stipriausių 
krašto partijų — katalikų ir 
socialistų. Taip vadinamoji 
nepriklausomųjų partija, ku
ri yra daugiau palinkusi į na
cizmą, ir komunistai naujoje 
vyriausvbėje nebus atstovau
jami. Figl pats yra kataliku 
vadas. Socialistų vadas Dr. 
Scherf paėmė vice premjero 
vietą.

Baigiama susitarti 
plieno streiko 

.reikalu .
Susitaikvmas plieno indus

trijos streiko vadų su firmo
mis, atrodo, įvyks artimiau
siomis dienomis. Taip pat ge- 

r__ _ ___ ____ _ rų rezultatų pasiekta ir ang-
k’ečių merginu ėjimą i ameri- liakasių streiko baigimo rei- 
k’ečiu kariu klubą. Kadangi t kalu. Lewis bandė dar iš- 
dinamitas nebuvo sujungtas 
su degamu knatu, tai sprogi
mas neįvyko.

Pagelba gali būti
O ~

sumažinta
Saryšv su 5.5 b-lijono val

stybės deficito šiais metais, 
apie kurį prezidentas Truma- 
nas praneša, yra manoma, 
kad pagal Marshallio planą 
vykdoma tautoms pagelba 
gali būti sumažinta. Tuo rei
kalu eina pasikalbėjimai 
Kongreso nariu tarpe. Anie 
tai pranešė senatorius A. W. 
Robertson.

sprogdinti cechų savininkus 
bet šie nesileido tiek, kiek J. 
Lewis norėjo

Manoma, kad CIO plieno 
darbininkų unija pirmiausia 
nasirašys sutartį su Republic 
Steel and Jones-Laughlin. o 
paskui eis susitarimas ir su 
kitomis firmomis.

Sovietai nuskandino

----------------------------------------------------------------- A

Sovietu maršalas ir

Po milžiniškos sovietų pro
pagandos apie laisvę, kurią 
turės atnešti rytų Vokietijos 
vyriausybė, visi tikėjosi, kad 
sovietai paskirs civilį komi
sarą prie tos vyriausybės, 
kaip vakariečiai padarė va
karuose. Tačiau sovietai nu
ėjo kitu keliu: jie vyriausiu 
Vokietijos valdytoju pasky
rė savo generolą Chuikovą.

Maršalo Rokosovskio ir 
gen. Chuikovo paskyrimu so
vietai suėmė stipriai į savo 
rankas Centro Europą, iš kur 
jie planuoja “žygį per pasau
li.” Bet Kremlius ir jo agen
tūros kituose kraštuose, ko
munistų partijoms besivadi
nančios, skelbia, kad sovietai 
karo nerengia ir ‘_______
duoda laisvę.”

Pabėgėliu kryžiaus 
kelias

Trisdešimt penki vokiečiu 
pabėgėliai iš rytu zonos, ku
rių tarpe yra vaikų, moterų 
ir vienas vyras su medine 
koja, perėję nelegaliai sieną, 
padarę per 200 mvliu pėsti, 
atvvko i Bonna nrašvti leidi
mo. kad jiems būtu leista ap
sigyventi vakarų Vokietijoje.

Maskva paskyrė Lenkijos 
krašto apsaugos ministerių 
savo maršalą. Juo yra pa
skirtas maršalas K. R. Roko- 
sovskis.

Sovietų maršalas pirmadie
nį oficialiai perėmė šias par
eigas ir pasirašė pirmąjį įsa
kymą Lenkijos kariuomenei, 
kaip “lenkų armijos” šefas.

Oficialiame pranešime pa
sakyta, kad Lenkijos prezi
dentas Bierut “įgalino” Len
kijos krašto apsaugos minis- 
terį maršalą Rogazymierskį 
atsistatydinti, kad užleidus 
tą vietą Rokosovskiui, kurio 
jis, prezidentas, “paprašęs” 
pas sovietų vyriausybę.

Sąrvšy su sovietų perėmi
mu oficialiai į savo rankas 
Lenkijos vairo, bus pakeista 
ir komunistų išleista 1947 m. 
konstitucija, kuri nenumato 

“žmonėms valstybės tarvboje vietos 
j krašto apsaugos ministeriui 
kuris šiuo atveju į ta tarv- 
bą turi ieiti. kad turėjus sa
vo rankose visa valdžia. Apie 
šita konstitucijos “pataisv- 
mą” pritaikvmą taip pat ofi 
cialiai paskelbta.

Laikoma, .ad su šiuo nasį- 
baigė egzistavusi Lenkijos 
valstybė.

—Italijos dabartinis kabi
netas. kuriam vadovauja De 
Gaspari, pasitikėjimo balsn-

gė tik 2 balsu persvara.

IĄ SAVAITĘ

—Atomo tvrinėtoias Joliot- 
Curie atvyko į Maskva. Jis 
žinomas pro-komunistas.

Vakarinio Berlyno laikraš
čiai paskelbė, kad spaliu 31 
d. Baltijos jūroje nuskendo 
vokiečių 2,800 tonų prekybos 
laivas “Hansa,” kurį torpe- 
davo rusų karo laivas savo 
manevrų metu. Iš sovietų pu
sės apie tai dar nieko nepa
reikšta.

POLITBIURAS GRASINA
 <3b------------------------------------ ■-------

Prancuziia ir Kana-

• Prie Washingtono ąerodromo susidūrė keleivinis lėk
tuvas su Bolivijos karo lėktuvu, kurie abu kartu leidosi į 
šį aerodromą, žuvo 55 žmonės. Tai baisiausia nelaimė USA 
aviacijos istorijoje.

• Marshalio plano Europos kraštai sutarė nuo gruo
džio 15 d. tarpu savo užsienio prekybos suvaržymo pusę 
kvotos nubraukti. Tai buvo padaryta 18 valstybių, ūkinio 
bendradarbiavimo tarybos posėdy.

• Dalis unijų, iš 12-os pasinešusių iš CIO išstoti, jau 
pasitraukė ir įkūrė savo sąjungą.

• Indianos anglių kasyklų ceckų savininkų sąjunga 
tmetė J. Lewis pasiūlymą atskirai kiekvienam iš jų juo

sutartis
• Iš Italijos ministerių kabineto išėjo trys socialistų 

ministerial.
• Vakarų Vokietijos prezidentas lankėsi Berlyne, kur 

jam gyventojai sukėlė didžiules ovacijas.
• Admirolas Denfeld, kutis neseniai atleistas buvo iš 

vyriausiojo laivyno vado pareigų, paskirtas rytų Atlanto 
ir Viduržemio jūros jėgų vadu.

• Vice admirolas F. Sherman paskirtas vyriausiuoju 
karo laivyno vadu Denfeldo vietoje.

• Prezidentas Trumanas pareiškė, kad 1950 metų val
stybės deficitas sieks 5Ųž bilijono dolerių.

• Amerikos vyriausybė leido Tito Jugoslavijai Ameri
koje pirkti prekybos lėktuvus ię gazoliną jiems.

• Dr. K. Compton, karo departamento tyrinėjimo vy
riausias vedėjas, dėl nesveikatos atsistatydino.

• Viena Amerikos divizija turėtų būti pastatyta prieš 
12 sunkiais tankais šarvuotų sovietų diviziją — pareiškė 
senatorius Tydings. Toks esąs santykis dabar, tarp USA 
ir sovietų kariuomenių.

• Nuteistųjų 11 komunistų už $260,000 užstato paleis
ti laisvėn.

• Per 25.000 darbininku industri jos yra į sunkų pra
gyvenimo padėjimą jau pakliuvę, o 5,000 naujų toks padė
jimas dar grasina, — pareiškė gubernatorius Dewey.

• Nedidelė balsų persvara vakarų Vokietijos parla
mente nubalsuota Bonna federalinės vokiečių respublikos 
sostine.

Iš CIO vykdomojo komiteto pašalintas vienas narys, 
kuris proklamavosi komunistu esąs.

• Gen. Ferjenčik, buvęs Slovakijos komunistų vidaus 
reikalų ministeris, 1948 m. pabėgęs pas amerikonus į va
karu Vokietiją, prieš 3 mėnesius atvvkęs su žmona į USA 
ir uždarvtas i Ellis Island, paleistas laisvėn.

• Ford Motor Company pranešė, kad jie nuo tolimes
niu savo fabrikų uždarinėjimų susilaikys, nes jeigu užda
rinėjimo planas būtų vykdomas, tuoj 100,000 darbininkų 
liktų be darbo.

• Gen. L. Clay, buvęs USA karinis gubernatorius Vo
kietijoje, reikalauja vakarus greičiau daryti taikos sutartį 
su Vokietija.

Maskvos didžiajame teatre 
bolševikinės revoliucijos mi
nėjimo šventėje kalba pasa
kė pats pirmasis politbiuro 
oligarchas po Stalino — Ma
lenkovas. Savo kalboje jis 
susirietęs piešė sovietus, kaip 
“taikos nešėjus pasauliui.” 
Paskui jis nepaprastai puo
lė Ameriką. Jis kalbėjo, kad 
Amerika stumia pasaulį į 
vergiją. Amerika, sako jis, 
rengia trečią pasaulini karą.

diienciją pas Staliną, pir- tvti L. M. Koganoviciaus, Bet sovietai, pabrėžė jis, ne
bijo Amerikos, jie ją sumuš nebūtu gaminamos naujos, šį 
ir tuo būdu “kraujuje prigir- pasiūlvmą remia JAV, Ang- 
dys kapitabzma.” dija, Kinija ir kiti kraštai.

Aišku, sovietai jį atmes—pas 
save jie juk jokių komisijų 
negali įsileisti, šias eilutes 
rašant sovietų delegacijos

tai aiškiau žino. Jis sako: kai 
1941 m. vasarą naciai griuvo 
ant sovietų, Stalinas leido iš
tremtiems ir nelaisvėje esan
tiems lenkams rinktis į Arti
muosius Rvtus, kur buvo for
muojami lenku daliniai prieš 
nacius. Mes pasigedome anie 
12.000 rinktiniu savo karinin
ku. kurie buvo paimti sovietų 
nelaisvėn 1939 m. Gavęs au-

Koganovičius ir 
politbiuras

Laikraštininkai įžiūrėjo, 
kad raudonosios revoliucijos 
sukaktuviii Maskvoje fotog
rafijose šalia Stalino nema-

miausia i am užsiminiau anie 
tai. Jis čia pat pačiupo tele
fono ragelį ir su kažkuo apie 
tai kalbėjo. Keliolika, minu
čių klausės, kol tas kažkas

Jungtiniu Tautu organiza
cijai patiekė Prancūzijos ir 
Kanados delegacijos reikala- 
vima atominės energijos kon
trolės reikalu, kur reikalau
jama, kad būtu sudarvta 
tarptautinė komisija, turinti 
teisę patikrinti visuose kraš
tuose atomines bombas, ias 
sunaikinti ir prižiūrėti, kad

Mizara. rn«o; “Katvng na
ciai suruošė Ipnka-nng olrordv. 
nes ir ias primetė bolševi
kam.” įdomų n. Mizami ko
dėl ame”’knnams. analams, 
ar prancūzams nieks nepri
metė nariu skerdimiu. s«kv- 
sime. Ruri>enwalde. Dočkau.
O holSavikams “primetė”? aiškino. Padėieg ra vėl i . Sta- 
AnJe šita “nrimetimn” mes linas pradėto kalba apie kitą 
patartume iums nasiknlhčtį dajvka. tarvtum, tu karinin- 
sii nonų Mukoiničiku. b»vu- ku klausimo čia nei nebūtų 
siu lenkų premjeru, kurs apie 1 buvę...

Stalino uošvio, politbiuro na
rio. Iš to pasklido gandai, kad 
šis iš nolitbiuro išstumtas ir _____ _________
i Stalino nemalonę įkritęs.! Savo ilgoje kalboje Malen- 
Tačiau' Assoc. Press a^entū; 
ra. kuri ta. žinia paskelbė, pa
reiškė apsirikusi, kad Kaga- 
novičiaus fotoon-afiioie nėra. 
Taigi, išeina žentas ant uoš- 

ivio nėra supykęs.

kovas, daug kartu liesdamas 
Amerika, ja nepaprastai juo
dino ir šmeižė. Charakterin
ga vra tai. kad tos kalbos 
metu teatre sėdėjo ir Ameri- pasisakymo dar buvo tik

Ikos pasiuntinys A. G. Kirk, -laukiama.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negražinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

ropos Taryba. .Bet ten dar 
nebaigtas spręsti principinis 
klausimas, ar palikti simbo
liškas vietas anapus uždangos 
esančioms Europos valsty
bėms.

—Kokių žygių yra ėmęsis 
ir mano imtis VLIKas infor
muoti laisvajam pasauliui a- 
pie genocidą Lietuvoje?

-Į —Genocido reikalu VLIK,

Visuotina Am. Lietuviu Demonstracija

VALDŽIOS ATSTOVAI REMIA M C SI

PASAULIS SU MUMIS!
Praeitos savaitės pabaigoje Amerikos lietuviai buvo 

sutrankę visas savo jėgas j New Yorką. Taigi, j miestą, 
kuris šiandieną yra pasaulio susitikimo centru. Tos jėgos 
buvo sutrauktos demonstracijai, kad būtų atkreiptas pa
saulio dėmesys į rytų barbariją, žudančią mūsų tautą.

Šita demonstracija mums nepaprastai pasisekė. Tas 
milžiniškas skaičius Kongrese dalyvavusių rodo lietuvių 
jėgų įtempimą gyvybiniu tautos momentu. Svarstytų protp 
lemų pobūdis, apimtis ir sklandumas jas besvarstant rodo 
lietuvių gilų sąmoningumą ir subrendimą. Viešpatavęs vie
ningumas rodo mūsų tautos pajėgumą disciplinuotis lemia
mais momentais. Kongreso ir programų vedėjai ir išpildy
to jai rodo, kad mes čia turime stiprių jėgų, kurias įtempę, 
daug galėsime padaryti.

Pačių didžiųjų šio krašto vadų ir viešosios opinijos 
rimtas dėmesio į mūsų Kongresą atkreipimas rodo, kad pa
saulis yra už mus, nes šitie vadai ir šitoji viešoji opinija 
stovi šių dienų laisvojo pasaulio avangarde. Prezidento 
Trumano asmeniškas laiškas Kongresui daug pasako. Ne 
tik prezidentas teigiamai atkreipė savo dėmesį j Kongresą, 
bet ir kiti valstybės priešaky stovį vyrai su valstybės sek
retorium D. Achesonu priešaky. Gubernatoriaus Dewey as
meniškas apsilankymas Kongrese ir jo pasakytoji kalba 
padrąsina ir sustiprina mus mūsų didžioje kovoje.

