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M 0 S Ų 
VISUOMENĖJE 

Paroda New Yorke iki 
Naujų Metų 

Lietuvių Dailės Parodos ren
gėjai, matydami, kad susidomė 
jimas paroda tikrai yra džiugi
nantis, nutarė ją pratęsti net 
iki 1950 m. sausio 1 d. 

Lietuviai iš tolimųjų,ir arti
mųjų kolonijų parodą lanko gau
siai. Organizacijų ir atskirų as
menų organizuojamos ekskursi
jos lankosi daugiausia šešta
dieniais ir sekmadieniais, todėl 
tomis dienomis rengiamos spe
cialios meninės programos. 

Lapkričio 19 ir 20 d.d. paro
dos festivalinėje programoje 
dalyvaus buv. Lietuvos operos 
solistai: Vincė Jonuškaitė, Rožė 
Mainelytė, Vladas Ivanauskas ir 
vietiniai lietuviai dainininkai: 
Violeta Tamkiūtė ir A. Vasi
liauskas, buvęs Lietuvos V. Te
atro koncertmeisteris pianistas 
A. Mrozinskas, šokėjai: E. čiur-
lytė, A. Liepinas ir gausi šo
kikų grupė, vadovaujama M. 
Žukauskienės ir Bichnevičiūtėę. 

Sekmadienį, lapkričio 20 d. 
programą, minėtoms pajėgoms 
dalyvaujant, rengia Juozo Gin-
%aus vadovaujama Lietuvių Ra-
i^jo Draugija. Tai programai 
t&dovaus pats J. -Ginkus, Ra
dijo D-jos muzikinės dalies ve
dėjas Adomas Jėzavitas ir pra
nešėjai Kazys Marma bei Vita
lis Žukauskas. Manome, kad 
programa bus įrašyta į plokšte
les ir perduota per radiją. 

Gruodžio mėn. parodos festi-
valinėj programoj bus duota 
progos pasirodyti įvairioms lie
tuvių organizacijoms su chorais, 
jokiais ir lietuvių muzika. Ma
noma, kad ir kitos baltų tautos 
— latviai ir estai — irgi turės 
lietuvių parodoje savo tautines 
Hipno dienas. 

Nuo lapkričio 20 dienos pa
rodos eksponatų dalis bus pa
keista: bus išstatyti nauji dai-

• Ilninkų kūriniai, kurie iki. šiol, 
dėl vietos stokos, negalėjo būti 
tinkamai parodyti. Nuo tos die
nos bus rodoma spalvota filmą 
iš lietuvių tremtinių t gyvenimo 
Vokietijoj. 

Visa Amerikos lietuvių visuo
mene kviečiama ir toliau visą 
dėmesį kreipti į Lietuvių Dai
lės Parodą New Yorke, ją vi-
sokiariopai remti, platinti pa
rodos bilietus ir tuo būdu su
daryti jai galimybių kilnotis į 
kitas lietuvių kolonijas. 

D Ė M E S I O !  
Šiandien pradedame spausdin

ti mūsų bendradarbio Vyt. Bra-
ziulio parengtą pasikalbėjimą 
su Pijum J. žiūriu, kuriame 
plačiai ir įdomiai paliečiamos 
tremtinių imigracijos ir įkurdini
mo problemos. Nors pasikalbėji
me tie klausimai nėra ir nega
li būti visiškai išspręsti, bet 
visiems jais besidomintiems tos 
mintys gali duoti vertingų pa
skatinimų ir idėjų dėl veikimo 
linkmės toje srityje. 

Antras dalykas, į kurį verta 
atkreipti dėmesio, *tai prade
dama spausdinti to paties mūsų 
bendradarbio atsiminimų ištrau
ka, pavadinta "Aš laikiau pa
maldas už Staliną". Tas pasa
kojimas; nępaprastai vaizdžiai 
atidengia, kokia religijos laisvė 

,. yra sovietuose... I 

v, 

" Sietuva jo netekto 
1899 m. lapkričio 19 diegą 

reikia iiplaimti žygius 
TOLIHOMS DISTANCIJOMIS 

ALT vicepirmininko adv. A. Olio kalba, pasakyta Vis. Am. Liet. Kongrese 
j lapkričio 4 d. New Yorke. 

