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Lotynų kalboje yra toks 
priežodis: “Vox populi—vox 
Dei,” tai yra — “Tautos bal
sas — Dievo balsas.”

Rašant šias eilutes ir pas 
mus, vos tik prieš keletą va
landų, baigti Prezidento rin
kimai. Tauta tarė savo žodį.

Per visą pasaulį radio ban
gomis skrieja naujiena: Tau
ta išrinko sau Prezidentu 
Harry Trumaną!

Kai bolševizmo sistemoje 
politiniai priešai šaudomi ar 
grūdami į koncentracinius 
lagerius, tai mes čia, Ameri
koj, tautai tarus savo žodį, 
draugai ir priešai jungiame 
savo sveikinimus ir savo Pre
zidento asmeny pagerbiame 
mūsų šalies Demokratiją ir 
Laisvę!
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KOMUNISTĘ PRALAIMĖJIMAS
Streikai Suomijoje baigėsi

(Mūšy spec, korespondento pranešimas iš Stockholmo)

Komunistų išpranašauta sybę susilpninti, jiems pavy- 
audra tebuvo tik mažas lie-'1"' —i— 
tučio pakrapinimas, iš dide
lio pliumpt išėjo tik mažas 
botagu papliaukšėjimas. 23 
spalių laukė visi prie Arabia baigė “deklaracija" apie štrei- rnnvilm ‘‘rmioniin lrv»nnm nv’n _ •- . . . -

ko nelauktame laipsnyje ją 
sustiprinti,” konstatavo mi
nisteris pirmininkas.

Savo pranešimą ministeris

rke

LKE

Ir vėl nauji paskyrimai 
Lietuvoje! Patys “geriausi iš 
geriausių Lietuvos liaudies 
sūnūs,” kaip praneša Vilniaus 
“Tiesa,” yra paskirti į atsa- 
komingas vietas.* štai jie: 
Lietuvos Tarybų Respublikos 
Ministerių Tarybos Pirminin
ko pavaduotoju paskirtas 
draugas Pisariov, Paruošų 
Ministerijos Įgaliotiniu 
draugas Andriejev, Lietuvos 
Tarybų Respublikos Prokuro
ru — draugas Saliniu^ Klai
pėdos krašto prokuroru — 
drg. Sugadiejev, Lietuvos ge
ležinkelių viršininku — drg. 
Kožukov, Lietuvos geležin
kelių referentu — drg. Cuda- 
jev, Lietuvos žemės Ūkio Mi- 
nisteriu — drg. Mamajev, 
Kauno pramonės viršininku 
— drg. Jegorov, Vilniaus 
Švietimo viršininku — drg. 
Agorkov, Alytaus apskr. kol
chozų viršininku—drg. Zakš, 
Utenos Švietimo vedėją — 
draugė Cha jaGrei,T^afiam- 
polės teisėju — drg. Naidia- 
nov, Panevėžio teisėju — drg. 
Medviediev, Lietuvos Aero 
Klubo viršininku — drg. Se- 
liviorstov.

Matot, nuo pirmo ligi pas
kutinio — visi lietuviai...

fabriko “baisaus kraujo pra
liejimo.” Susirinko nedaug, 
ir tai ne fabriko darbininkų, 
susirėmimo jokio, tuoj nuse
ko ir simpatijų streikai, o 25 
spalių ministeris pirminin
kas savo kalba visiškai pra
valė orą gerai patampęs ko
munistus “už kudašiaus.”

Ministeris pirmininkas sa
vo kalbą pasakė Liaudies na
muose. Salė prisirinko pilnu
tėlė. Jau iš pat pradžių pa
smerkė Fagerholmas komu
nistų taktiką. “Nebūdami 
vyriausybėje mes jautėme 
mūsų atsakingumą ir mums 
niekada nebūtų atėję į galvą 
sukelti chaosą dėl kelių mi-

ko krizę, konstatuodamas, 
kad toji nerami padėtis, ku
rią komunistai iššaukė, be 
abejojimo yra rizikinga. 
Streikai, anot jo, buvo nedi
delės apimties, bet kiekviena 
prarasta darbo diena kainuo
ja pinigus, o taip švaistytis 
kraštas negali.