Amerikos didžioji spauda, per kurią Kongresas mums

Tėve mūsų, kurs esi danguje. Mes Tavo žemės vaikai 
susirinkome į šį Kongresą, vaduodamiesi viena bendra min
timi, gelbėti Lietuvą ir mūsų brangiąją tautą. Teesie šven
tas Tavo vardas. Mes gerbiame Tavo šventą vardą, bet mū
sų tėvynėje Tavo vardas dabar niekinamas ir visa kas šven
ta griaunama. Teateinie Tavo karalystė. Tavo karalystėje' vienas ar su kitais baltais, 
ramybė ir laimė, Tavo viešpatavime laisvė, o mūsų tėvy-'jau anksčiau buvo įteikęs ke- 
nėje viešpatauja žiaurusis despotizmas ir mūsų tautiečius turis memorandumus JTO. 
slegia ten vergijos jungas, arba išblaškyti po visą pasaulį šiai sesijai genocido reikalu 
kenčia ilgesio skausmą. Teesie Tavo valia. Mes atsiduoda- buvo suorganizuotas bendras

Tavo valiai, nes žinome, kad Tavo valia yra meilės va- sovietų pavergtųjų,tautų me- 
Bet šiandien Lietuvoje Tavo valia kruvinojo komuniz- morandumas, kuriame nuro- 
mindoma. Į dyta, kaip tuose kraštuose
Todėl, Aukščiausias Pasaulio Valdove, kaip kasdienės sovietinis režimas yra sulau- 

mūsų duonos, maldaujame Tave, išlaisvink Lietuvą, su- žęs Žmogaus Teisių deklara- 
traukyk varžančius retežius, nušluostyk mūsų tautiečių cijos principus. Papildomai 
ašaras, leisk ant jų laisvės saulei užšviesti ir vėl šioje že- per Lietuvos Įgaliotąjį Minis- 
mėje laisvai atsikvėpti. Taip, fnes ir mūsų vadai esame ne terį Washingtone buvo įteik- 
kartą .nusikaltę, bet Tu, Gailestingasis Viešpatie, atleisk tas dar specialus memoran- 
mums mūsų kaltes. Mes nesivaduojame kerštu, atleidžiame durnas, kuriame nušviečiama 
savo kaltininkams. Tik tu nebausk mūsų skaudžia rykšte, genocido eiga Lietuvoje ik’ 
bet gelbėk mus nuo pikto. Išgelbėk mūsų tėvynę iš krau- 1949 m. vidurio. Genocido 
geriško slibino nasrų, kuris pasiryžęs iščiulpti paskutinį reikalu ir mūsų delegacija 
mūsų tautos kraujo lašelį. Duok mums į šį Kongresą susi- Strasburge buvo įteikusi me- 
rinkusiems išminties Dvasią, bendro sutarimo Dvasią, tvir- > morandumą, kuriame nušvies 
4-z-v nn oi mraiTviA Fiirnoin ri nn 1i i 1 cjf n tyi n i Ir r i loicvo ir __ 1___ T~»_ 11L’__________ ______ _______________ 2
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Tėvynės meilė ir karštas' 
pasiryžimas iškovoti paverg-1 
tai Lietuvai laisvę sutraukė ' 
šimtus lietuvių iš visos Ame
rikos kampų į didįjį New 
Yorką, kur lapkričio 4, 5 ir 6 
d. įvyko didžiulis Amerikos i 
lietuvių kongresas. To kong-! 
reso tikslas, kaip kongreso Į 
atidarymo kalboje p. L. ši- ‘ 
mutis pažymėjo, buvo pa-j 
reikšti protestą prieš bolše-{ 
vikų lietuvių tautos naikini-j 

šaukti į pasaulio sąžinę, i 
gintų teisybę, iškilmių-1 
pademonstruoti Ameri-Į 

vieningumą bei pasirvži-1 
kovoti už Lietuvos lais-

to pasiryžimo Dvasią nenuilstamai kovoti už laisvą ir ne
priklausomą Lietuvą. O įnirusiems kovotojams už Lietu
vos laisvę suteik, Viešpatie, amžiną ramybę dangaus kara
lystėje. Amen.

vykdo funkcijas, kurias nor-i —Kokios pažiūros reiškia- 
maliais laikais vykdo parla- si vakarų demokratijoj ma- 
mentas, vykdomasis organas žųjų tautų atžvilgiu ateities 
(Vykdomoji Taryba) vyriau- politinėje sąrangoje?
sybės, o pasiuntinių vaidmuo 
yra savaime aiškus, ši- sche- Nacionalsocializmo ir fa

šizmo pasėta pikta idėja 
prieš mažąsias tautas ir val- 

. ... ... , stybes nėra išgesusi. Ir po šiohnę vienas kito pnklausomy- » tebekurstomas nusieta, 
bę. Kol neturime pripažintos, mažuosius. To
egzihnes vyriausybes, santy- , , _ _ . . ..., T/T TT. J ’.. . darbo ėmėsi jau fašizmo arkiai tarp VLIKo, revoliucinio na ^į^į, betsovie- 
organo ir Pasiuntimų, tų, totalizmo simpatikai 
vienintelių pripažintų nepn- čveicarijoie išleistaklausomos Lietuvos repre-H?^ . Vengrijos D^ 
zentantų, tegali būti tik fak-; dem _gEuro pais-

M^lehe Revolution!). Kai baigsis

labai mielomis gaidomis nuskambėjo, iškalbingai parodė, ma reiąkia daugiau darbo ba- 
kad pasaulis jau pradeda suprasti mūsų tautos tragediją, pasidalinimą, o ne forma- 
kurios jis iki šiol nesuprato. Šitą supratimą ypatingai gi- r
liai išreiškė senatorius Flood savo paskaitoje Kongreso ban
kete. Visa tai yrą jėga, kuri mus stiprina, įkvepia ir užde
ga didžiojoje kovoje dėl tautos likimo.

Kardinolas Spellmanas, vyskupas Flannelly (vadovavęs 
mūsų religinei demonstracijai New Yorko bazilikoje) pa
brėžė bene iškalbingiausiai šitą faktą, kad pasaulis už mus. 
Tiesa, Kataliku Bažnyčia, su pačiu Šventuoju Sostu, daug 
kartų jau pasisakė už mūsų tautą šios baisios tragedijos 
metu, bet šis konkretus Bažnyčios kunigaikščių gestas 
mus, Amerikos lietuvius, ypatingai sustiprino ir palaimino 
mūsų šventoje kovoje dėl Dievo, dėl laisvės, dėl gerovės 
savajai tautai, kurią šiandieną barbariškas genocidas žudo.

Kremliaus nusikaltėliai turi puikiu galimumų stebėti, 
suprasti ir liautis. Jie tačiau tam nesirengia. Tada jie turi 
atsiminti amžii 
mas 1 
su tais, kurie nusikaltėliams padeda? Apie tai tiems padė
jėjams jau seniai laikas pagalvoti. ‘

ta, kaip Baltijos srityje nai
kinamas europietis žmogus ir 
kaip ten - siaurinamos Euro
pos krikščioniškosios kultū
ros ribos. Nepraleistina pa
brėžti čia Amerikos lietuviu 
didelio įnašo, kuris aukščiau
sia intesvvumo laipsni pasie
kė visuotiname Amerikos lie
tuvių kongrese.

—Koki VLIKo artimiausi 
konkretūs uždaviniai?

—Nepratę pasisakyti iš 
anksto, ką veiksim — kalbė
jo apie sovietinę taktiką p. 
Višinskis. Tokia taktika juo 
labiau svarbi rezistenciniam 
organui. Bet galime pažymė
ti. ko mes visi turime siekti 
kiekvienas savomis priemonė
mis ir savo rate. Būtent: pa
dėti susidarvti vakaru žmo- 

simpatijos totalizmui, kai va-1 nėms tvirta įsitikinimą, kad

iną, 
kad 
gai 
kos 
mą 
vę.

Tuos užsibrėžtus tikslus 
kongresas pilnai pasiekė: iš 
visos Amerikos suvažiavo 
apie tūkstantis organizacijų 
atstovu, kurie su užsidegimu 
pasisakė už žūtbūtinę kove 
dėl Lietuvos išlaisvinimo 
Kongrese dalvvavo ir kalbas 
pasakė pats New Yorko gu
bernatorius Thomas Dewey 
Maryland senatorius Herbert 
O’Conner ir New Yorko m;cs 
to majoro padėiėias J. Ben
nett. JAV nrezidentas save 
laiške išreiškė savo tikėūma 
kad pasaulyje bus mvvend’r- 
ti laisvės ir teisybės nri-e5 
pai. J. Bennett pažvmėm 
kad New Yorkaq ura skob” 
"as lietuviu tautai, nei 
nirmasis moRvtoias kr 
berna.torins Peta^ Sti’A’i 
neskyrė New Ynrk’ii. 
dar New Amsterdamu 
namam, buvo lietuvis, 
torius R. O’Conner.

MĖSŲ KOVOS GINKLAI
Kongreso metu turiningą 

l ir ugningą kalbą apie lietu
viu tautos potencialo išlaiky
mą pasakė prof. K. Pakštas. 
Savo paskaitoje iškėlė, kad 
lietuvių tauta, nors savo skai
čiumi nedidelė, bet 1940 me
tais, prieš rusams užgro
biant Lietuvą, savo kultūri
niu pajėgumu prilygo 15 mi
lijonų tautai.

Dabar lietuvių tauta siste- 
rnatingai naikinama. Už Lie
tuvos ribų gyveną lietuviai 
turi rūpintis ne tik Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimu, 
bet ir lietuvių tautos išlaiky
mu.

D'bar Amerikon atvažia
vusiems lietuviams vra di
desnis pavojus nutautėti, ne- 
r-u seniau, nes dabar atva
žiavusieji daug tautų žmonių 
matė, daugiau kalbu moka, 
todėl kur kas lengviau įsilie
ti. į bendrą Amerikos gyveni
mą ir jos visuomene. Re’kia 
Ltd būt’ budriems prieš visus 
mitautėiimo pavedus, o vi
dums tenka mob'l’zupti dar
bą ir pinigą lietuviu dvasios 
;';l:iik”mui. Lietuvybei išlai
kyti tėra šis kelias:

1 ) Visomis pastangomis 
vengti mišriu šeimų.

2’ se’mos turi būti gausios.
3) Masiniai ir visomis jė- 

žtis į aukštąjį mok

f n H

nm

kėjimas tarp tų skirtingos 
prigimties institucijų susi- . . c-------------  ----prįti ir bendradarbiauti ten- karų demokratuose jsivyraus Ljetuvos {ir kitn Baltijos 
ka čia konstatuoti ir labai demokratinis galvojimas, ta- kraštu) likimą reikia vertinti 
vertinti. Tokio bendradarbia- ‘ .dį PasikeisJr nepalankumo kaip likima vakaru bendruo-l 
vimo narodvta apsčiai ir pas- illkuciai mažųjų atžvilgiu. Į menės nario, nario, kuris kaip 
• - • • j o mūsų, mažųjų konstruk- formuluota pasikalbėjime su— kutinėmis dienomis organi-1 O musų, mažųjų konstruk- tormiunota pasikalbėjime su ■a uąmdtomdM deni: dora, tiesa ir teisinguat nutistat™;s da san- bnv. VT nimininku p. V. Si- 

turės laimėt:! Nusikaltėliams ta: yra vistiek. Bet kaip fizinis nu- tykių tarp mažųjų ir didžių-1 dzlkausku (Living in Free-
bumo nnciValhJiamc noiloda? Arki a fa 5 fmmc nado. kJULLUOO. A liauno j r -c ____

' Vdame tame darbe turime 
Įbūti organizuoti. Kareivis tė- 
!’ ?. t'k tas, kurs "inkluoLas ir 
piasirvžes stovi kovos greto- 

bet ne tas. kurs pakam- 
! viris šluosto svet’mn durų 
'rupkes. LiediviAį. sėdėie Vo- 
kiet iios ar P”s>ios koneentra- 
c-’jos stovvklose. vra ž’buriai 
tnmsoie slypinčiam našau
ji t-i. kurs nesupranta, ką jam 
ne’0 raudonoji vergija, —pa

ke Pakštas. Jis visus ra-

I VO kalboje jčro’Spa np tik t-O 
ti. bet ir ka<

I Lietuva bus išlaisvinta.
j New Yorko gubernatorius 
Dewev savo nuoširdžioje ir 
gražioje kalboje iškėlė Rusi
jos Lietuvai daromas skriąu-įcr»no en e rot n esi ir vieningai 
das ir lietuvių tautos naikini- j kova už I četuvos ne
iną. Išreiškė savo užuojaut- DrikUw«om'obe bei lietuvių 
iš Lietuvos ištremtiems ir i; tautos išlaikymą, 
jos pasitraukusiems lietu
viams. Pastebėjo, kad Ameri- 
kos pareiga vra rūnmtis t?i”.| 
kurie nukentėto kovo'e su 
bolševizmu. geleži
ne uždonoa vėl nuk(‘it; ten-’’ 
kur ii buvo 1°44 motais. 
tikiu, kad ate's dienu. 
ateis laisvė visoms Rusiks 
pavergtoms tantog’s,” —pa
sakė gubernatorius.

I Prezidento, senatorių ir
New Yorko gubernatoriau^ i ■
v’ešas pasisakvmas, net nėr I 
didžiąsias Amerikos radi j<- Į ‘
stotis, uz Lietuvos isln«vi>v , 
mo reikalą, nėra tai pata'ka-i 
vimas mums, nėra tai rink’ 
mas sau balsu, bet vra nuo-| 
širdvs pareiškimas, k^d JAV 
valdžia vra nusistačiusi ko-i 
voti už Lietuvos išvadavime” 
Pasakė ALT darb” apvekait: 
patiekdamas AT To sekreto 
rius Dr. P. Grigaitis.

tolimas apsunkina atskirų jų yra teisingai išreikštas dom. pusi. 85). vra atidavęs 
klausimų pagrindingesni išsi- VLIKo pirmininko mons. M. .didelę duokle Vakaru Euro- 
aiškinimą reikiamu laiku.

—Ar Tamsta, kain VLIKo 
užsienio reikalu vedėjas, ga
lite konstatuoti laisvo io pa^ 
šaulio nuotaikas pasikeitus 
musu tautos tragedijos at
žvilgiu?

—Taip. Tylos ligšiolinis į”"būtų” įgalintos visas savo 
suokalbis Jau pralaužtas. Vi- pajėgas sutelkti kūrvbiniam

.Krupavičiaus pareiškime:
‘ “Aš tikiu mažųjų tautų at- ■ 
eitimi tarp didžiųjų. Pasaulio 
bendradarbiavime abejos tu
rės savus uždavinius. Jei di
džiosioms valstybėms tektų 

i garbės pareiga išlaikyti pa
saulio taika, tai mažosios ta

pai; nraeitvie sulaikydamas 
imperialistinės ek^panc/ios 
žvgius teutonu j rytus ir azia- 
tu i vakarus, o dabartyje ko
vodamas už savo ir svkiu vi
sos demokratiioa laisvę: na
rio. kuris nepriklausomvbės 
laikotarnvie pasire’škė pozi
tyviai Europos ūkvie kaip 
vartotojas imnortininkas ir 
kain frarruntoias ekspoH-inin- 
kas; nario, kuris nenrikĮau- 

. , v . sowame gwenime narodė su-
u v j Kol tai neįvvkę, mažosioms aebėiimus greitu, tprnnu kur-
bėse. Gal dėl to, kad JAV yra taut?ms ir valstybėms yra ąavo pv-ine. kul-

pareiga “virsti didžiosiomis, |tūrine načan^ įr kelti iu yv- 
sutelkiant savo je?as drau-1venimn žtadarta; nario, ku

ris irodė k°d nap’rlndine nro- 
frre«o salvga vra laisvė ir ku- 

| —Kieno įgaliota buvo mū-!r’q laisv«” neatsi- |
atstovų. Atstovaujamos taip i™“ Yra J^a- kuri sugebėjo su delegaciia nrie F.nrononio sflk« ^ek’dos del jos ne- 
pat VLIKe naujosios jėgos—I ?enin.gai. veikt! ~ Pašyti, Sąjūdžio Konferencijoj ir ką nust°s k<>voięs.

NEPRIKLAUSOMYBĖS KELIU
Pasikalbėjimas su VLIKo užsienio reikalų tarnybos 

valdytoju prof. J. Brazaičiu

Švabijos kalnų pašlaitėje mus ir tokiu būdu vykdyti 
dunkso vokiškas didmiestis, platesnę konsolidaciją, 
o nepilną mylią nuo jo niukso { ■ 
senas, bet mažas, miestelis, stovaujama mūsų tauta pagal se institucijose jau drįstama psĮ y j 
Pertraukoje tarp šių dviejų srovinį jos susiskirstymą? 1—:------- iu=xi tn—:—

— didmiesčio ir miestelio — 
prie puikaus plento ir tram
vajaus, stovi šešetas baltų Gal
----------.0 r ri l 511: del to, kad JAV politika ap- _ . . , . ., dalyvavusios yra. tiraesn- jr dau. gen ir savo interesus ginant

|og giau remiasi principais. Gal vienln^a1, 
20 ir dėl to, kad Amerikos lietu- Į

—Kaip plačiai VLIKe at- suomeninėse ir vyriausybinė- darbui” (Living in Freedom, i

I apie mus kalbėti. Drąsiausiai | 
—VLIKas buvo ir tebėra ^ngt£n®s® Amerikos^ Valsty-' 

sudarytas taip, kad jame tu- . ... -
mūrinių namelių. Viename iš 
jų gyvena mūsų VLIKo už
sienio reikalų tarnybos valdy
tojas prof. J. Brazaitis su šei
ma. Į jų duris teko pasibels
ti, kad paprašius “Amerikos” 
skaitytojams platesnių infor
macijų apie Vyriausio Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto 
planus ir siekius.