Didžiai Gerbiami Kongreso 
Dalyviai, 

Man malonu, kaip Amerikos 
Lietuvių Tarybos Vicepirminin
kui, pasveikinti šį Amerikos Lie
tuvių Visuotinį Kongresą. Aš 
noriu šia pačia proga pasveikinti 
Kongreso dalyvius Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos var
du ir pareikšti vilties, kad soli
darus Amerikos lietuvių darbas, 
skirtas Lietuvos išįfli^latf&ui, 
pasibaigs sėkmingai*: 

Mes kalbame, aukojame, dir
bame ir sielojamės Lietuvos 
laisvės ateitimi. Tarp visos ei
les klausimų mes» beveik kas
dien statoflfel spatį * pagrindinį 
klausimą: 

kada ir kaip Lietuva galės 
būti ir bus išlaisvinta? 
Pranašų neturime — turime 

 ̂lik ̂ nesibaigiančią JaNRtryhę, tu
rime nesulaužomą valią, ir 
mums laikas tereiškia tik tiek, 
kiek mes jį mokame išnaudoti. 

To, vadinamojo šalto, karo 

Taip Amerikos Prezidentas sveikino mfisu kongresą 

THE WHITE HOUSE 
WASHINGTON 

November 2, 191# 

Deąr Ičr, 

^ I am happy to send my greetings atod best wishfeit 
to you who have gathered in New York for the meeting of . 
the Lithuanian American Congress and to those jtericana 
ai i across the country whom you represent* 

You are to be congratulated for the contributions 
you have made to our democracy and for your desire that 
your kinsmen overseas may share the benefits and privileges 
and duties of a free people which we in the United States 
treasure so dearly. 

Despite the existence in this world of those who 
place power and might above freedom and justice I have faith 
in the people of the world, faith that men and women like 
you and me can achieve a just peace for all the world on 
principles of freedom and justice and that with God1 s help 
we will achieve this goal. I know that you must share that 
faith and will work with your government, to help make it a 
reality. . 

Very sincerely yours 

H> 
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periodas sutraukia, papildo ir 
atnaujina vienu metu — mūsų 
viltis, kitu metu — mūsų abe
jones. 

Paskutiniųjų karo ba
lansas yra pakankamai vaizdus 
ir net stebinantis: Sovietų Są
junga vysto atominio ginklo ga
mybą; Marshalo planas Europai 
konsoliduoti ekonomiškai ir po
litiškai jau beveik apleistas ir 
pagaliau didžioji Azijos dalis 
pereina į komunistinę sfeią., 

Yra vietos klausimui, 
ąr, praėjus dar porai metų, 
tas vadinamasis laisvasis 
pasaulis beturės kokių nors 
pirmenybių visuotinoj žmo
nijos politikoj bei strate
gijoj? 

Man rodos, kad pasaulio evo
liucija, jei ji nebus sutrukdyta 
kokio nors susidūrimo, eis tokia 
tendencija, kokią ji turėjo iki 
šiol. 

Politiškai žiūrint, stalininis 
komunizmas yra niekas kitas, 
kaip įrankis sabotažui ir kaip 
priemonė Sovietų Sąjungos eks
pansijai. Jis maitinasi, kaip 
koks parazitas, demokratinių 
valstybių ysčiuje. Ir maitinasi 
tuo geriau, kuo daugiau yra 
krašte politinių laisvių. O vieną 
kartą pasiekęs vąldžios, jis pa
sidaro galutinas ir nebepakei
čiamas. 

Kariškai ar industrijos aki
mis žiūrint, sovietinis režimas 
gali tęsti savo karinio potencia
lo išvystymą nepaprastu grei
čiu ir nesiskaitydamas su jo
kiais humanizmo dėsniais. Kai 
yra priemonių kilnoti žmonių 
gyvenimo standartą ir jį že
minti iki gyvuliškos padėties, 
tai kartu atsiranda galimybių 
ir griežčiau dauginti įmones, 
žinome taipgi, kad sovietai pasi
vogė atominės bombos paslap
tis iš Amerikos; tos bombos 
produkciją skubiai vysto. 