“Mes neklausiame apie 
partijos spalvą, įstatymas y- 
ra tas pats visiems. Nė vie
nam nereikia nusilenkti prieš 
komunistinį terorą,” baigė 
pranešimą Suomijos ministe
ris pirmininkas.

Uosto darbininkai buvo pa
reiškę simpatijos streiką 

darbininkams. Betnisterių postų,”— paaiškino Į Arabia
jis. “Bet tai padarė komunis- į spalių 26 d. Helsinkio uosto 
tai. Vasarą jie sutorpėdavo, darbininkai nutarė grįžti prie 
pasitarimus dėl vyriausybės T” ” 
sudarymo, aš pasielgiau su 
komunistais kaip su išdyku
siais vaikais, bet tas negel
bėjo. Jeigu aš būčiau sutikęs 
su jų reikalavimais, tada 20 
nuoš. tautos būtų ant kelių 
paklupdžiusi kitą 80%. Ko
munistų opozicija buvo tokia 
prievartinga ir be skonio, 
kad jai lygios nebuvo Suomi
jos istorijoje. Visi garbingi 
žmonės turi reagupti prieš 
tokį komunistų tėvynės ben
drų reikalų ignoravimą.”

“Komunistai pasiekė re
kordą bedarydami taktines 
klaidas. Paskutinioji iš ‘jų 
yra tie pašėlę streikai. Vie
toj soicaldemokratų vyriau-

darbo. Kaip iš balsavimo re
zultatų matyti, daugelis dar
bininkų, bijodami komunistų 
teroro, nedrįso viešai savo 
nusistatymo pareikšti. Pa
skaitę laikraščiuose ministe- 
rio pirmininko pažadus ap
saugoti prieš streiko agentų 
terorą, vis daugiau ir dau
giau darbininkų grįžta prie 
darbo.

Simpatijų streikai baigėsi 
visur fiasko. Pramonės įmo
nėse visai ramu, uostuose tik 
Helsinkyje ir Kemi šias eilu
tes rašant dar buvo tylu, bet 
Helsinkio uostas pradės veik
ti rytojaus dieną. Greičiau
sia tuo paseks ir Kemi uosto 
darbininkai.
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Prancūzijoje vykstančiame 
angliakasių streike dalyvau
ja daugybė specialiai iš už
sienio atsiųstų sovietų agen
tų, kurie prieš pat streiką ne
va “įstojo” į darbą, o dabar 
vadovauja visam tam triukš
mui.

Prancūzai pagaliau pradė
jo juos gaudyti. Ir žinot, ką 
su jais daro? Na gi... siunčia 
atgal, iš kur atvyko.

Lietuvoje žmonės pasakoja 
dažnai apie čigoną, kuris bu
vo sučiuptas vagiant. Kai 
ūkininkas norėjo jį už tai 
žiauriausiai nubaust, tai či
gonas ėmė maldauti: darykit 
su manim, ką tik norit, tik, 
susimildami, neišmeskit per 
tvorą...

Ūkininkas buvo žiaurus. 
Jis nutarė kaip tik išmesti 
čigoną per tvorą. Ir išmetė.) 
O čigonas — parodė ūkinin
kui špygą ir nubėgo...

Prancūzai šiuo atveju irgi 
buvo žiaurūs: jie išmetė savo 
darbą atlikusius kaltininkus 
per tvorą...

MOTERŲ PARODOJ LIETUVIŲ
SKYRIUS GRAŽIAUSIAS

Lapkričio 1 d. 71st Regi
ment Armory, 34th ir Park 
Ave., New Yorke, sidabrinio 
jubiliejaus ženkle buvo iškil
mingai atidaryta Tarptauti
nė Moterų Paroda.