Profesorius atrodo išvar
gęs. Devvneri metai sunkios 
kovos dėl tautos egzistenci
jos, penkeri metai tremties 
palikę savo pėdsakus. Žino
damas profesoriaus malonų 
būdą, pradedu savo klausi
mus.

— Kuriais svarbiausiais 
motyvais VLIKas reformuo
tas?

—VLIKas koks buvo, tokr 
ir. l’ko. Reformuota tik VLIF 
sudarvfoii Vvkdomoji Tarv 
ba. Reformuota tuo būdu 
kad Vvkdomoioj Tarybo-1
'vienu nariu mažiau; VT nm 
mininko pareigas eina VLIF 
pirmininkas — taigi vėl vie 
nu žmommi mažiau: VT na
riai turi būti i§ 577,ĮKo nariu 
taigi sumažėja dar ketvertu 
žmonių. D°bar iš dalies ma
tote. ko buvo siekiama — 
žmonių ir lešu tauniimn. No- 
rėtn tain patenkinti dfdeenio 
skaičiaus grupių pageidavi- je buvo šiaip sutartos: VLIK ir tykodami laisvųjų.

nės partijos, 
paskutiniame demokratinia
me seime vis vien/ar jos 
tada buvo turėjusios 2 ar L

kovos organizacijos, sfktyviai 
pasireiškusios rezistencijoje 
vokiečių okupacijos metu. 
Tad VLIKe sutelpa visos sro
vės, kurios stovi ant Lietu
vos nepriklausomybės pa- 
pagrindų. Jei turite galvoje 
VT, tai joje yra atstovauja
mi Lietuvių Frontas, Lietu
vių Krikščionių Demokratų 
nartija, Lietuvių Tautiniu Są- 
iūdis, Lietuvos Socialdemo
kratu partiia. Lietuvos Vals
tiečių Liaudininkų Sąjunga.

—Kokios VLIKo perspek
tyvos dėl savo buveinės?

VLIKas vra nutaręs nesi
traukti iš Europos.

—Koks bendradarbiavimas 
"ra musu užsienio atstovy
bių, skirtu Nėnriklansnmos

šaukti, reikalauti, sutelkti tai jį yra pasiekusi? 
veiklai ir nelietuvius. Dabar, 
kalbama užsienio opinijoje! 
daugiausia apie tautos naiki
nimą anapus geležinės uždan
gos. Tačiau ir pati Lietuvos 
nepriklausomvbės ’problema 
nelaikoma palaidota, sovieti
nės okupacijos padariniu ir 
Lietuvos įjungimo į Sovietų 
Sąjungą nepripažįstant. Prie
šingai, ji aktualėia. Turime 
daviniu teigti, kad šios rūšies 
nuotaika stiprėja ir D. Bri
tanijoje ir kitur. Tačiau vra 
didelis skirtumas tarp kalbė
ti ir veikti, tarp nenripažinti 
ir gražinti. Derinantis mums 
i bendra rvtu-vakru santykiu 
raidą, reikia dar laukimo ir 
daug daug pastangų, kad

I —Strasburge veikė faktiš
kai VLIKo, formaliai Euro
pinio Sąjūdžio laikinosios lie
tuviu tautinės tarvbos įgalio
ta mūsų delegacija, vadovau
jama Dr. S. Bačkio. Delega
cija rūpestingai ir su pasiau
kojimu garsino Lietuvos var
dą ir vvkdė tiesiogini kon
kretu uždavinį — įeiti i Eu
ropini Sąjūdi ir Mc M'llano 
komitetą. Laimingai išveng
dami iniciatvvos susidvijv-1 
pavimo, lietuviai pirmieii iš 
baltu prisista+e priimami į 
Euronini Saifidi. Prisistaty
mas buvo palankiai sutiktas 
tiek sąjūdžio pirmininko Mr. 
Ra.ndvs. tink Mc M’llano. Pri-

mums palankiu pasaulio di- ginimo klausimas (dabar jau 
dž’iiiu iėgtt būtu pereita į> 

Liet, vvriausvbės su VUKu?. antraja. faze, kurinie ir Lie-I
—Lietuvos atstowbes ir tu vai tur«tu sugrižG laisvė. 

■’H’JKas vra skirtingos pri- Mūsų didžiausias interesas, 
neimtiem. Pirmos’ps vra vals- kad tas laukimas būtu su- 

Įstaigos. VT.TK vra no- trumpintas, nes Vakarams 
utinė tautos vadnvvbė. Tarn vis kalbant ir svarstant Rv- 
■iu Lietuvos laisvinimo funk- tai baisiu temnu veikia triuš- 
<ūir»q pinmnio-i J£nrifere,','”in- Irindomi navnwtasiaS tautas

Jei Vakarų pasaulis kalba 
apie laisvę nuo baimės ir prie
vartos, apie tikėjimo ir sąži
nės laisvę, tai viešoji nuomo
nė Vakaruose turi reikalauti, 
kad tie principai būtu įervven- 
dinti ten, kur jie yra labiau
siai paneigti, būtent, Vakarų 
Europos bendruomenės daly
je — Baltijos kraštuose.

Vakarai turi suprasti, kad 
likimas jiems tas pats, iei jie 
neparodys valios pareikalau
ti snstabdvti erenocidą, sugra
žinti denort.uotuo«ius, panai
kinti geležinę uždangą, ski
riančia. vieną Europos narį 
nuo k’tu.

Vakarai, kurdami europi
ne federacija ar nniia, turi 
isiinnpti i ia ir Baltijos val
stybes. kurios dabar vra at
skirtos nuo savo bendruome
nėj ir ūkiniu ir dvasiniu at- 
ŽV’1"’U.

Tikiu, kad laisvas žod’«s lai-Į 
sv’me pasauline turi didelės, 
■"alios sukurti vi^čaia opini-' 
ia. O vi^’otinifl tokios opini- Vok’et’ios

visu trijų Pabaltijo tautu) 
svarstomas Šiomis dienomis 
sąjūdžio famfautiriame ko
mitete Parvžiiiie. T” reikalu 
sargvboie ten wa TJetuvos 
atatnvas Ročh-is. Sekami 
iwkiai ir Stracburve. k”r 

i vra saifldžio centras, kitų »jOq jRU pUsg 8t0Vvkjnqe
buv. delevacnos narių. |keUo Lietuvog laigvę.

I Kitas reikalas yra su Eu-I

KONGRESO BALSAS — 
LIETUVIŲ TAUTOS 

BALSAS
Kongrese dalyvavo ir jį 

sveikino Lietuvos diplomatu 
šefas p. St. Lozoraitis, Lietu
vos pasiuntinys Washingtone 
ministeris žadeikis. visi Lie
tuvos konsulai Amerikoje 
VLIK, Lietuvos pogrindžio 
kovotojai, įvairūs visuome-( 
nės veikėjai Amerikoje ir J 
nžsienv. Sveikino vyskupas 
Padolskis, Lietuvos atstovas I 
Londone. L’etuvos pasiunti
nys Parvž’nie. Lietuvos mi
nisteris Pietų Amerikoje, žo-j 
dž’u. v’so pasaulio lietusiai j 
i«ūiungė i bendra Ame’’ilmS I 
lietuviu vedama kova už Tče-j 
tuvos laisve, už ivi’ve”d:ni- 
ma pogrindyje kovojusi” ir

Įrorinpn t ra O’ jos 
UŽ Lietuvos lais

vę žuvusių lietuvių testamen- i 
P. J. to. I

LEMIAMASIS ŽODIS
Kongresas, išklausęs ALT 

vyriausios valdybos praneši- 
■mus ir įdomius padrąsinimus 
JAV valdžios atstovu, priė- 

,mū c’le svarbiu rezoliucijų ir 
! nutarė, L’etuvos konsulo P.
Daužvardžio žodžiais tariant, 
Jas rezoliuciias ne tik atatin- 
| karnoms ištaigoms pasiusti, 
’bet gyvenime įgyvendinti. Po 
....  .. .........  . _ ___i visais

1 kebais ir takeliais, kad visa 
' Amerika pajustu mūsų troš
kimą. mūsų nusistatvma ir 

. nasirvžima kovoti ligi galu-
J’no Lietuvos nepriklausomy
bės laimėjimo.

, ! Kongresas buvo baigtas 
_! šūkiu;

; “Petys gi į petį, na, vvrai. 
kas gal't, — prikelkime Lie

ptu va mūsų!"
Į Visi kongreso dalvviai ir 
j New Yorko apylinkės lietu- 
Įviai sekmadieni po pietų su- 
Isirinko į didžiaia New Yor- 

Jko Šv. Petro katedrą, kur 
vos - vos tetilpo žmonės. New 
Yorko vvskunas pasakė ne- 

, paprastai įspūdingą ir turi
ningą pamokslą, kuriame iš- 

. kėlė visas Lietuvos kančias 
Į ir nelaimę. “Jūs. Ne,v Yorko 
l "inrentoiai, ar pravnžii’oian- 

, {tieii. kurie dabar užėiote baž- 
Invčion. galite tai padarvti. o 
j žmonės Lietuvoje trokšta 

; bažnyčion eiti, bet nedali...
L’etnva tu< nrieš 4O0 metų 
tean.sikrikštiio, tačiau nėra 
nasnu.lvie kitos tautos, kaip 
pptiivįn tauta. k’’ri taip at-

I kakliai ir didiv^riokaj "intų 
1 savo t’^ėjima,” T iptnvos kan-

ržbsivė: “T’knĮęl- 
mės k"d "reit ateis Lietuvos 
prisikėlimas.”

I (Tąsa 4 pusi.)
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STANGAS

GINKLAI
u turiningą 
i apie lietu- 
•ialo išlaiky- 
K. Pakštas, 
iškėlė, kad 
rs savo skai
tėt 1940 me- 
ims užgro- 
avo kultūri- 
ilygo 15 mi-

tauta siste
ma. Už Lie- 
ną lietuviai 
tik Lietuvos 
s atgavimu,. 
utos išlaiky- 

on atvažia- 
ms yra di- 
ntautėti, ne- 
labar atva- 
autų žmonių 
albu moka, 
įprviau isibe- 
ikos gvveni- 
lenę. Re’kia 
s prieš visus 
mins, o vi- 
'l'zi’oti dar- 
iviu dvasios 
ivvbei išlai- 
as: 
įastangomis 
imu. 
jūti gausios.
visomis iė- 

ikštąjį mok-

«rbe turime 
Kareivis tė- 
inkluotas ir 
ovos greto- 
urs pakam- 
et’mn durų 
sėdėie Vo- 

5 koncenfra- 
vra žiburiai 
am nasau- 
nta. ką jam 
radi a, —pa
is visus ra- 
r vieningai 
,ipfwns ne- 
iei lietuvių

& ir visur

j žodis 
ausęs ALT 
>os praneši- 
tdrąsinimus 
stovu, priė- 
izoliuciiu ir 
konsulo P. 
ais tariant, 

: tik atatin- 
is pasiusti, 
sendinti. Po 
eiti visais 
s, kad visa 
mūsų troš- 
statvma ir 
i ligi galu- 
•iklausorny- 

vo baigtas

. na, vvrai, 
slkime Lie- 

lalvviai ir 
n kės lietu- 
o pietų su-
New Yor- 

tedrą, kur 
ionės. New 
įasakė ne- 
ra ir turi- 
uriame iš- 
>s kančias 
Je,v Yorko 
i^ž'uoian- 
žėiote baž- 
ladarvti. o 
j trokšta 
t nedali... 
4metų 
mau nėra 
įtos. kaip 
•i taip at- 
kai P’inįų 
hivo« kan
tone, UnrĮ-

“T’lrokl- 
? Lietuvos

D

—Pittsburghe, Pa. kun. M. 
Kazėnas rūpinasi pastatyipu 
jaunimui sporto salės.

—Buenos Aires, Argenti
noje, astuonių metų savo gy
vavimo sukaktį Lietuvių Mo
terų Labdaros Draugija pa
minėjo pamaldomis, bendra 
Komunija ir gražiu bei jau
kiu pobūviu, pamargintu dai
nomis ir kalbomis.

—Montevideo, Urugvajuje, 
kun. K. A. Granalio rūpes
čiu, lapkričio pabaigoje, lie
tuviai ruošia poeto Adomo 
Mickevičiaus 150 meti) gimi
mo sukaktį paminėti.

—Latvijos Respublikos ne
paprastas pasiuntinys ir įga
liotas ministeris D. Britani
jai J. E. Karlis Zarinš palai
ko tamprius ryšius su Lietu
vos ir Estijos diplomatais ir 
bendrai veikia, kad atgavus 
savo valstybėms laisvę.

—Laisvųjų žurnalistų Fe
deracijoje lietuviai žurnalis
tai užima tvirtą vietą ir ar
timai bendradaraibjauja su 
kitų kraštų žurnalistais.

—Žurnalistas kun. Dr. J. 
Prunskis, aplankęs Vidurines 
Amerikos Valstybes, jau su
grįžo namo j Chicagą, o sa
vo kelionės įspūdžius skelbia 
lietuvių spaudoje.

—Jungtinėse Am. Valsty
bėse visur iškilmingai lietu
viai paminėjo Kristaus Kara
liaus Šventę (spalių 30 d.) 
pamaldomis bažnyčiose ir su
sirinkimuose salėse.

—Montrealyje, Kanadoje, 
lietuviai suorganizavo Lietu
viu Tautos Namo bendrovę, 
tikslu pastatyti sau visuome
nės reikalams namus. Nario 
mokestis $50.00.

—Cincinnati, Ohio, kun. P. 
Gailevičiaus, O.P., rūpesniu 
ir pastangomis vietos lietu
viai vėl atgaivino savo lietu
viška ią veiklą^ organizuojasi 
ir buriasi j draugijas.

—Philadelnhijoje lietuviai 
steigia Tautinio Meno An
samblį, pagyvinti lietuvišką 
veiklą ir nurodyti lietuvių 
dainos groži.

—Braziliioie šiuo metu pri- 
skaitoma anie 60 tūkstančių 
lietuvių. Jie ten turi savo są
jungą, kuri išlaiko dvi pra
džios mokvklas. kuriose mo
koma ir lietuvių kalbos.

—Lietuvoj gyventojai daž
nai kalba rožančių, kuris yra 
jų stiprintojas, ramintojas ir 
naujiems žygiams skatinto
jas, ir prašo viso pasaulio lie
tuvių vieningai su savo ro
žančiaus maldomis prie jų 
prisijungti.

—Spalių 20 dieną, Boston 
Navy Yard viršininkai ir 
darbininkai suruošė Univer
sity Klube bankietą, pager
bimui lietuvio Povilo A. Ivas- 
Ivaškevičiaus, jo paskyrimo, 
Master Mechanic Fiorge 
Shop, Boston Navy Yard, 
proga. Pagerbime dalyvavo 
apie 500 asmenų. Svarbiau
siu kalbėtojumi buvo Ship
yard© Komandierius kapito
nas Richard M. Watt, Jr.

—Bostono miesto mayoras 
James M. Curley paskyrė 
Lietuvos Vyčių narį ir buvusį 
U. S. kariuomenės kapitoną 
Juozą S. Matačinską Public 
Welfare Departamento Tary
bos nariu.

—Lietuvoje komunistų par 
tija propagandos ir teroro 
keliu nori iki ateinančio pa
vasario visus lietuvių ūkius 
sujungti į kolūkius ir valsty
binius ūkius —padaryti dva
rus.