Tokiai padėčiai esant, 

galima būtų numatyti tris 
išeitis, ateičiai: ( 

Pirma: staliniškoį: Inašina 
galės suvirškinti visą žmoniją 
be kovos. 

Antra: pavojaus akivaizdoje 
Amerika palengva suks iš li
beraliniai demokratinio kelio į 
valstybinį socializmą, kad pa
kinkytų Amerikos piliečius, kaip 
kad sovietai daro. • ; " 

Ir trečia: dar vienas jsasau* 
linis karas bet kuriuo dabarti
nis evoliucijos metu. 

Istoriškai žiūrint, aš manau, 
kad ' 

i 
šiandienini' Amerikos padė
tis yra panaši į 1936 metų 
padėtį, kada hitlerinė Vo
kietija užėmė Reino kraštą. 
Tada tie, kurie skatino tuoj 

pat reaguoti, buvo laikomi nusi
kaltėliais; bet, trejiems me
tams pjrąėjus, tų "nusikaltėlių" 

pramatymas jau buvo pavėluo
tas. Reikėjo 30 milijonų gyvy
bių pasiekti tam, kas buvo gali
ma padaryti su žymiai mažes
nėmis aukomis. Ir dabar mes 
jau esame žymiai pavėlavę, ir 
už ateitį turėsime apmokėti ke
leriopai didesniu gyvybių skai
čiumi. 

Aš žinau, kad milijonai ame
rikiečių negali pritarti ir ne
pritaria taip vadinamam pre-
ventyviniam karui. Bet šian
dien milijonai amerikiečių jau 
sutinka, kad preventyvinis ka
ras būtų daug humaniškesnis, 
negu baisusis atominių jėgų su
sidūrimas po keleto metų. Aš 
manau, kad apsiginamosios ka
rinės priemonės, pritaikintos 
pasaulio taikai garantuoti ir 
pilnai žmogaus bei tautų laisvei 
atstatyti, turėtų būti mažiau 
neapkenčiamos, negu ta baisioji 
gangrena, kuri iš lėto graužia 
šių dienų žmoniją. 

Lietuvai ir lietuviams ben
droji pasaulio rytojaus proble
ma sudaro jų gyvasties klau
simą. Tas klausimas nėra izo
liuotas. Aiškaus matematinio at
sakymo jam surasti beveik ne
įmanoma. Bet 

fvykiai turi savo logiką, 
ir Amerikos Lietuvių Taryba 
privalo savo veiklą suplanuoti 
ir vykdyti taip, kaip toji įvykių 
logika reikalauja. 

Mums reikia suplanuoti žy
gius ilgomis distancijomis. Ir aš 
manau, kad naujai Amerikoje 
atsiradusios lietuvių jėgos pa
dės Tarybai planingiau, plačiau 
ir nuodugniau vykdyti Lietuvos 
laisvinimo uždavinį. 

Mes čia susirinkę šiame Ame
rikos Lietuvių Visuotiniame 
Kongrese 

esame pasiryžę atiduoti vi
sas savo geriausias jėgas 
tokiam Tarybos darbui; 

kuris vienokiu ar kitokiu MSu 
skatintų kuo greitesnį Amerikos 
visuomenės bei vadovaujančių 
politikos žmonių apsisprendimą 
už rimtesnį pasipriešinimą lig
šiolinei padėčiai, kuri naikina 
lietuvių tautą, ir už gyvesnes 
pastangas ginti žmogaus ir tau
tų teises. 

Gautas iš prezidento Trumano 
laiškas, kuris sveikina Amerikos 
Lietuvių Visuotinį Kongresą, 
rodo, kad mūsų pastangos nėra 
bergždžios. 