Šioje parodoje, kaip žino
ma, New Yorko lietuvių mo
terys įrengė lietuvių tauto
dailės skyrių, kurį ir parodos 
rengėjai pripažįsta esantį 
vienu iš gražiausių. Lietuvių 
skyriaus dėmesio centrą su
daro Lietuvos Valst. Operos 
artistės Vincės Jonuškaitės 
žiurstų rinkinys, kurį ji atsi
vežė iš Lietuvos ir paskolino 
lietuvių skyriui. Spaudos at
stovai, dalyvavę atidarymo 
iškilmėse Jonuškaitės rinki
niu parodė didžiausį susido
mėjimą.

Kaip jau buvo rašyta, pa
roda tęsis visą savaitę. Sek-

madienį, lapkričio 7 d., 8:30 
vai. vakare, rengiama lietu
vių programa, kurią išpildys 
Apreiškimo par. choras, vad. 
Sakui ir J. Stuko šokėjų gru
pė. Vietos lietuviai kviečiami 
ypač gausiai atsilankyti už- 
baigtuvių vakarą, lapkr. 7 d. 
Bilietus prašoma pirkti iš 
lietuvių komiteto narių, arba 
iš lietuviškų įstaigų ir biznie
rių.

Prie lietuviškojo skyriaus 
įrengimo šiais metais labai 
daug prisidėjo tremtiniai Vo
kietijoje, kurie parodos pro
ga prisiuntė daug gražių daik 
tų. Eksponatai labai tinka 
Kalėdų dovanoms ir lankyto
jai prašomi įsigyti nors ir 
mažą atsiminimą.

Paroda atdara kasdien nuo 
11 vai. ryto iki 11 vai. vak.
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Skundžiasi sovietai, kad 
Vilniuje buvę perdaug gatvių, 
kurios vadinosi šventųjų var
dais. Nepatiko jiems, kad 
kiekviena gatvė vis kito 
šventojo vardą turi.

Sovietai pratę turėt vieną 
šventąjį ir viską jo vardu va
dinti. To “šventojo” vardu 
Rusijoj yra pavadinta visa 
eilė miestų (apie gatves jau 
nekalbėsim!). Štai jums var
dai, paimti iš Sovietų Sąjun
gos žemėlapio: Stalingrad, 

, Stalino, Stalin, Stalinsk, Sta- 
lin-Aul, Stalinabad, Stalinis- 
si, Stalinir, Stalinegorsk... Jei 
kas netikit, tai pažiūrėkit pa
tys į žemėlapį ir suskaitysit 
mažiausia dar 25 kartus dau
giau negu mes čia užrašėm...

Šios dienos “Amerikoje” 
skaitytojas ras Vėlinių Die
nos atminimui skirtų minčių. 
Mes primename čia mūsų Tė
vynės gražią tradiciją ir no
rime perkelti mintyse skaity
tojus į ten,- kur po kryžiumi 
ilsisi mūsų tautos didžioji da
lis. ' j

Ne mes, gyvieji, sudarome 
tautą. Mes esame tik jos da
lis. Pati tauta susideda iš 3 
dalių: iš tų, kurie jau gyve
no, iš tų, kurie gyvena da
bar ir iš tų, kurie dar gy
vens.

Pagerbdami tad mirusių 
atminimą, susikaupkime Vė
linių rimtyje ir skriskime sa
vo mintimis per Atlanto pla
tybes į pavergtą Lietuvą ap
lankyt Tėvų kapus...

Atskrido vyskupas 
V. Brizgys
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Truman Laimėjo Rinkimus

AMERIKOS PREZIDENTAS H. TRUMAN

LENKAI IR MŪSŲ VILNIUS
,/t" -------

Tremtyje išeinąs laikraštis 
“Žiburiai” buvo pasiuntęs 
lenkų vyriausybei Londone 
eilę užklausimų^ūp būrimą 
rytų Europos sutvarkymą ir 
apie lenkų ir lietuvių santy
kių klausimą. Į tai atsakė jų 
užsienio reikalų ministeris A. 
Tarnovski.