—Buvęs Lietuvos Nepri
klausomybės laikais gražus 
ir sotus Lietuvos gyvenimas 
dabar ten jau tik prisimini
muose teminimas. žmonės 
nedavalgę ir skarmalais ap- 
sidangstę.

—Vokietijoje lengvaatletų 
varžybose dalyvaudamas Z. 
Puzinauskas pasiekė naują 
Lietuvos rekordą disko meti
me: diskas šį kartą nuskrido 
46.10 m.

—Buenos Aires lietuviai 
spalių 30 dieną paminėjo lie
tuvių kompozitoriaus Nauja
lio 15 metų mirties sukaktį.

—Otono Vėjelio, kurs prieš 
keliolika - metų lankėsi čia 
Amerikoje, brolis Rudolfas 
Vėjelis prieš 9 mėnesius San 
Isidoroje, Argentinoje, žuvo 
traukinio suvažinėtas.

—Muenchene, Vokietijoje, 
spalių pradžioje amerikiečių 
zonos DP spaudos leidėjų są
junga suruošė žurnalistų po
būvį, kuriame dalyvavo ir 
lietuviai žurnalistai.

KVIEČIA TALKON ATEITININKUS
Lapkričio 6 d. New Yorke 

Aušros Vartų parap. salėje 
įvyko Ateitininkų Sąjungos 
Amerikoje suvažiavimas, į 
kurį atvyko iš įvairių Ame
rikos kampų stambus būrys 
ateitininkų - moksleivių, stu
dentų ir sendraugių. Kun. P. 
Juras, ateitininkų dvasios va
das, Aušros Vartų bažnyčio
je atlaikė pamaldas ir pasakė 
pamokslą.

Susirinkimą atidarė sąjun
gos pirmin. J. B. Laučka. Su
sirinkimo kalbėtojai — atei
tininkų vadai prof. Dr. K. 
Pakštas ir prof. Dr. A. Da- 
mušis, prel. Balkūnas ir Tėv. 
J. Vaškys, OFM, kun. Patla- 
ba ir Dr. Kisielius, Liet. Vy
čių prezidentas J. Juozaitis— 
aptarė ateitininkų darbo gali
mybes ir sąlygas Amerikos 
lietuvių katalikų visuomenė
je, tautinės kultūros išlaiky- 

, mo ir ugdymo reikalą, orga
nizacinius klausimus, pagel- 
bos pasiliekantiems Europo
je moksleiviams ir studen
tams būdus.

Liet. Vyčių pirmininkas, 
Liet. Vyčių nutarimu, pakvie
tė ateitininkus ateiti jiems 
talkon ir užimti postą Lietu
viškumo Komisijos, kuri rū
pinasi lietuviškumo gaivini
mu ir ugdymu. Prel. J. Bal
kūnas išreiškė Amerikos lie
tuvių kunigų džiaugsmą iri 
vltis sulaukus ateitininkų į 
šį kraštą ir kvietė juos akty
viai darbuotis dvasinės kū-

KUN. JUOZAS J. VAL ANTIE JUS
Waterbury, Conn, lietuvių parapijos klebonas, švenčia 

35 metų kunigystės ir 30 m. klebonavimo sukaktį.

GARBINGA SUKAKTIS

VYČIŲ BALSAS

"vbos ir katalikiškosios akci
jos srityje.

Nemaža dalis ateitininki- 
jos, kuri, prof. Pakšto žo
džiais, 19 šimtmečio gale la
bai į Rytus priartėjusią Lie
tuvą atgrįžo ir įjungė į Va
karų kultūros zoną, dabar 
persikėlė Amerikon. Supras
dami savo uždavinius šiame 
krašte nutarė stengtis išlai
kyti' savo katalikiškai lietu
višką individualybę, kurti 
dvasines vertybes, kurios Tė
vynėje yra okupantų naiki
namos, skatinti mūsų jauni
mą veržtis kad ir erškėčiuo
tais keliais į aukštuosius mo
kslus, visomis jėgomis palai
kyti spausdintą lietuviškąjį 
katalikiškąjį žodį ir lietuviu 
mokymą, susiartinti ir padė
ti Liet. Vyčiams ir kat. para
pijų organizacijoms. '

Suvažiavimas jautriai rea

Aprašyti apie mūsų klebo
ną ir jo gražius nuopelnus 
bei darbus, reikėtų parašyti 
ištisą knygą. Dabar tik no
riu jumis supažindinti su 
mūsų klebonu.

Kun. Juozas Valantiejus 
gimė Butkaičių kaime, Vadž
girio parapijoj 1883 m. liepos 
26 d. Skaityti ir rašyti išmo
ko pas kaimo daraktorių, už 
ką jo tėvelis pateko rusų ka
lėjimam

1900 metais rugsėjo 12 d. 
atvyko Waterburin ir pradė
jo dirbti dirbtuvėse. Paskui 
lankė vakarines mokyklas 
studijavo anglų kalbą. 1904 
m. Juozas Valantiejus jau La 
Salette kolegijoj Hartforde, 
kurią baigęs, po ketvertų me
tų, stoja Šv. Tomo kunigu 
seminarijon, kurią baigė 
1910 m. pavasarį.

Vyskupas pasiūlo kun. Va- 
lantiejui važiuoti mokslui į 
Friburgo universitetą Šveica
rijon, ir štai tų pačių metu 
rudenį studentas Juozas jar 
Šveicarijoje. Keturis metus 
pastudijavęs dijakonas Juo
zas Valantiejus grįžo Ameri 
kon ir 1914 m. lapkričio 4 d 
vysk. J. Nilon tapo įšventin
tas kunigu. Vikaro pareigas 
ėjo Ansonijoj, New Britaine

dyba. Be to, čia bus pasaulir 
ateitininkų moksleivių ir stu 
dentų centro valdybos.

Į Atetininkų Sąjungor 
Amerikoje centro valdybą iš 
rinkti: prel. J. Balkūnas, J 
B. Laučka, Pr. Naujokaitis 
Dr. K. Ambrozaitis ir Dr. Z 
Prūsas, visi iš New Yorko 
o į revizijos komisiją: St. Lū
šys, V. Girnytė ir K. Mockus 
iš Bostono. <

Be jau suminėtų, suvažia
vime dalyvavo ALT pirmin 
L. šimutis, kun. I. Albavičius. 
kun. J. švagždys, Tėv. J. Ki
dykas, S. J., kun. R. Balčys 
kun. J. Gurinskas, kun. Dr.

Hartforde ir Waterbury. 1919 
m. buvo paskirtas Šv. Juoza
po parap. Waterbury, Conn, 
klebonu. Suorganizavo Lab
darybės Sąjungą, kurios pa- 
gelba buvo įsteigtas vaikučių 
našlaitynas.

Bet už vis didžiausia garbė 
jam tenka už pastatymą nau
josios mokyklos, kuri paliks 
amžiams ženklas jo nenuils
tančio darbo. Salėj buvo 
įrengta kino teatras ir apa
čioje salės Bowling Alleys. 
Mūsų mokykla yra tikras 
WaterburiO lietuvių pasidi
džiavimas. Jos pastogėj jau
nimas netik semiasi dvasinės 

•’šminties ir mokslo, bet ran
da puikią užeigą praleisti sa
vo liuoslaikius.

Kun. Valantiejus, kaipo as
muo ir kaipo visuomenės dar
buotojas, yra žinomas beveik 
kiekvienoj Amerikos lietuvių 
kolonijoj ir Lietuvoj. Lietu
vos vyriausvbė jį apdovano
jo D. L. K. Gedemino ordenu.

Minėjimo iškilmės įvyks šį 
sekmadienį, lapkričio 13 d., 
5 vai. vakare, šv. Juozapo pa
rap. salėje. Iškilmes rengia 
Waterbury lietuvių visuome
nė, kuri į organizacinį komi
tetą šiam reikalui išrinko žy
miausius savo atstovus: kun. 
Ražaitis, komp. A. J. Alek- 
sis, kun. A. W. Cabiter, kun. 
L V. Dillusi. St. Sopranas, 
Nell P. Meškūnas, M. Kari- 
•'auskas, M. Stankevičius, 
">na Šmotas, M. Karvelis, M. 
Zailskas, Veronika Žukaus
kas, Ona Gii'džiauskas, Juoz. 
žemaitis, P. Jokubauskas. M. 
Kašėtaite, P. Richards, Aldo
na Mažukaitis, Mary Portiei, 
Helen Stokna, Julia Bulevich, 
Diana Gudiškis, V. Stankevi
čius, Marcella Andrikis. Clar. 
V. Balanda, John Jenušaitis.

Šv. Juozapo parapijiečiai 
linkime ilgiausiu metų savo 
mylimam klebonui, lai Die
vas laimina jūsų darbus Die
vui ir Tėvynei.

gavo pagelbos reikalu, kai 
buvo pranešta, koks baisus 
maisto trūkumas Vokietijoje 
likusiems, kur dar yra apie 
200 studentų, kuriu 20 nuo
šimčių jau serga džiova. Pa
sipylė aukos ir pasiūlymai 
sudarvti garantijas.

Ateitininkų organizacinė 
santvarka nustatyta tokia: 
miestuose veikia ateitininkų 
kuopos su Lietuvos laisvėš 
kovų, spaudos ir ryšio, socia
line - karitatyvine ir švieti
mo sekcijomis. Atskirus da
linius sudaro moksleiviai ir 
studentai. Visiems ateitinin
kams vadovauja centro val-

Ražaitis, kun. J. Valantiejus, 
kun. St. Raila, kun. Pikturna, 
Dr. VI. Viliamas, prof. A. 
Benderius, Dr. A. Kučas, Dr. 
P. Kazlauskas, Dr. P. Padols- 
kis, Dr. A. Vasiliauskas, J. 
Pažemeckas, Č. Masaitis, L. 
Dambrauskas, Dr. A. šerkš- i 
nas, Dr. Paliokas, Pr. Vai- 1 
nauskas, Dr. Šmulkštys, prof. J 
J. Girnius, poetai Brazdžio- x 
nis, N. Niliūnas, B. Babraus- i 
kas, eilė žinomu visuomenės i 
veikėjų ir didelis skaičius 1 
jaimų neseniai mokslus bai- į 
gusiu lietuvių. Suvažiavimui T 
pirmininkavo Dr. Majauskas, i

P. Ąžuolas j i

Nell P. Meškūnas

KUR IR KIEK PINIGAI 
NUVERTINTI

Buvo dabar
Pietri Afrikos svaras 4.03 2.80
Britų svaras ...... 4.03 2.80
Nauj. Zeland. .sv_. 4.03 2.80
Airijos svaras 4.03 2.80
Australijos svaras 3.22 2.24
Egypto. svaras 4.13 2.87
Izraelio svaras . 3.00 2.80
Indijos rupija 0.30 0.21
Burmos rupija .. 0.33 0.21
Malajų doleris 0.46 0.32
Danijos krona ... . 0.208 0.145
Norvegijos krona 0.202 0.140
Suomijos marke- 0.00625 0.00441

Mielas Amerikos lietuvi - 
katalike! Tu jau per daugelį 
metų savo prakaitu uždirbtų 
pinigų dalį aukoji įvairiems 
šalpos ir kovos už tėvų žemę 
reikalams. Tu aukoji Ameri
kos Lietuvių Tarybai, kad ji 
drąsiai tirpdytų grandines 
bolševikų uždėtas ant Lietu
vos, tu aukoji BALFui, kad 
jis palengvintų skurdą Vo
kietijoje tebegyvenantiems 
tremtiniams, tu paremi lietu
višką spaudą, lietuviškas pa
rapijas. Tavo nuoširdumu ir 
dosnumu gėrisi kaimynai, gė
risi atvykę iš Vokietijos trerr 
tiniai, gėrisi svetimtaučiai.

Tauta be jaunimo — tauty
be ateities. Jaunimas, tas ža 
lias, sveikas, tikėjimu ir mei 
le degąs jaunimas yra mūsų 
džiaugsmas ir viltis. Tas gra
žusis Amerikos lietuviškasis- 
katalikiškasis jaunimas yra 
susibūręs į Lietuvos Vyčiui 
organizaciją. Lietuvos Vyčiai! 
gyvuoja nuo 1912 m. ir savo ; 
eilėse turi per 2,000 narių, ' 
kurie ištikimai tarnauja Lie-i 
tuvos Vvčiu obalsiui: DIE
VUI ir TĖVYNEI.

Lietuvos Vyčių centro val
dyba, turėdama prieš akis 
kilnius uždavinius, kurių 
įvykdymui yra reikalingi ir 
pinigai, nuo šių metų gruo
džio 1 d. iki kitų metų birže
lio 31 d. skelbia piniginį va
jų, kreipdamasi į jūsų, mieli 
Amerikos lietuviai, jautrias 
ir dosnias širdis: sa'’o pini
gais padėkite išsilaikyti Lie
tuvos Vyčių organizacijai, 
padekite jiems kovoti už lie
tuvybės išlaikymą Amerikos i 
lietuviškojo jaunimo tarpe, 
padekite kovoti prieš tuos 
raudonus tironus, kurie kan
kina Lietuvoj lakusius bro
lius ir seseris.

Iki šiol, kovodami už Lietu
vos išlaisvinimą. Vyčiai pa
rašė 11,000 padėkos laiškų 
svetimtaučių laikraščiams ir 
žurnalams, kurie palankiai 
atsiliepė apie Lietuvą. Daug 
laiškų parašyta atrėmimui 
šmeižtų svetimtaučių spau
doje, atitaisymui klaidų, ne
tikslumų. Buvo tokių laik
raščių, kurie kreipėsi į Vy
čius prašydami daugiau žinių 
apie Lietuvą. Vyčiai užmez
gė ryšius su visa eile mokslo 
vyrų, universitetų profesorių, 
kurie susidomėjo Lietuva ir 
pasidarė nuoširdžiais lietu
vių draugais, talkininkais ko
voje dėl laisvės ir nepriklau
somybės tėvų žemei.

Virš minėtoji kova ir to
liau nepertraukiamai veda
ma. 1949 - 1950 metų Vyčių 
šūkis šitaip skamba: “Vyčiai 
dirba Lietuvos išlaisvinimui.” 
Šios kilnios kovos įvykdymui 
reikalinga pinigų, kurių Vy
čių centras neturi. Tad, mie
las Amerikos lietuvi, tavo 
paaukoti pinigai leis tęsti 
pradėtą kovą. O toji kova, 
kurią veda kiekvienas Vytis, 
jų širdyse brandina lietuviš
kumą. žadina meilę Lietuvai.

Vyčių centras, kuris vado
vauja visiems po plačiąją 
Ameriką išsisklaidžiusiems 
Vyčiams, turi daug kitokių 
išlaidų: jis leidžia jaunimui 
skirtą žurnalą “Vytis,” kuris 
supažindina Vyčius su Lietu
vos garsiąja praeitimi, papro
čiais, grožiu; rengia paskai
tas, pranešimus ir t.t. O visa 
tam reikalingi pinigai.

Tad, mielas lietuvi, pagel
bėk savo aukomis tiems gra
žiosios Vyčių organizacijos 
jaunuoliams-ėms, kad jie 
tvirtose gretose dar aukščiau 
pakeltų galvas eidami prie 
kilniųjų uždavinių įgyvendi
nimo. Tada ir tau bus sma
giau, juk jaunimas yra mūsų 
ateitis.

Artinasi Kalėdos ir Naujie
ji Metai. Tu švenčių proga 
siųskite sveikinimus į mūsų 
žurnalą “Vytį.” Bus malonu 
jums, tuomi pat paremsite ir 
Vvčius. švenčių proga užsa
kykite savo draugams-ėms 
žurnalą “Vytį,” kaip švenčių 
dovaną.

Sveikinimų kainos “Vyty
je” yra šios: visas puslapis
— $35.00, pusė pusi. — $20, 
ketvirtis pusi. — $10, Vs pusi.
— $5.00.