Vien tiktai prezidento laiš
ko gavimas pilnai pateisina 
šio kongreso sušaukimą. 
Lietuviškoje Amerikoje ; yra 

šūkis, kuris skatina mus iš
plėšti mūsų motutę Lietuvą iš 
priešo nasrų. Tuo šūkiu ir dirb
kime, kad Lietuva vėl galėtų 
atsistoti laisva ir nepriklauso
ma ir kad mūsų broliai ir sese
rys lietuviai mūsų tėvynėje vėl 
galėtų pakelti savo galvas ir 
drąsiai bei ramiai žiūrėti^ f lai
mingą ir laisvą ateitį. 

ŠIOJE ŠALYJE 
PLIENO STREIKAS galif gale 
pasibaigė, užtrukęs 43 dienas. 
Pasirašyta dvejiems metams su
tartis, panaši, kaip pirmoji stt* 
tartis su Bethleem bendrove* 
Taigi darbininkų reikalavini(| 
didžiuma liko patenkinta. 

-r 

• 

ANGLIES STREIKAS Trgi per
trauktas, bet tuo tarpu tik trims 
savaitėms, iki šio mėnesio galo! 
Bet manoma, kad per tą laiką 
bus susitarta. Jei nesusitartu, 
spėjama, kad prezidentas gali 
pasinaudoti Taft-Hartley įstaty
mo nuostatais, nors ir yra f , 
savo programą įtraukęs tugs 
nuostatus panaikinti. 

• 
JOHN F. DULLES, galimas da
lykas, jau ir nebegrįž į USA 
delegaciją prie UN. Jis yra res
publikonų partijos vienas iš žy
miausių užsienių politikos žino
vų. Kadangi rinkimų metu ji§y 

labai kritikavo vyriausybės u|-
sienių politiką, tai Valstybės 
Departamente esanti nuomonė, 
jog nebe labai patogu jį beskir-
ti vykdyti jo paties taip kriti
kuotą politiką. 

• 
CIO ir AFL, abiejų darbininlf|. 
unijų vadovybės labai paten
kintos, kad jį bendromis jėgifc 
mis remiami kandidatai laimėjo 
New Yorke rinkimus. Dabar yfis 
kalbamasi, kad abi federacijos 
ir nuolatos palaikys jungtinį ko
mitetą, tikslu susitarti ir be n- * 
drai remti tuos pačius kandi
datus visuose rinkimuose. Tuo 
būdu iš esmės nepolitinės profe-
sihės organizacijos taps vis di
desne politine jėga. 

VIDAUS REIKALU SEKRETO
RIUS Krug gana staiga atsi
statydino. Manoma, kad jis atsi
statydino dėl nesutarimų su pre
zidentu ir prezidentas norėjo, 
kad jis pasitrauktų. Jo vieton 
skiriamas ligšiolinis jo padėjė
jas Chapman, šis, panašiai kaip 
ir Apsaugos sekretorius John
son, esąs daug nusipelnęs Tru- „ 
mano išrinkimo propagandoje. 

• 
JOHN L. LEWIS, angliakasių 
unijų vadas, šiomis dienomia 
pasakė, kad jis nežinąs tokio :s 
žmogaus, kuris norėtų būti an-
gliakasiu. O kasyklų savininkai > 
sako, kad yra daugybė žmoniijį f 
kurie prašosi, kad juos priimtu 
į darbą anglių kasyklose. 

• 
AŠTUONI MILIJONAI šEIMfjf 
arba viengungių šioje šaly jis ^ 
ri per metus mažiau kaip po 
1,000 doleriu, 

• 
GELEŽINKELIŲ KAINA ne
trukus pakils, nes rytinės ge
ležinkelių bendrovės gavo su
tikimą pakelti bilietų kainas 
12.5%. Tokiu būdu geležinkeliij 
bilietų kainos bus jau 50% di
desnės, kaip buvo prieš karą. 
Naujos kainos būsiančios maį« 
daug 3.375 centai mylia pap* 
rastuose vagonuose ir 4.5 cento 
miegamuose. Nuo kada naujos 
kainos bus taikomos, dar neži- \ 
nia, bet geležinkelių bendrovėms 
leista pradėti jas taikinti, p*. . 
skelbus iš anksto apie tai pen
kias dienas prieš kainų padidi
nimą. Iš New Yorko j Chicagą 
ir atgal vietoj $41.55 bos $ 
46.75. 
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