Lenkijos nusistatymas Lie
tuvos atžvilgiu, pasak Tar- 
novskio, yra toks: Lenkijos 
vyriausybė pripažįsta neper
traukiamą nepriklausomos 
Lietuvos valstybės egzistavi
mą, nežiūrint vokiečių ir ru
sų okupacijų. Lietuvos, o taip 
pat ir kitų Pabaltos valsty
bių prijungimą prie TSRS vy
riausybė laiko neteisėtu ir 
niekingu.

—Lenkijos vyriausybė pri
pažįsta Lietuvai teisę į atly
ginimą iš rusų pusės už ma
terialines ir moralines skriau 
das, kurias rusų okupacinė 
valdžia padarė lietuvių tau
tai.

—Toks pat atlyginimas 
Lietuvai priklauso ir iš Vo
kietijos. Lenkijos vyriausy
bė laiko teisinga ir pageidau
tina, kad Lietuvos l^ritorija 
būsų padidinta, prijungiant 
prie jos Rytprūsių šiaurės ry
tų dalį kartu su Klaipėda.

Bet užklausus dėl Vilniaus, 
p. Tarnovski atsakė, jog pa
naikinus Curzono liniją, ki
toms tautinėms grupėms bus 
suteikta tam tikrų “lengva
tų,” bet Lenkijos ribose...

Netiesioginiai čia pasako
ma, kad Vilniaus jie net ir 
dabar negalvoja pripažinti 
Lietuvai. Keista, kad ir pati 
būdama vergijoje, Lenkija 
vis dar neprarado apetitų pa
glemžti svetimas žemes. Tra
giškas Lenkijos patirimas nei 
dėl Vilniaus pagrobimo, nei 
dėl Čekoslovakijos parcelia- 
cijoj užgrobtų iš broliškos 
tautos kelių valsčių, atrodo, 

, nepakeitė fantazijų kupino 
nerealaus jų galvojimo...

Sprendžiamoji diena praė
jo. Amerikos Jungtinės Val
stybės turi savo tautos iš
rinktą Prezidentą. Laimėto
ju išėjo, kaip rodo balsavimo 
išdavos, Harry Trumanas. 
Taigi senasis Prezidentas — 
yra naujasis Prezidentas!

Prezidentas yra gimęs 1884 
m. Pirmojo didž. karo metu 
dalyvavo, kaip kapitonas ka
riuomenėje. 1936 m. jis išren
kamas į senatą, o 1944 m. 
jam tenka būti išrinktam vi
ce prezidentu. Mirus Roose- 
veltui, H. Truman tampa 
Amerikos Prezidentu. Dabar 
Tautos valia jis yra išrinktas 
vėl Amerikos Prezidentu.

Rinkimų daviniai rodo, 
kad ir Kongrese dabar vy
raus demokratų partija.

Sunkūs, pilni didžios atsa
komybės metai naujajam 
Prezidentui yra prieš jo akis. 
Pirmaeilės pasaulio valsty
bės vairas yra tautos įduotas 
jam į rankas. Viso pasaulio 
akys’ nukreiptos šiandien į jį. 
Pavergtų tautų viltys sudė
tos Amerikos laisvėje ir jė
goje. Kai anuomet likimas 
netikėtai nuskyrė Harry Tru- 
manui aukštas Prezidento 
pareigas, taip dabar, tautos 
valią bevykdant, likimas ga
li šiais neramiais laikais pa
statyti jį prieš didžiulius pa
saulinio masto sprendimus. 
Tam vyrui gali tekti didžioji 
miąija: išgelbėti pasaulio kul 
turą nuo barbarų užplūdimo,
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Taigi, pranešdami savo 
skaitytojams apie Trumano 
laimėjimą, su rimtimi ir pa
grįstu susirūpinimu žiūrime 
į ateitį, tikėdamiesi bet gi, 
kad tautos tarnybai išrinkta
sis Prezidentas įrodys Ame
rikos meilę Tiesai, įvykdys 
pavergtų tautų meldimą ir 
kovos už laisvę, kurios šian
dien taip pasiilgęs ir taip la
bai reikalingas yra pasaulis.