Pinigines aukas malonėkite 
siųsti vajaus pravedimo pir
mininkui Al. Wesey (Vasi
liauskui), 102 Maple Street, 
Great Neck, N. Y. Visų auko
tojų pavardės bus patalpin
tos laikraščiuose. Didesnes 
lietuvių kolonijas aplankys 
vajaus pravedimo pirminin
kas, plačiau nupasakodamas 
kuriems tikslams pinigai ren-

i
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kami, nušviesdamas Vyčių 
nuveiktus darbus.

Mielas Amerikos lietuvi, 
tikime, kad tu nepamirši jau
nimo ir paremsi vajų, prasi
dedantį 1949 m. gruodžio 1 
dieną.

A. VASILIAUSKAS, 
Vajaus Pirmin.

PIGIAI PARSIDUODA
Ridgewoode naujas 3 aukštų. 

2 šeimoms mūrinis namas su vi
sais patogumais: automatiškas 
gaso šildymas, vanduo, garažas, 
blinds, storm screens — tik už 
$13,500. Tuščias flioras. Telefo
nas: H Y 7-4173.

FU’ KIEKVIENAS LIETUVIS SKAITO
Vienintelį Pasaulio Lietuvių Kultūros žurnalą

AID A I
Nuo spalių 4. 1949 m. Mėnesinį Kultūros žurnalą

A IDAI
perėmė leisti

LIETUVOS PRANCIŠKONAI AMERIKOJE

AIDAI yra vienintelis mėnesinis mokslo, literatūros bei 
meno ir visuomeninio gyvenimo žurnalas

AIDAI žadins tautinės kultūros kūrybą ir skelbs jos 
laimėjimus

AIDAI burs aplink save visas mūsų tautos intelektualines, 
menines ir religines pajėgas

AIDAI iki Naujųjų Metų bus leidžiami Vokietijoje, nuo 
sausio 1, 1950 — Jungtinėse Amerikos Valstybėse 

AIDUS redaguos redakcinis kolektyvas, sudarytas iš žymių 
lietuvių mokslininkų, rašytojų irk itų kultūrininkų. 
Vyriausias redaktorius — rašytojas Antanas 
Vaičiulaitis

AIDU prenumerata metams: JAV, Pietų Amerikoje, Mek
sikoje ir Ispanijoje — $5.00; Kanadoje—$5.50; ki
tuose kraštuose—$6.00. Atskiras numeris JAV — 
50c., kituose kraštuose — 55c.

AIDU redakcija: Ant. Vaičiulaitis, 2087 N. Main Avenue, 
Scranton 8, Pa.

AIDŲ administracija:

AIDAI
Kennebunk Port, Maine. Tel. 5

Prieš Kalėdas išeina laikraštis vaikams

Leidžia
LIETUVIŲ KULTŪROS INSTITUTAS 

Redaguoja 
Vytė Nemunėlis

EGLUTĖJE bendradarbiauja žymiausi vaikų rašytojai, 
lininkai, pedagogai-auklėtojai.

EGLUTĖ eis kas mėnuo 32 pusi., iliustruota.
Prenumerata: Amerikoje metams $3.00, kitur — $3.50. 

Mokykloms, grupėms ir platintojams už 10 apmokėtų pre
numeratų viena duodama dovanų.

Adresas: B. Brazdžionis, 107 Concord Steet, Lawrence, 
Mass. .

Užsisakykite iš anksto!

dai- «

X

S*■ * -

Kviečiame užsisakyti

417 GRAND STREET
a ” |
BROOKLYN 11, N. Y. |

KALENDORIŲ
1950 METAMS

AMERIKOS LIETUVIŲ

i 
A

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

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

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

zempliorių spausdinti, šiuomi kreipiamės į savo skaity- $ 
tojus ir bičiulius' prašydami jau dabar savo užsaky- I 
mus prisiųsti. / \ |

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

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

Užsakymus ir pinigus siųskite: X

f
I
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ĮIŠ TREMTIES ATVYKUSIŲ ŽINIOS į

Lietuviu studentu 
bičiulis

Parinkime rūbij ir 
apavo tremtiniams
Artinasi žiema ir neužilgo 

prasidės šalčiai. Nežiūrint in
tensyvios emigracijos vis dar 
apie 20,000 tremtinių susi
lauks šaltos žiemos tremtyje. 
Jų tarpe yra apie 8,000 sene
lių, našlių, našlaičių, ligonių, 
paliegėlių, invalidų ir vaikų. 
Jie yra reikalingi rūbų ir ap
avo.

Visų šių nelaimingų tautie
čių viltis nukreipta į ameri
kiečius. Iš jų jie susilaukda
vo iki išol taip reikalingos 
pašalpos, kuri juos palaiky
davo materialiai ir moraliai. 
Tat neleiskime jiems ir atei
ty palūžti. Sušelpkime auko
mis, rūbais ir avalyne. Per- viai padedami didelio jauni- 
žiūrėkime neatidėliodami sa- mo globėjo Mr. W. H. Sud- 
vo skrynias ir spintas. Ką ra- duth sugeba tęsti mokslus 
site atliekamo neišmeskite, o 
pasiųskite BALFui, kuris su-'se. 
rinkęs persiųs tremtiniams į Į 
Europą.

Visi skyriai prašomi nedel 
siant organizuoti rinkliavas 
savo apylinkėse. Praktika pa 
rodė, kad tose vietose, kur 
skyriai organizavo rinklia 
vas ir didesniais kiekiais ge 
rybių siuntė j BALFo centra- 
linį sandėlį, ten darbas visa
da pasisekdavo ir duodavo 
geru rezultatu. Be to, centra
lizuotas skyriuose gerybių 
surinkimas ir persiuntimas 
atseina žvmiai pigaiu, negu 
siuntinėjimas atskirais pa- 
kiętėliais. Atvvkusieii trem
tiniai kviečiami prisidėti ir 
kuo galėdami paremti rink
liavas. Visų lietuviu bendro
mis pastangomis atliksime šį 
kilnų artimo meilės darbą ir 
palengvinsime tremtiniams 
pakelti šaltį ir skurdą. Siun
tas siuskite šiuo adresu:

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc., 105 ' 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

Kun. Dr. J. B. Končius, 1
. BALF<T pirmi n.

Algirdas Kanauka jau ke
lintas mėnuo mokosi Missis
sippi State Collge at Stark
ville. Tai didelė ir valdžios 
išlaikoma kolegija, į kurią 
Algirdas Kanauka pateko Mr. 
W. H. Sudduth rūpesčiu. Į 
šią kolegiją patekti galima 
tik išlaikius specialius egza
minus. Apie Algirdo Kanau- 
kos gavimą stipendijos tęsti 
mokslui ir atvykimą į Stark
ville rašė vietos spauda ir 
pranešė radijas. Algirdas 
studijuoja inžineriją.

Tai dar vienas pavyzdys, 
kaip ryžtingi ir. gabūs lietu-

aukštose Amerikos mokyklo-

RAUDONIEJI SMAUGIA 
PASILIKUSIUS DP

CIP žinių agentūra iš Ha
los informuoja, jok komunis- 
ų agentai terorizuoja DP no- 
ėjusius įsikurti Olandijoje. 

Tai daugiausia liečia lenkus, 
išsirašiusius dirbti anglių 
kasyklose. Aprūpinti tiksliais 
iik atvykusių DP sąrašais, 
komunistai lanko juos vaka
rais jų barakuose ir siūlo 
jiems važiuoti “namo.” šią 
akciją jie bandė, tačiau ne
sėkmingai, Belgijoje, o ypač 
Kanadoje, kur juos bematant 
čiupo valdžios įstaigos.

PRAŠO GARANTIJŲ

ATSILANKYKITE 
PARODON

American Council for Vo
luntary Agencies organizuo
ja šiais metais svarbesnių 
savanoriškų organizacijų pa
rodą prie “Annual Women’s 
International Exposition.” 
Pakviestos ir dalyvauja savo 
eksponatais šios organizaci
jos:

Church World Service, Na
tional Lutheran Council, Uni
tarian Service Committee, 
Unitd Lithuanian Relief 
Fund of America, United 
Service for New Americans 
ir War Relief Services — 
NCWC.

Parodos tikslas išpopulia
rinti visuomenėje tremtiniu 
rėmimo reikalą ir pritraukti 
daugiau kvietėju darbo ir bu
to garantijoms duoti.

Paroda vyksta nuo lapkr. 
7-13 d. imtinai, kasdien nuo 
12 iki 11 vai. vakaro, 71st 
Regiment Armory, Park Av., 
at 34th St., New Yorke.

Prie rengto kiosko, lapkr. 
11 d. maloniai sutiko dežu- 
ruoti ir duoti paaiškinimus 
pi p. Izabelė Radzevičiūtė, A. 
Devenienė. V. Tvsliavienė. S. 
Cherry-Mulks. J. Trečiokienė, 
Aldona Valaitis, E. Minkū- 
nienė, J. Simutienė, O. Vaiva- 
daitė. Marg. Samatauskienė 
ir Aldona Bernotą.

Tautiečiai ir tautietės kvie
čiami apsilahkvti parodoje.

BALFo Centras

Mielas Tautieti: Ar paau- 
, kavai ir ar sušelnei tremti
nius? Artinasi žiema, jau 
prasideda šalčiai, tūkstan
čiai tremtiniu nedali išemig
ruoti ir lieka varati stovyk
lose. Jie reikalineri maisto ir 
drabužiu. Aukas siuskite:

United J ithuanian Relief 
Fund of America, Inc.

105 Grand Street,
Brooklyn 11, N. Y.

Angelė — 16. 1. 1944, Adelė — 8. 3. 
1946, Aldona — 3. 6. 1948, 
ttacKausKas Ladislova — 22. 12. 1914 
(našlė) darbininkė; Ramutis — 13. 5. 
1942.

Ramanauskas Stasys — 5. 10. 1905,
— sodininkas; Elena — 3. 12. 1913, 
Jūratė — 12. 4. 1940, Adolfas — 4. 7. 
1942, Romualdas — 20. 12. 1947.

Blažaitis Agota — 26. 2. 1907 (naš
lė) ūkininkė; Zita — 2. 5. 1938, Juo
zas — 20. 10. 1939

Jurevičius Leonardas — 25. 10. 1902
— auto mechanikas; Anastazija — 15. 
1. 1905, Zenonas — 6. 7. 1931, Emili
ja — 19. 1. 1937
^teseraitė Magdalena — 8. 9. 1920,

— šeimininkė.
Galackas Bronius — 10. 7. 1902, — 

ūkininkas.
Baltrušaitis Ona — 23. 7. 1912, — 

šeimininkė; Jonas — 1. 1. 1949. 
Lithuanian DP Camp, Spakenberg I, 

Germany, British zone
Gadeikis Bronius — 29. 8. 1894, — 

darbininkas; Bronė — 17. 8. 1899, Re
gina, Kornelija — 15. 7. 1939.

Kijaiskas Pijus — 27. 3. 1894, — 
ūkininkas; Marija — 23. 2. 1896, Ge
diminas — 26. 6. 1930, uJozas — 8 
5. 1933, Algirdas — 13. 10. 1935, Sta
sė — 13. 6. 1941.

Zinkevičius Ladislovas — 5. 2. 1916,
— ūkininkas; Ona — 20. 3. 1915, Joa
na —- 10. 7. 1939, Irena — 1. 12. 1945.

Ruzgys Antanas -— 1. 10. 1899, — 
ūkininkas; Ona — 20. 2. 1908, Joną:
— 4. 5. 1934.

Jankauskas Matas — 15. 5. 1896— 
ūkininkas; Eleonora — 24. 7. 1911, Al 
girdas — 18. 8. 1935, Irena — 28. 8 
1937, Zita — 2. 12. 1946.

Kalvaitis Justinas — 7. 2. 1906,— 
ūkininkas; Elena — 23. 10. 1905, Rim
gaudas — 10. 12. 1935.

Plečkaitis Juozas — 2. 8. 1895, — 
ūkininkas; Bronė — 8. 4. 1906, Atvy
ra — 4. 1. 1935, Algirdas — 11. 1. 1938.

Rūkas Kostantas — 29. 12. 1904,— 
daržininkas; Nijolė — 23. 1. 1938, Ur
šulė — 26. 7. 1886 (teta).

Kulvinskas Kazys — 23. 3. 1911 — 
ūkininkas; Stasė — 4. 4. 1917, Stasys
— 30. 8. 1946, Kazė — 8. 7. 1940, Vik
toras — 23. 2. 1939.

Kairys Adelė — 31. 11. 1897.
Jankevičius Kostas — 23. 2. 1898— 

ūkininkas; Anastazija — 27. 7. 1904, 
Stasys — 20. 4. 1940, Sigitas — 20. 5. 
1943.

Mačionis Romualdas — 9. 8. 1912— 
ūkininkas; Liudvika — 10. 8. 1908, 
Algimantas — 22. 7. 1935, Laimutė— 
11. 8. 1938, Vytautas — 20. 4. 1947. 
Vaitkūnas Jonas — 23. 5. 1899 — ūki
ninkas; Ona — 15. 7. 1895, Juozas— 1 
26. 6. 1932, Teresė — 26. 9. 1936.

Aneliauskas Juozas — 20. 3. 1905 i
— ūkininkas, Teresė — 19. 8. 1905, ■ 

I Marija — 7. 4. 1940, Ona — 8. 3. 1943,
Antanas — 23. 9. 1941.

Litliuanian DP Camp “Wehnen,' 
denburg, Germany, British zone

Ramašauskas Alfonsas, gimęs 20.
6. 1920, — ūkininkas; Valerija — 10. 
12. 1925, Valerija — 20. 7. 1943.

Rudaitis Petras — 17. 10. 1871,— 
metalo darbininkas; Ona — 28. 8. 
1890.

Petrikas 
našlaitis.

Strumila 
(našlė) — 
1930, Elena — 19. 9. 1940, 
23. 6. 1941.

Starkevičius Pranas — 12.
— ūkininkas; Uršulė — 10. 6. 1902, 
Jonas — 8. 9. 1928, Algimantas — 
10. 9. 1933, Ona — 18. 6. 1874.

Vaitukaitis Kazimieras — 23. 
1879, — ūkininkas; Mikalina — 
12. 1882.

Garalevičius Andriejus — 24.
1915, — mūrininkas; Marcelė — 30.
8. 1911, Ona — 20. 11. 1880.

Cechanavičius Jonas — 26. 6. 1926,
— auto mechanikas; Sofija — 17. 10. 
1923, Danutė — 23. 4. 1947.

Janulevičius Antanas — 19. 5. 1926.
— mechanikas.

Kyjauskienė Petronėlė — 18. 1. 
1888, — šeimininke.

Karalienė Elena — 7. 7. 1900 — 
šeimininkė.

Kuršienė Marija — 2. 10. 1893, — 
šeimininkė.

Mockevičius Salemonas — 27. 11. 
1919 — ūkininkas.

Ramonas Juozas — 15. 2. 1899, — 
siuvėjas.

Soras Albinas — 29. 12. 1929,—dar
bininkas.
Lithuanian dp Camp “Unterm Berg,1’ venau apie 4 metus tremtyje.
Oldenburg i. O., Germany, Br. zone
Mendeika Jonas — 19. 7. 1917, - 

ūkininkas; Valerija — 14. 3. 1923, Zi
ta — 10. 10. 1944.

Gruodis Jonas — 2. 3. 1900, — mė
sininkas; Bronė — 14. 10. 1907, Ro
bertas — 2. 12. 1937, Stefanija — 24.
7. 1940.

Sakinis Stasys — 28. 9. 1918, 
siuvis, Marija — 17. 7. 1926, 

Radzevičius Izidorius — 22. 8.
— šaltkalvis; Marija — 1913, 
6. 1947.

Karasiejus Bronius — 20.
— ūkininkas; Marija — 18.
Stasė — 1. 12. 1936, Juozas — 17. 4. 
1938, Genovaitė — 4. 1. 1940.

Kazirskis Povilas — 13. 12. 1909,— 
siuvėjas; Valerija — 16. 6. 1913, Po
vilas — 16. 11. 1933, Laimutė — 16. 
6. 1939.

Sutkus Petronėlė — 17. 8. 1894 (naši 
lė) darbininkė; Meta — 10. 11. 1932.

Kizlauskas Maksimilijonas — 70 m. 
amžiaus,— darbininkas; Marija — 3. 
6. 1884. Marija — 20. 10. 1904.

Golcvegas Oskaras — 4. 3. 1904, — 
darbininkas; Jadvyga — 8. 8. 1906, 
Irena — 9. 8. 1934, Brigita — 6. 5. 
1936, Elzbieta — 5. 11. 1941, Zigfri- 
tas — 24. 2. 1947.

šumakeris Bronius — 2. 6. 1919, — 
ūkininkas; Ona — 10. 10. 1921, Ro
mualdas — 30. 8. 1940. Antanas — 8.
5. 1942, Jonas — 7. 8. 1877 (tėvas);

Ol-

Albinas — 23. 6. 1941 —

Angelė — 10. 12. 1912 
siuvėja; Antanas — 8. 5. 

Asta —

10. 1902,

LIETUVIŲ BIBLIOGRA
FINĖ TARNYBA

1 ŠIS MARGAS PASAULIS t
Rašo GINTRŪNAS į.*

Į Tada iš šautuvo vamzdžio 
I išėjo, lyg iš armotos, švinas, 
liepsna ir dūmai, bet jis nič 
nieko nepešė. Tiktai laukinė 
pelė išbėgo iš krūmo, apsiver
tė porą sykių ir išsitiesė ne
gyva.

—Icliau! — į Murzių sušu
ko Gaigalas, — ar tik tokius 
“zuikius” varinėji?

Prabėgo valandos. Jau bai
gėsi diena, ir Tadas buvo al
kanas. Nei zuikio nenušovė. 
Tik laimė, kad Murzins pra
dėjo visa kosere staugti. Į 
krūmus bėgo, kaip padūkęs. 
Po minutės sugrįžo šuo, viš
tą nešinas. Tai buvo senio 
Černiausko višta iš vištiny- 
čios šalia girios.

Už kitos minutės išlindo iš 
tų pačių krūmų “zemskis.” 
—Esu Grigaliūnas, Žepskio 
žentas, — jisai sausai prabi-

MEDŽIOTOJAS
Iš lėto kimšdamas tabako 

savo pypkėn, petingas Tadas 
Gaigalas nei žodžio neprata
rė savo žmonai Marcelei. Pri- 

Ikimšęs pypkę, užžiebęs ėmė 
papsėti, leisdamas tirštų dū
mų kamuolius.

—Tai ką, — šovė Marcelė,
— prismardinęs virtuvę, ar 
nori dabar mane uždusyt?

—Motka, — atsakė Tadas, 
leisdamas pro nosį dūmus,— 
rytoj medžiot eisiu. Juk pra
sideda medžiojimo sezonas.

—Cha, cha, cha, — nusi
kvatojo jo žmona, — baisus 
iš tavęs zuikininkas. Visi kiš
kių parneša, tik tu ne.

—Tik turėk kantrybės. 
Katrą metą ir aš nors vieną 
zuikį nušausiu. Rytoj prista
tyk didelį katilą verdančio 
vandens. Zuikienos valgysi- lo. — Dabar marš už vogtą 

vištą, tave areštuoju.
Tą patį vakarą telefonas 

suskambėjo Gaigalo namuo
se. Pasigirdo silpnas Tado 
balsas: — 
po kaucija.

—Tai tupėk po kaucija, 
bus šilčiau, — atkirto Marce
lė.

—Ne, ne, Marcele širdele, 
nesupranti. Sėdžiu “džėloje.” 
Reikia “belos.” Ateik čia grei
tai ir atsinešk pinigų ir kau
lą. Murzius irgi įtupi su ma- 
nim kalėjime, ir latras gan 
alkanas.

va.
Švintant rytams, Gaigalas 

buvo jau girioj. Pryšakin bė
giojo Murzius. Murzius buvo 
nei paukštinis, nei zuikinis 
šuo, bet gatvinis, vadinasi, 
mišrios veislės. Buvo jis ru
das, didelis ir su dideliu ape
titu.

Staiga Murzius pastiro, 
lyg užtikęs šnipą—bolševiką. 
Akis išpūtė, ausis pastatė, ir 
uodegą ištiesė. Gaigalas kito 
ženklo nelaukė. Jo mintis bu
vo: šūvį paleisk, ir tegul tas 
krinta, kam reikia kristi.

Kodėl Stalinas

vo

Motka, tupiu čia

savo padėjėjais svarsto bū
dus, kaip visus neklusnius 
sunaikinti.

Am. Liet. Kongresas
(Atkelta iš 2 pusi.)

Marija viską gali pas Dievą!
Jei spaudžia vargas,

graužia rūpestis,

sielojiesi Lietuvos ir
žmonijos nelaime, tai

* kreipkis į Mariją.
Nekalto Prasidėjimo Vienuolyne, Putnam, Conn, 

laikoma Novena į

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 

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

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

------------------------------------------------------------------------------------.K-Ojį

sa- 
šią

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

Telefonas: EVergreen 7-7411

kol coal co.KLEEN

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP
ANGLYS,

Kai Maskvos diktatorius 
Stalinas savo buvusį gizelį 
paskelbė komunizmo priešu 
No. 1 ir pasiryžo jį sunaikin
ti, visas pasaulis susidomėjo 
klausimu: už ką ir kodėl? Ar 
maža Jugoslavija gali būti 
pavijinga didžiulei Rusijai?

Dabar tas klausimas aiškė
ja. Maskvai pavojinga ne pa
ti Jugoslavija ar Tito, bet jo 
paskleistas obalsis, kad kiek
viena komunistinė valstybė 
neturėtų būti prislėgta po 
Stalino batu ir galėtų tvar
kytis savarankiškai.

Tas Tito obalsis patiko ir 
kitų kraštų komunistams, ku
rie gavo progos pažinti Stali
no despotizmą. Daugelyje 
valstybių komunistų tarpe ei
na judėjimas, reikalaujantis 
tvarkytis be Maskvos įsaky
mų. To judėjimo šalininkai 
pavadinti “titoistais.”

Sovietų pavergtuose kraš
tuose titoistai neikinami be 
jokio pasigailėjimo. Su jais 
elgiamasi daug žiauriau, ne
gu su nekenčiamais buržu
jais.

Bulgarijoje, kur titoizmas 
buvo plačiai pasklidęs, eina 
masiniai areštai. Kalėjimai 
perpildvti buvusių “draugu,” 
kad kitiems komunizmo prie
šams juose jau nėra vietos.

Laimingesni tuo atveju ti
toistai vra Italijoje, nes tenai 
juos tik iš partijos išmeta, 
ožu dyti neerali. Kadangi Mas
kvos pronaganda anie Tito 
yra paleidusi šlvkščiausiu 
prasimanvmu. Italijos titois
tai pasiuntė i Jugoslaviją sa
vo delegacija vietoj tuos gan
dus ištirti. Sugrižusi delega
cija pareiškė, kad Maskvos 
visi pranešimai anie Tito vra 
pikti šmeižtai. Tito savo kraš
te yra populiarus ir visur lan
kosi be sargvbu.

Priimdamas italu delegaci
ją Tito jiems pareiškė: kai 
man reikės tokios NKVD sar- 
gvbos. kuria naudojasi Mask
vos “saulė” — Stalinas, aš 
žinosiu, kad žmonės manęs 
nemėgsta ir aš iš valdžios pa
sitrauksiu.

Po tokio delegacijos prane-į zenitus upuummu save 
Šimo, titoistu judėjimas dar janvlinkėje už sutartą atlygi- 
labiau plečiasi. O Maskvos nimą.
tironas, drebėdamas, kad ga- “Amerikos” Administracija^ 
Ii iam nenavykti užviešpa-

COKE ir ALIEJUS
OFISAS:

496 Grand Street Brooklyn! N. Y,
Gyvenimo Vieta:

65-43 Grand Ave. Tel. HA 6-8406 Maspeth, N. Y. 
Telefonuoti po 5 vai. vakarais

JUDAMI PAVEIKSLAI Lietuvių parapijos salėj, Maspethe 
Kiekvieną Sekmadienio Vakarą. Įėjimas—Nemokamai!

TRIUMFALINĖ KONGRE
SO PABAIGA

Kongreso dalyviai, sužavė
ti kongreso darbais, nebėgo 
tuoj į namus, bet visi susirin
ko atgal į viešbučio salę — į 
meno šventę. Žmonių buvo 
tiek daug, kad keli šimtai tu
rėjo grįžti į namus, nes salė
je ir statiems vietų nebebu
vo. Visus dalyvius pavergė 
žodžio ir muzikos meninin
kai: Brazdžionis savo patrio
tiniais eilėraščiais, Gustaitis 
savo jumoru, Kačinskas vai
dybos talentu, Santvaras sa
vo nuoširdžia poezija, Apreiš
kimo parapijos choras savo 
dainomis, o Stasys Baranaus
kas ir Anna Kaskas visus 
taip sužavėjo savo dainomis, 
kad net ir po tris valandas 
užtrukusio koncerto nieks 
nenorėjo į namus beeiti, šis 
puikiai suorganizuotas ir pra
vestas žavus literatūros ir 
muzikos koncertas buvo tik
ra dvasios puota.

Lapkr. 11 d. sukanka 4 
metai, kai Bavarijos Mem- 
mingene pradėjo savo darbą 
Liet. Bibliogr. Tarnyba, šiuo 
metu Memmingene spausdi
namas 6-9 Nr., suredaguotas 
jau JAV, kur Tarnyba per
kelta š. m. rūgo. 18 d. Labai 
svarbu, kad “Knygų Lenty
noje”, kuri jums reguliariai 
buvo ir bus siunčiama, perio
dikos straipsnių bibliografi
ja būtu kuo pilniausia.

Norėčiau pranešti, kad ga
vau pastovią tarnyba didelės 
ligoninės virtuvėje. Grižus iš 
darbo galiu skirti bibliogra
fijai vakarines valandas ir 
sekmadienius. Ketinu išsilai
kyti iš kuklaus uždarbio, ku
ris nesiekia 100 dol. per mė
nesį, o “Knygų Lentynos” 
leidimu pasižadėjo rūpintis 
LTB Komitetas Memminge
ne (Bavarijoje), kur aš išgy-

| Laikraščiai ir kiti leidiniai 
~ būtinai reikalingi man, kaip 

medžiaga, neturint jų biblio
grafinis darbas nebūtų iš vi
so įmanomas, tačiau apie pre
numeravimą šiuo metu ne
tenka ir svajoti. Reikia šei
mą ir save išlaikyti. Gyvena
me farmoie, 5 mvlių atstume 
nuo Danville miesto, kur yra 
mano tarnyba.

A. J. Ružancovas, 
LBT Vadovas ir Steigėjas 

203 Madison Street, 
Westville, Ill.

12.
17.

bat-

1913
Irena 5.

2. 1896,
5. 1905,

Lietuvi, tau pavyko laimin
gai ištrūkti iš niūraus sto- 
vvklinio gyvenimo, šiendien 
esi laisvėje. Nepamiršk savo 
tautiečiu, kurie liko Europo
je ir negalėjo išvvkti! Jie 
laukia iš Jūsų pašalnos. Pa
siusk savo auką neatidėlio
jant:

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc.

105 Grand Street,
Brooklyn 11, N. Y.,tauti visame pasaulyje, su

K. V. P.

PADĖKA
Zajankauskas, firmosJos.

Hardi Co. (895 Broadway, Broo
klyn, N. Y.) lietuvis atstovas ne 
tik padėjo mums iširinkti gerą 
šaldytuvą, bet savo geru patari
mu ir pastangomis sutvarkė vi
sus reikalus, kad tik jo dėka ga
vome didelę nuolaidą ir lengvo
mis sąlygomis ilgalaikį išmokė
jimą. Už tą malonų patarnavimą 
p. Zajankauskui reiškiame viešą 
padėką.

E. ir M. Milukai, Jr.

Amerika” nemo
kamai

Visiems iš tremties atvy- 
kusiems, kurie prisius savo 
adresą, iki Nauju 1950 metu 
“Ameriką” siuntinėsime vi
sai nemokamai.

Taipgi prašome atsiliepti, 
kas norėtų prisidėti prie 
“Amerikos” išplatinimo savo

417 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

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

Vietinius visiems štatams ir Municipalams Jungtinėse Valstybėse ar 
Užsienių šalyse.

1 Visos knygos ir rekordai raportavimui taksu pavieniams, pavienių 
biznių, partnerystės ir korporacijų mieste ir už New Yorko miesto 

I ekspertiškai tvarkomos advokato Zubawicz. kuris turi teises prakti- 
' kuoti bile teisme Jungtinėse Valstybėse ir Federalcs Valdžios ir kuris 

' yra patyręs accountant dabar tvarkantis taksus visokiu biznių, didelių 
1 ir mažų, visoje šalyje ir užsieniuose. Tatai galima daryti ir laiškais.

Asmeniški periodiniai ir du-metiniai vizitai yra daromi bile bizniuose 
į naudojant šj patarnavimą visur Jungtinėse Valstijose ir užrubežyje.

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

RAŠYKITE:

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

Telefonas: EV 4-3049

ir

III

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJŪNAS, Sav.
VYNAS — LIKERIAI — ALUS

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

Tel.: Main 7646

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

Per mumis galite gauti pirkti Įvairiausiu nuosavybių ir bizniu: 
Mūriniu Ir medinių namų, su visais Įtaisymais; 
krautuvių, duonkepyklų, garadžių, galiūnų, 
gazolino stočių, žemės lotu, farmų ir kt

MOŠŲ PATARNAVIMAS YRA GREITAS IR TEISINGAS

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

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

KLAUSYKITE 
“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 

RADIJO VALANDŲ 
šeštadieniais, 5:00—5:80 vai. vak 

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

429 Walnut St., Newark 5, N. J. I 
TeL MArket 2-5360

iBwai
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KORESPONDENCIJOS

Paterson, N. J<
Spalių 30 d. buvo surengtas 

Patersone pirmas viešas Kris
taus Karaliaus šventės minėji
mas parapijos salėje su gražia 
programa. Minėjimą atidaryda
mas Šv. Vardo D-jos pirminin
kas, žymus vietos lietuvių kata
likų veikėjas, Jurgis Jasulaitis 
pabrėžė, kad šis minėjimas iš
ėjo iš tremtinių iniciatyvos ir 
bus progos pamatyti, kaip tokie 
minėjimai buvo rengiami Lietu
voje.

Toliau sekė A. Masionio pa
skaita, kurioje jis labai vaizdžiai 
pavaizdavo kuo baigiasi žmonių 
pastangos įkurti žemėje rojų be 
Dievo ir kaip vietoj laisvės žmo
nės patenka į tokią vergiją, iš 
kurios nesuranda kelio atgal.

Sveikintinas dalykas', kad ir 
čia gimusių ir augusių jaunuo
lių tarpe atsiranda talkininkų, 
kurie mielai jungiasi į darbą su 
tremtiniais. Marija Jasulaitytė, 
vietos High School mokinė, 
gražiai paskambino pianu.

Visos meninės dalies centrą 
sudarė iš New Yorko atvykusi 
solistė R. Mainelytė, kuri ten 
dirba NCWC. Vien jos pasirody
mas scenoje su gražiais tautiš
kais drabužiais sukėlė gausias 
jai ovacijas. Ji pagiedojo keletą 
gražių giesmių. Jos švelnus gra
žus balsas taip tiko toms religi
nėms giesmėms, kad tikrai išėjo 
jautri malda. Solistei akompa
navo vietos vargonininkas p. V. 
Justas.

Gražų užbaigos žodį tarė p. J. 
Jasulaitis ir vnatingai gražiai ir 
jautriai pakalbėjo kleb. J. Kin
ta, pasidžiaugdamas tarp kitko, 
kad naujai atvykstantieji lietu
viai atneša gražių papročių iš 
Lietuvos. Dar tarė žodį Tėv. 
Pr. Giedgaudas, OFM, kuris čia 
sėkmingai vedė dviejų savaičių 
misijas.