Raudonasis vokiečiu 
Reichas

PIRMAS DP LAIVAS NEW YORKE

saulinės politinės katastrofos 
akyvaizdoje. Ir, neduok Die
ve, jei jis toje kietoje kovoje 
sukluptų, tada laisvasis pa
saulis pamatytų tai, ko ne
matė nuo hunų antplūdžio 
laikų...

Sovietai planingai jau ne
ria kilpą Vokietijai ir ruošia 
kelius ten raudonajam Rei
chui. Be jau suorganizuotos 
ištisos tūkstantinės masės 
raudonosios policijos, dabar 

Jį dienos šviesą išėjo, taip va
dinama, “K-5” organizacija.

Ką gi reiškia šis paslaptin
gas skaičius “K-5”? Reiškia 
lygiai tą patį, ką Sovietų Są
jungoje reiškia NKVD ir na
cistinėje Vokietijoje reiškė 

I Geštapas.
Šiandien Vokietijoj, sovie

tų zonoje, šnipinėjimo darbą 
atlieka partija SĖD, enkave
distai ir dabar naujai įsteig
toji “K-5.”

Tiesa, Vokietijoj veikia dar 
v’ena slapta tarnyba, tai 
raudonoji propagandos tar
nyba, kuri kaip tyčia įsikū
rusi buvusioje propagandos 
ministerio Goebbelso būstinė
je Wilhelmpla rz, Šiaitarnyr 
baUUilp’įsaį gKu.
ti slaptas žinias, kurias ji 

1 perduoda dabar naujai įsi- 
1 steigusiai “K-5.”

—Sovietai dar tebelaiko 
nelaisvėje 500,000 japonų, 
kuriuos jie panaudoja pri
verstiniems darbams.

KAS NAUJO ŠIĄ SAVAITĘ

Spalių 28 d. iš Europos at
skrido vyskupas V. Brizgys, 
kuris yra taip pat vienas iš 
Lietuvos tremtinių. Garbin
gas svečias bus čia keletą 
mėnesių.

Tikimasi, kad tremties vys
kupas užmegs čia artimus ry
šius su Amerikos lietuvių 
veikėjais ir plačiomis lietu
viškomis masėmis Ameriko
je.

Lapkričio 3 d. Kunigų Vie
nybės rytų provincija suruo
šė vysk. Brizgiui pagerbti 
pietus, kuriuose dalyvavo 
mūsų lietuviškoji dvasiški- 
ia-

Sjalių 30 d. 4:30 vai. popiet Į vus pasitinkanti BALFo at- 
US kariuomenės laivu Gene-«tnvo Ona Valaificnč- T,i pfu- 
ral Wm. M. Black, iš Vokie
tijos į Ne wYorką atvyko 813 
tremtinių. Tai pirmieji trem
tiniai, atvykę pagal naująjį 
DP įstatymą. Drauge iš Eu
ropos atvyko DP komisijos 
pirmininkas Carusi. Laivas 
sutiktas įvairių dignitorių ir 
pareigūnų.

Uoste tremtinius pasitiko 
kard. Spellman, New Yorko 
miesto majoras O’Dwyer, DP 
komisijos nariai O’Connori ir 
Rosenfield, vysk. Brizgys, 
Katalikų organizacijos N. C. 
W. .C. pirmininkas msgr. 
Swanstrom ir tarnautojai: 
imigracijos direktorius Dis
co, J. B. Laučka, J. Baltra- 
maitis, Lionė Gajauskaitė, p. 
Samątauskienė.