Pas mus iš tremties atvyko 
aktorė Liucija Kašiūbaitė, kuri 
apsigyveno pas ją parkvie
tusią Mariją Papečkienę. Reikia

New Haven, Comb

AMERIKA

SOVIETAI RUOŠIASI SABOTAŽUI
SVARBIAUSIUOSE PASAULIO UOSTUOSE

"““““"“KVIEČIAME

Gen. Groves, žinomas ato-' vairiais biliais, įgabenti čia 
minių ginklų specialistas, pa-, didelį skaičių savo agentų, 
reiškė — “Septynios atomi- Prez. Trumanui paskelbus 
nės bombos: 2 — New Jer- rusiškos atominės sprogimą, 
sėy, 2 — Manhattane ir 3 nebūt nuostabu jei FBI po—Pastangomis mūsų klebono,

kun. A. Gradecko ir pačių trem-, Queens - Brooklyno pakran- kurio laiko paskelbs ir apie 
tinių bei veikėjų, yra šaukiamas | tėse, atgabentos lėktuvais ar iššifravimą šios, neblogiau, 
bendras tremtinių susirinkimas,1 nepastebimai įšmugeliuotos kaip nacių suorganizuotos, 
bei viešas šios kolonijos lietuvių 
susipažinimas su mūsų tremti
niais. Susipažinimas įvyks lap
kričio 13 d., 3:30 po pietų.

—Lapkričio 13 d. pripuola šv. 
Kazimiero parap. 36 m. sukak
tuvės. Klebonas kviečia visus at
silankyti. Po susirinkimo bus 
vaišės ir pasilinksminimas. Visi 
vietos lietuviai ruoškitės daly
vauti šiame susirinkime.

Fanwood, N. J
iš

sabotažninkų, visiškai sunai
kintų New Yorko pramonės 
potencialą”...

Turima daug įrodymų, jog 
sovietai būsimo III pasauli
nio karo metu nepaprastai 
daug tikisi iš. sabotažo, ku
riam ne tik kad tobulai pasi
ruošta, sukuriant milžiniškas 
aparatas šnipų ir specialus 
sovietų kariuomenės štabo 
skyrius, bet kurio veikimas 
jau ir jaučiamas. Kaip pav. 
nurodomas prieš pusmetį vy
kęs Kanados jūrininkų strei
kas — kanadiečiai turi tik
rus įrodymus, jog tai buvęs 
šio skyriaus “bandomasis” 
darbas.

Šio “XY” skyriaus šefas 
“adm. Razumovski” reziduo
jąs Leningrade yra “vieš
pats” 10.000-nės agentų slap
tos armijos, kurios narius 
jis yra planingai išdėstęs 
svarbiausiuose centruose. Va
kariečių kontražvalginė da
bar įsitikinusi, jog “adm. 
Razumovskio” pavarde yra 
prisidengęs II pas. karo me
tu buvęs sovietų karo laivy
no žvalgybos viršininkas, vi- 
ceadm. Kardaševas. Svar
biausi jo pagelbininkai esą: 

Į Dancige — Ernst Wollwebe- 
' ■v’t r-" Či4-n+-4-l “A/fnv CJtnvlr”

šnipų organizacijos.
Verta pacituoti amer. buv. 

karo attache Maskvoje Col. 
James Crocketto nuomonę... 
"Mūsų supratimu, karas pra
sidės kartu su šaudymu. Gi 
sovietams — karas tebevyk
sta su “imperialistiniu” Va
karų pasauliu nuo 1917 me
tų iki “proletariato diktatū
ra sunaikins paskutinį im
perialistą.”

Ainius

Amerikos Lietuvių Kalen
dorium 1950 metams domisi 
visi. “Dypukai,” nors kaip 
reikiant dar neįsikūrę, irgi 
prisideda prie jo išleidimo.

Šią savaitę į kalendoriaus 
prenumeratorių skaičių prisi
dėjo “Amerikos” skaitytoja 
K. Tomkevičiūtė iš Cincin
nati, Ohio. Ji rašo: Siunčiu 
$1.00 kalendoriaus prenume
ratai ir apgailestauju, kad 
mažai uždirbdama, negaliu 
prisidėti su didesne parama.” ,

Kadangi jau nedaug laiko 
liko iki kalendorius bus baig
tas spausdinti, norintieji įsi
rašyti kalendoriaus prenume
ratoriais, prašomi prisiųsti 
savo užsakymus. j

“Amerikos” Administr.

Užsisakykit savaitraštj “AMERIKĄ”!

“AMERIKA”
■fa yra geriausias savaitraštis,—sako kiekvienas, 

turėjęs progos su ja susipažinti.

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

Todėl

“AMERIKA”
fa yra mielai skaitoma ne tik čia, Amerik ųe, 

bet ir visame pasaulyje.

Spalių 15 d. mirtis išplėšė 
mūsų tarpo mums taip brangią 
ir mylimą žmoną ir motiną Oną 
Staknienę-Vaškevičiūtę.

Visiems dalyvavusiems laido
tuvėse, užpirkusiems mišias, ku
rių buvo virš 20, taip gausiai 
puošusiems velionės karstą, gė
lėmis, žodžiu ar raštu reišku- 

jSiems mums užuojautą ar kuo 
nors kitu prisidėjusiems mums 
taip skaudžioje valandoie, reiš
kiame širdingiausią padėką.

Ypatingai norime padėkoti gi
minaičiui kun. prof. Dr. M. Ra
žaičiui, velionę ir mus iš širdies 
sunratusiam, išreikštame gilios 
minties paskutiniame atsisveiki
nimo pamoksle.

Taip pat giminaičiui kun. Dr.'ris, Štettine — “Max Stark" 
Vaškui ir Newarko švč. Trejy- ir netaip svarbiam Triesto 
bes liet, parap. kleb. kun. Ig. skyriui vadovaująs mažiau 
Kelmeliui, laikiusiems už velio-, patyręs komunistų agentas, 
nės sielą mišias ir pravedusiems I Štettino skyrius vykdo šni- 
laidotuvių religines apeigas. Bvo-' pinėjimą ir, kiek šiuo laiku 
liui ir dėdei Dr. J. StaknevičiuL 
rūnestingai gydžiusiam per pas
kutinius kelis negalavimo me- esąs antraeilės svarbos Ra- j 
tus.

Laidotuvių dir. Akialiui, velio- tas, nes jis dabar labiausiai 
nės seseriai ir švogeriui Giebam susirūpinęs Dancigo departa- 
su šeimomis ir broliams Antanui mentu, kuris vvkdo penktos 

iu=iq «x<u1J4 x ancviuoę. xv^.».a ir Pranui Vaškams. Slaugiusiai kolonos darbą Skandinavijos 
pastebėti, kad M. Papečkienė ir viskuo rūpinusiai iki pat mir- j ir Šiaurės Amerikos uostuo- 
yra didelė tremtinių rėmėja ir ties Genei Juraitienei. 
geradarė. Kai kurie tremtinių 
vaikai ją tiesiog vadina savo te- dis velionei Onai, pasiliks mu- 
ta. Ji yra nuolatinė “Amerikos” 
skaitytoja ir katalikiškos spau
dos remėia. Lapkr. 6 d. ji šven
tė savo 60-tąią gimimo dieną.

Neseniai atvyko iš tremties ir 
apsistojo Patersone Dr. Reinys 
su savo šeima, kuriam čia paža
dėtas darbas ligoninėje.

Redakcijos prierašas: Visas 
“Amerikos” štabas sveikiname 
savo didelę prietelką p. Marp'ą 
Papečkienę jos garbingos gimi
mo dienos proga ir linkime iš
tvermės ir jėgų lietuviškame 
darbe.

galima, sabotažą, Europos ir 
Artimųjų Rvtų uostuose. Tai

zumovskio dėmesio subjek-

Linden, N. J,

—Clayville, N. Y. gyvento
ja S. Komorek, išleidusi iš 
rankų 6 savaičių naujagimį, 
kurs iš karto užsimušė, iš 
baimės prieš vyrą, pasakė, 
kad vaiką pagrobė nežinomi 
žmonės. Lavoną surado, mo
tina apie nelaimę pati prisi
pažino.

VIETOS ŽINIOS
MIRĖ

Nuoširdžiausiai dėkoju pp. 
Juozui ir Marijai Sabuliams, gy-. 
venantiems 503 Euclid Avenue, 
Brooklyne, už garantijų suda
rymą atvykti Amerikon. Už ma
lonų sutikimą uoste, atvežimą 
ir priėmimą esu dėkingas visai 
jų šeimai, o ypač jų sūnui Stan
ley, už darbo suradimą, negai
lint laiko ir išlaidų.

Taip pat dėkoju kun. Gurins- 
kui ir J. Mačiuliui už patvirtini
mą dokumentų, NCWC atstovui 
p. Laučkai, BALFo reikalų ve
dėjui p. Minkūnui.

Nuoširdžią padėką reiškiu pp. 
A. ir Br. Radzivanams Brook
lyne, už sutikimą priimti gyven
ti pas save ir globą man pas 
juos gyvenant.

“AMERIKOS”
fa šimtai egzempliorių kas savaitė plaukia į 

Europą, Aziją, Afriką, Australiją, Pietų 
Ameriką ir Kanadą.

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

“AMERIKA”
★ metams kainuoja tik ......................... $3.00

Užsienyje .............................................$3.50
Reikalaujantiems nemokamai siunčiame kelis “Amerikos* 

numerius susipažinimui

417 Grand Street Brooklyn 11, N. Y.

Charles Beganskas, 37 m. 
amž., gyveno 1713 Greene 
Ave., Brooklyne. Mirė lapkr. 
2 d. Jewish Hospital, buvo 
pašarvuotas graboriaus M. P. 
Ballas laidojimo įstaigoje, 
660 Grand St. Palaidotas šeš
tadienį, lapkr. 5 d. su gedulo 
pamaldomis iš Angelų Kar. 
bažnyčios Šv. Jono kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime
moterį Oną, sūnų Philip, tė- de Bustos, F.C.C.A., Argentina), 
vus Viktorą ir Mortą, brolį ieško savo dėdienę Rapšytę, ki- 
Juozą, 3 seseris: Helen Dich- lusią iš Likunčių kaimo, Zarasų 
telmiller, Bellą Walkewicz, rapskr. ir dabar gyvenančią USA. 
Anną Chaplin ir tolimesnius 
gimines. Charles Beganskas 
buvo žinomas Brooklyne ir 
apylinkėje. Iš profesijos ve
lionis buvo muzikantas.

Laidotuves prižiūrėjo gra
borius M. P. Ballas.

V. šumskis

IEŠKO

Antanas Briedis (Ėst. Corral

Tel. Market 3-5172

- P

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8-9229

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

šventadieniais susitarus

9' Dr. A. Petriką
S (Dantų Gydytojas)

221 So. 4th Street

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

Penktadieniais uždaryta

Brooklvho Lietuviai Graboriai
PAUL GUSTAS FUNERAL HOME In J

LAISNIUOTAS GRABORIUS Ž

Modernios naujai įrengtos patalpos. Ypatinga paslauga h « 
dėmesys teikiamas Kiekvieno Pageidavimo Atveju Z

j se. Kodėl jis taip susirūpinęs, 
Jūsų visų parodyta gera šir-' pasirodo jau žinąs ir gen. 

; Groves, o neseniai ir vienas 
I žurnalistas — amerikiečių 
'tautą perspėjęs: “Raudonųjų 
5-toji kolona, gudriai užmas
kuota visuose tarptautiniuo
se svarbiausiuose uostuose, 
jau dabar sudaro milžinišką 
navoju, o karo metu jis bus 
didesnis kaip ir pati a-bom- 
ba”„.

Vadovaudamiesi sovietų 
laivyno žvalgybos karininkų 
instrukcijomis, šnipai, jų tar
pe daug vokiečių komunistų- 
aktvvistų, tiria tų kraštų 
uostu darbininku nuotaikas, 
jų šeimų ir net pro ten vyks
tančiu US ir kitu šalių karių 
nusistatvmą. Ne beto. Vaka
ru saugumui tiriant keistu 
gaisrų ar maišačių uoste 
priežastis — randama galiau
siai, kad ten buvo prisidėta 'minas).
geriausiu sovietų Razumovs-i Laukiama, kad šios įdo- 
kio agentų. {mios ir retos krepšinio rung-

Sakoma, kad US uostuose tynės sutrauks visus sporto 
ši grėsmė ypač sustiprėjusi mėgėjus, tiek vietinius, tiek 
no to. kai Rozumovskis ra-; atvykusius iš Europos. Įėji- 

Modestavičių šeima dęs būdą, pasinaudodamas į

myse neužmiršty.
A. Staknvs, velionės vyras, 

ir sūnūs bei dukterys

SPORTAS

PADĖKA

ir

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

Visa vietos lietuvių kolonija 
iš pat ryto jaudinosi — prastas 
lietingas oras gali sutrukdyti 
mūsų numatytą bendrą pobūvį 
su prašmatnia programa. Pesi
mizmas išsisklaidė, kai vakare 
prie Liberty Park lietuvių sve
tainės sustojo ilga eilė automo
bilių su artimais ir tolimais sve
čiais. Tai buvo BALF skyriaus 
vakaras.

Daug triūso ir vargo J. Liud- 
vinaitis su BALFo 132 kuopos 
valdyba padėio, nemažai pasi
šventimo parodė, kol iš vietinių 
senesnių ir jaunesnių pajėgų su
lipdė šiam vakarui programą 
Atvyko pagerbti lietuvių pobū
vį miesto majoras H. R. Whee 
ler, J. Stukas, Jr., prof. J. či- 
žauskas su ponia, operos solis
te. O svečių gausybė iš Newar- 
ko, Elizabetho ir kitų miestų.

Kalbą pasakė buv. Lietuvos 
ministras gen. Černius. Užbaigė' 
Lindeno majoras. Jis savo kalba 
patikino lietuviams visokeriopa 
pagelhą jų kultūrinėje veikloje 
pasidžiaugė vietinių ir naujaku
rių darniu sugyvenimu ir bend
ra kūryba, apsipažinęs su lietu
vių tautos istorija, palinkėjo iš
tvermės lietuviams savo teisė- 
toj kovoj už laisvę.

Aktyvus dalyvis—J. V.

Atvykus mums i šią šalį 
natekus į labai sunkią materia-, 
linę padėtį, pirmiemsiems ištie- 
susiems pagelbos ranką pp. J. 
P. Stravinskams, pp. B. K. Žu
kams, p. V. Modestavičienei nuo
širdžiai dėkotame. Ypatingai tuo 
laiku mus globojo ir teikė viso- 
kiariopą paramą ir gausią pini
ginę paskolą p. J. Steponaitis, 
kuriam už viską tariame širdin
giausią lietuvišką ačiū. P. Kazv- 
tei Genewich už nepaprastai di
deli parodytą mums nuoširdumą, 
nadedant suieškoti darbo, esame 
labai, labai dėkingi. Tain pat pp. 
Adomaieiams, p. B. Wallace, p. 
Jablonskiui, p. V. Johnson ir p. 
P. GHškai už suteikta mums ma
terialinę parama, dėkotame.

Liet. Atletų Klubo krepši
ninkai praeitą šeštadienį tu
rėjo stipresnį priešininką 
Ridgewood Presbyterians ir 
laimėjo 52—40.

Lapkr. 24 d. Klasčiaus sa
lėje bus lietuviškos rungty- i 
nės tarp Liet. Atletų Klubo 
ir Apreiškimo parap. Vyčių. 
Tai bus bene pirmasis jėgų 
išbandymas tarp vietos lietu
vių ir atvykusių. Po rungty
nių, kurios prasidės 5 vai. po 
pietų, bus šokiai su menine 
programa. Dalyvaus p-lės 
Bichnevičiūtės vedama tauti
nių šokių grupė iri vyrų ok
tetas “Aidai” (vad. J. Gal-

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa. 