Laivą sutiko ir BALFo pir
mininkas kun. Dr. J. B. Kon
čius, BALFo imigracijos ko
mitetas: Devenienė, Mitchell, 
Tysliavienė, Našlaičių Komi
sijos pirm, ponia Lapienė; 
BALF tarnautojai: Jonas 
Valaitis, Jonas Kruzė, gen. 
Jonas Černius su žmona, Pet
ras Minkunas ir nuolat lai-

stove Ona Valaitienė; Lietu
vos konsulato atstovai: gen. 
konsulas Jonas Budrys, vice
konsulas Vytautas Stašins
kas su žmona, konsulato at
tache Anicetas Simutis su 
žmona, kitų šalpos organiza
cijų atstovai, “Amerikos” 
Redaktorius ir visa minia re
porterių vei fotografų. Tarp 
fotografų buvo Jonas Atko- 
čaitis.

Tarp pasitinkančių buvo 
ir daug dvasiškių, tarp ku
rių prelatas J. Balkūnas, 
kun. Kelmelis, kun. Dr. Star
kus, kun. čekavičius ir kt.

Lietuvių atvyko 148 (jų 
tarpe 11 našlaičių) ir Lietu
vos žydų 21. BALFui tarpi- 
ninkauant, per Katalikų or
ganizaciją šiuo transportu 
atvyko 147 lietuviai ir per 
International Relief and Res
cue Organization 1 lietuvis ir 
1 ukrainietis.

Sekantis tremtinių trans
portas su 802 tremtiniais iš
plauks laivu General Bundy 
iš Bremenhaveno į Bostoną 
š. m. lapkričio 8 d.

• Prancūzijoje tebesitęsia angliakasių streikas. Vietos 
ir net iš užsienių atvykę komunistai deda visas pastangas 
šiuo streiku iššaukti Prancūzijos ūkio chaosą. Prancūzų 
vyriausybės įsakymu, didelę dalį kasyklų yra užėmusi ka
riuomenė.

• John Lewis, amerikiečių angliakasių vadas, nežiūrint 
to, kad Prancūzijos angliakasių streikas yra politinio po
būdžio, grynai komunistų sukurstytas ir palaikomas, pa
reiškė savo solidarumą prancūzų streikininkams ir net ra
gino Amerikos valdžią sustabdyti Marshall© plano pagel- 
bą Prancūzų vyriausybei.

• Rusams pareiškus savo veto Berlyno blokados reika
lu UN Saugumo Taryboje, Vakanj Sąjungininkai nesugal
vojo nieko geresnio nutarti, kaip tik tai tą, kad jie da
bartinėje Jungtinių Tautų sesijai sovietų neskųs...

• Patys Anglijos darbininkai, savo suvažiavime Man- 
chestery, kur dalyvavo 3000 unijų atstovų, paprašė val
džią, kad juos apvalytų nuo komunistų, veikiančių, kaip 
svetimos valstybės agentų.

• Mandžūrijoj Sovietų remiami komunistai sukoncent
ravo dideles jėgas ir gręsia visos Mandžūrijos užėmimu. 
Yra pavojus, kad daug ginklų, kuriuos kiniečiai yra gavę 
iš Amerikos, galės atitekti komunistams ir kad Sovietai 
pasidarys viešpačiais 400,000 kv. mylių Mandžūrijos plotų.

• Kinijos parlamente girdisi balsų, reikalaujančių, kad 
Prezidentas Chan-Kai-Šekas atsisakytų iš savo vietos, ka- 
dang krašte ir net kariuomenėje yra įsigalėjusi korupcija, 
kyšininkavimas ir kita netvarka, o kovoje su komunizmu 
neparodoma pakankamai energijos.

• Kanada pareiškė savo sutikimą tartis su Vakarų Eu
ropos valstybėmis dėl bendros karo sutarties, pageidau
jant, kad prisijungtų prie tos Sąjungos Islandija ir Airija.

• Jau 5 bilijonai su virš Europai skirtų pinigų yra su
naudoti. Kongresas bus prašomas vėl skirti 200 milijonų 
sumą. Brangiai atseina Amerikai Europos “bėdos”...

. • Graikijoje komunistų vadovaujami neramumai tęsia
si. Partizanų veiklai sustiprėjus vėl paskelbtas visoje Grai
kijoje karo stovis.