Moderniška laidojimo ištaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė 

Viskas nemokamai 
Kreipkitės dieną ir naktį

mas — 75c. Čk.
f Tel. DEW 5136

K

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

Tel. EVergreen 7-4335 'Tel. STagg 2-5043

tephen Aromiskis1
(Armakauskas) ( Matthew P. Ballas

(Bieliauskas)
Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Atinasi žiema. Likę Europos stovyklose tremtiniai prašo pa
ramos. Jie reikalingi maisto, rūbų ir apavo. Gautus iš ameri
kiečių daiktus jie patys pasitaiso ir prisitaiko. Tautiečiai, pa
remkite tremtinius piniginėmis ir daiktinėmis aukomis. Visa 
kas siųskit: United Lithuanian Relief Fund of America, Inc. 
105 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y.

Reikalinsi
“Amerikai” reikalingi ener

gingi įgaliotiniai rinkti 
numeratas.

Del sąlygij kreiptis: 
“AMERIKA”

417 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

pre-

Š
X

Jos. Kavaliauskas
t Laisniuotas

LIETUVIS GRABORIUS
Penna ir New Jersey valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes 

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

AUGUST GUSTAS
Florist :—

BROOKLYN 20, N. Y.
SHoreroad 8-9330

—: Beltaire
6762 FOURTH AVE.
(68th St. kampas)

Specialistai Laidotuvių Vainikams ir Vestuvių Bukietų
Paruošime. Užsakymai priimami ir telefonu. Taip pat 
galima užsakyti gales Paul Gustas Funeral Home, Ine. 
įstaigoje, 354 Marcy Ave. Tel. EVergreen 7-4774

iTel. Virginia 7-4499

» F. W. Shalins
J (šalinskas)

Joseph Garszva J į) Laisniuotas Graborius
J M Suteikiam Garbingas

v V Laidotuves

ergreen 8-9770

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwton 9-4464

KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

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

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS

\ Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 —72nd Street ' I Maspeth, N. Y.
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Apreiškimo
iaAPYLINKE J E AC'

>r J. Laučkai lapkri-iz. ir J. Laučkai lapkri- dam, N. Y., lankęsis Kong- 
C!o 8 _ d. susilaukė gražios, rese, aplankė ir mūsų įstai-
dukrelės. Ponia šiuo metu yra 
Mary Immaculate Hospital 
Jamaicoje. Motina ir dukra 
jaučiasi stipriai, šia proga 
‘Amerikos” štabas sveikina 

ponus Laučkus ir linki svei
katos ir stiprybės.

• J. Lukas su šeima atvy
ko iš tremties ir apsigyveno 
Brooklyne, kur jis gyveno 
apie 10 metų prieš Lietuvos 
Nepriklausomybės atgavimą.

• Muz. j. r-“
Amsterdam, N. Y. Kongreso 
proga lankėsi ir mūsų įstai
goje.

• Kun. P. Patlaba, Katali
kų Akcijos direktorius, šiuo 
metu iš Chicagos atvykęs ir 
darbuojasi New Yorko rajo
ne.

• Al. Kutkus, žinomas ope
ros dainininkas, atvykęs iš 
tremties, įsikūrė Bronx, N. 
Y. ir įsteigė pianų derinimo 
biūra. Kreiptis šiuo adresu: 
974 Sheridan Ave., Apt. 4-D, 
Bronx, N. Y. Tel. JE 6-5035.

• Kun. Balčys, 1947 m. iš
vykęs iš Lietuvos kaip US 
pilietis, daug žiaurių dalykų 
mates iš bolševikų Lietuvo
je, Kongreso proga aplankė 
ir mūsų įstaigą.

• A. Lukšys, iš Amster-

gą.
• Eva Gustavičienė, brook- 

lynietė, “Amerikai” pastip
rinti įteikė $9.00.

• Lietuvos Vyčių krepši
nio komanda Brooklyne, ren
gia krepšinio rungtynes su 
Liet. Atletų Klubo komanda. 
Įvyks Klasčiaus salėje lapkri? 
čio 24 d., 5 vai. po pietų.

• Kun. Stonis, mūsų žy
mus bendradarbis, lankęsis

Olšauskas iš.New Yorke, aplankė ir mūsų 
įstaigą.

• Dr. A. Kučas, Scrantono 
universiteto profesorius, Am. 
Liet. Kongreso proga lankėsi 
New Yorke.

• Prof. K. Pakštas, skai
tęs paskaitą Am. Liet. Kon
grese ir Ateitininkų suvažia
vime, jau išvyko atgal į Pitts- > 
burgh, kur jis profesoriauja.

• St. Liepas, šiuo metu gy
venąs Amsterdam, N. Y., da
lyvavęs Kongrese,' išvyko at
gal į Amsterdamą.

• Pp. Rupeikai iš Rich
mond Hill, N. Y., “Amerikos” . 
nuolatiniai skaitytojai ir re-Į

—Moterų Sąjungos 29-tos 
kuopos susirinkimas įvyks 
lapkričio 16 dieną, 8 valandą 
vakare Apreiškimo parapijos 
salėje.

—Apreiškimo parapijos 
choras, vadovaujamas muz. 
P. Sako, labai stipriai ruošia
si naujoms koncertinėms šv. 
mišioms, kurias nori paruoš
ti Kalėdų šventėms.

KUNIGŲ VIENYBĖS 
SUSIRINKIMAS

Spalių 27 dieną Elizabeth, 
N. J. įvyko New Yorko ir 
New Jersey apylinkės Kuni
gų Vienybės susirinkimas, 
kuriame išrinkta nauja val
dyba.

Pirmininkas — kun. Juoz. 
Simonaitis, sekret. — kun. 
Jonas Pakalniškis, iždininkas 
— kun. Jonas Kinta.

TARPTAUTINĖ MOTERŲ 
PARODA

26-ji Tarptaut. Moterų Pa-' 
rodą atidaryta lapkričio 7 d. 

j ir tęsis ligi ateinančio sek- 
mėjai, lankėsi mūsų įstaigoje madieni°> ^aP^r- 13 d. šioje 
ir užsimokėjo prenumeratą , 
už dvejus metus.

• Ponia Kurmis iš Brookly
no, “Amerikos” pagerinimo 
fondui prisiuntė $1.00.

Didžiąją Lietuvių Dailės Parodą

Ji pratęsta iki lapkričio 27 dienos
Atidaryta kasdien: 1:00 p. m. iki 10:00 p. m. 

Šeštadieniais ir sekmadieniais: 10:00 a.m. iki 10:00 p.m.

LAPKRIČIO - NOVEMBER 12 ir 13 d
MENO PROGRAMA

Programoje dalyvaus Lietuvos Operos dainininkai:

Vincė Jonuškaitė, Ipolitas Nauragis ir VI. Ivanauskas
Šokių programą išpildys E. Čiurlytė su A. Liepinu ii’ 

O. Bichnevičiūtės bei M. Žukauskienės

TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPE

Programos atliekamos:

šeštadienį — 2:00 p. m. ir 6:00 p. m.
Sekmadienį — 2:00 p. m. ir 6:00 p. m.

NEW YORK HALL OF SCIENCE
Broadway at 44th Street New York City

MILŽINIŠKAS KONCER
TAS IR BALIUS

, KAS PAĖMĖT PALTĄ?
(Top Coat)

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

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

•Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai)

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

AD. JEZA VITAS V. UBAREV7CIUS
Muzikos Dir. Pranešimų Dir.

J. F. GINKUS
Direktorių*

A. ir E. POVILANSKŲ 

Baras ir Restoranas IPuiki Salė Šeimyninėms Pramogoms
158 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. £

Tel. EVergreen 4-9737 t*

Šią milžinišką pramogą 
rengia Moterų Vienybė kar
tu su American Legion Lith
uanian Memorial Post lapkri
čio 27 d., sekmadienį, Lost 
Battalion Hall, Elmhurst, N. 
Y. Kviečiame visus didžiojo 
New Yorko Pennsylvania ir 
New Jersey bičiulius tą die
ną rezervuoti šiam parengi
mui.

Bus du puikiausi orkest
rai, kurie grieš be perstojimo 
ir linksmins jaunus ir suau
gusius.

Puikioje programoje daly
vauja daug pasižymėję ope
ros artistai, kaip tai — Sta
sys Liepa, Bladas Ivanaus
kas, gerai žinoma Barbara 
Darlys. Kvartetas pasirodys 
pilnoje gražumoje, tai bus 
Amer. Memorial Post Quar
tet. Grupė tremtinių šokikų 
žavės publiką. Taip pat dar 
viena naujenybė — p. Liepi
nis — baletnikas šoks solo 
šokius. Visiems artistams 
akompanuos jaunas ir gabus 
pianistas Sadeler - Sadlaus- 
kas.

automobilio

I terų skyrius su labai gražiais 
eksponatais, šioje parodoje 
pamatysit ir lietuviškas stak
les, kurias atsigabeno iš Ka
nados p. Tamošaitienė. Šio
mis staklėmis ji demonstruo
ja — audžia lietuviškus au
dinius. šiomis staklėmis au
dimas bus transliuojamas ir 
per televiziją. Lietuvių prog
rama bus šį sekmadienį, lap
kričio 13 d.

Paroda atidaryta kasdien 
nuo 12 vai. dieną, ligi 11 vai. 
nakties. Netik Brooklyno ir 
New Yorko lietuviai turėtų 
atlankyti šią taip įdomią pa
rodą, bet visos anvlinkės mū
sų tautiečiai turėtų ją pama
tyti. Tikietus įsigykit iš anks
to pas savus žmones, nes tais 
pinigais turės padengti lietu
vių skyriaus įrengimo išlai
das. Jžanga į parodą tik 50c.

DIDYSIS KONCERTAS IR ŠOKIAI
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Pereitą sekmadienį, Hotel 
New Yorker, po koncerto, 
kaž kas per klaidą pasiėmė 
muz. Paul Sako rusvą Gabar
dine paltą (top coat) Season 
Skipper. Iš vidaus firmos 
ženklas — Lord and Taylor, 
New York.

Palto kišenėj buvo pinigi
nė, kurioje sudėti svarbūs 
dokumentai
leidimas (license) ir kit. La
bai prašoma turinčio šį paltą 
susižinoti su p. Paul Sakas,

.5th St^ Brooklyn,, N. | lietuvių skyrių įrengti 
-m-rr rj -r. pasidarbavo šios darbuoto

jos: pirm. M. Kižvtė, B. Dar- 
lienė, p. Tamošaitienė, Bronė 
Brundzienė, p. Čerienė, panelė 
Čeraškaitė. Dežuruoja nuo 
atidarvmo ligi uždarymo pa
sikeisdamos visa eilė darbš
čiu moterų bei Danelių.

Paroda yra dideliam Armi
jos pastate New Yorke. 71st 
Regiment Armory. Park Av. 
at 34th St., New Yorke.

Y. Tel. EV 7-2111. P. Sakas 
gražins to asmens paimtą 
paltą.

“AMERIKOS” BALIUS

“Amerikos” parengimų ko
misija ruošia metinį balių su 
programa ir šokiais. Balius 
įvyks sekmadienį, sausio 8 d., 
1950, šv. Stanislovo parapijos 
salėj, Greenpoint, Brooklyne.

Kitos draugijos maloniai 
prašomos tai dienai savo pa
rengimų neruošti.

Rengėjai

įvyks
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Lapkričio-Nov. 17,* 18, 19 ir 20 d.d. 11

PARAPIJOS SALEJE 
t 
|I
X 
X
X

570 Broom Street

BAZARAS ATDARAS KASDIEN
NUO 7 VAL. VAKARO

EV 4-9293

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

LMgvi Užkandžiai, Kavk, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausia* pasirinkimas 
AISKRYMAS gamintas namie H geriausios snetonos, ALUS H gt- 
riaustų bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITSS:

Juozas Ginkus
495 Grand Street, , Brooklyn, N. Y.
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Lapkričio-Nov. 27 d., 4 vai. popiet į*
LOST BATALION HALL Ž

93-29 Queens Bouleverd Elmhurst, N. Y. Ą
(Independent Subway Woodhaven Blvd. Stotis) J 

MENO PROGRAMĄ SUDARO: |

BARBARA DARLYS, Chicago Civic Opera solistė («
VLADAS IVANAUSKAS, tenoras, Kaimo Operos solistas
STASYS LIEPAS, baritonas, Vilniaus Operos solistas y

ALEKO VASILIAUSKO vadovaujamas (j
AMERICAN LEGION Lithuanian Memorial Post Kvartetas f? 
TADAS SADLAUSKAS, koncertinis pianistas Y
ALFA LIEPINAS, Kauno Baleto artistas a
DR. ŽUKAUSKIENĖS baleto šokikių grupė 7
JEZAVITO ir -VEDEGIO orkestras šokiams nuo 7 vai. vak. >

— Rengia — 6
Moterų Vienybė ir Amerikos Legiono Lietuvių 4

Memorial Postas 7

PARDUODAMA
Namas su tuščiais kambariais 

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

Turime namų pasirinkimui vi
sose miesto dalyse ir priemies
čiuose.

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

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

į Stephen B redes Jr
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-9394

John \\. Anseli
IJETUVIS ADVOKATAS

15 Park Row, New York
Telefonai:

Ofiso Tei. Namų Tei
WO 2-3497 NE 9 56& s

Clement A. Vokei
(VOKEI AITIS)

ADVOKATAS

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

NEwtown 9-5972

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

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

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

Namai—Apdrauda
J. P. MACHULIS
REAL ESTATE A INSURANCE

8656 85th St., Woodhaven, N. Y. 
(Prie Forest Parkway stoties)

Tel. VI 7-1896

Skaitykit ir platinkite sa 
vaitraštį “Ameriką.**

Jos. Zeidat, Jr<

LIETUVIŠKA UŽEIGA
■Nebrangiausia—ir—Geriausia-

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

Tel. ST 2-3108

428
JERSEY PORK

Grand St., Brooklyn, N. Y

DA venport 6-0259

RALPH KRUCH 

(FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

STmt 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTOR1AI

Atlieka mūrinių namų (lenų Li
ly ginimą, plasteriavbna, šaligat
vių cernentavimą ir kt. darbus.

293 M AIMER ST, 
BROOKLYN S, N. Y.

Didelis pasirinkimas

Lietuviškų dešrų ir skilandžių

KLAUSYKITE!

HY 7-4554 - 4555

ILARDI CO. j

New Yorko Lietu viy Tarybos 
MOTERŲ KOMITETAS 

KVIEČIA VISUS DALYVAUTI 

Tarptautinėje Moterų Parodoje 
71st REGIMENT ARMORY
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Kiekvieną sekmadienį, 1:30 
vai. po piety, radijo bango
mis, iš stoties WLIB, 1200 
klc. leidžiama Didž. New 
Yorko ir apylinkių Lietuvių 
Biznierių Lietuviška pro
grama, kuri tęsiasi visą va- 
land. Biznio reikalais kreip
kitės asmeniškai arba laiš
kais pas Petrą Lisauską, 496 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

895 Broadway, Brooklyn 6, N. Y
U

o

tįjul

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 Mažeikaitė iš Kanados. P. Tamošaitienė yra sodžiaus 
meno ir 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.
8:80 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.
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Pardavimai
WILLI AMSBURGE

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

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

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

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

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

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

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

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

X

GENERAL ELECTRIC 1
• - REFRIGERATOR

MODEL NC- ;

7 NOW ONLY 5189-75
AS LITTLE AS

$2.00 PER WEEK '
AFTER DOWN y

. PAYMENTI /

Siūlo Geriausių Firmų
REFRIGERATORIUS

• GENERAL ELECTRIC • FRIGIDAIRE
• WESTINGHOUSE • PHILCO

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ
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VARGONININKAS
Baigęs konservatoriją ir galįs 

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

RADIO APARATŲ |
TELEVIZIJOS APARATŲ |

SKALBIMO MAŠINŲ į
ir kitų ELEKTRINIŲ PRIETAISŲ |

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

Atsilankę, reikalaukite pasimatyti su lietuviu atstovu 3
JOSEPH N. ZAYAN, nes tik per jį gausite didžiausią nuolaidą .... S
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