• Pas Vakarų Sąjungininkus pabėgo vokiečių genero
las Schreiber, kuris buvo rusų paimtas nelaisvėn prie Sta
lingrado ir dirbo raudonajame “Laisvosios Vokietijos Ko
mitete.” Taip pat pabėgo pas amerikiečius Erik Gniffke, 
bolševikinės Vienybės Partijos veikėjas.

• Vokietijoje, Sovietų zonoje, vėl pradėjo rusai visu, 
smarkumu išmontuoti fabrikus ir juos gabenti į Rusijos 
gilumą. Šis naujas masinis rusų Vokietijos apiplėšimas tu
rės būti skubiai įvykdytas ir baigtas ligi 1949 m. sausio 1 d.



'WhSTAI KAIP
Tautos balsas
Geriausi iš geriausių...
Išmetė per tvorą
Vienas “šventasis”
Vėlinių atminimai...

Lotynų kalboje yra toks 
priežodis: “Vox populi—vox 
Dei,” tai yra — “Tautos bal
sas — Dievo balsas.”

Rašant šias eilutes ir pas 
mus, vos tik prieš keletą va
landų, baigti Prezidento rin
kimai. Tauta tarė savo žodį.

Per visą pasaulį radio ban
gomis skrieja naujiena: Tau
ta išrinko sau Prezidentu 
Harry Trumaną!

Kai bolševizmo sistemoje 
politiniai priešai šaudomi ar 
grūdami į koncentracinius 
lagerius, tai mes čia, Ameri
koj, tautai tarus savo žodį, 
draugai ir priešai jungiame 
savo sveikinimus ir savo Pre
zidento asmeny pagerbiame 
mūsų šalies Demokratiją ir 
Laisvę!

Ir vėl nauji paskyrimai 
Lietuvoje! Patys “geriausi iš 
geriausių Lietuvos liaudies 
sūnūs,” kaip praneša Vilniaus 
“Tiesa,” yra paskirti į atsa- 
komingas vietas.“ štai jie: 
Lietuvos Tarybų Respublikos 
Ministerių Tarybos Pirminin
ko pavaduotoju paskirtas 
draugas Pisariov, Paruošų 
Ministerijos Įgaliotiniu 
draugas Andriejev, Lietuvos 
Tarybų Respublikos Prokuro
ru — draugas Saliniu^ Klai
pėdos krašto prokuroru — 
drg. Sugadiejev, Lietuvos ge
ležinkelių viršininku — drg. 
Kožukov, Lietuvos geležin
kelių referentu — drg. Čuda- 
jev, Lietuvos žemės Ūkio Mi- 
nisteriu — drg. Mamajev, 
Kauno pramonės viršininku 
— drg. Jegorov, Vilniaus 
Švietimo viršininku — drg. 
Agorkov, Alytaus apškr. kol
chozų viršininku—drg. Zakš, 
Utenos Švietimo vedėja — 
drauge Chaja Grei,'*MaHam- 
polės teisėju — drg. Naidia- 
nov, Panevėžio teisėju — drg. 
Medviediev, Lietuvos Aero 
Klubo viršininku — drg. Se- 
liviorstov.

Matot, nuo pirmo ligi pas
kutinio — visi lietuviai...

Prancūzijoje vykstančiame 
angliakasių streike dalyvau
ja daugybė specialiai iš už
sienio atsiųstų sovietų agen
tų, kurie prieš pat streiką ne
va “įstojo” į darbą, o dabar 
vadovauja visam tam triukš
mui.

Prancūzai pagaliau pradė
jo juos gaudyti. Ir žinot, ką 
su jais daro? Na gi... siunčia 
atgal, iš kur atvyko.

Lietuvoje žmonės pasakoja 
dažnai apie čigoną, kuris bu
vo sučiuptas vagiant. Kai 
ūkininkas norėjo jį už tai 
žiauriausiai nubaust, tai či
gonas ėmė maldauti: darykit 
su manim, ką tik norit, tik, 
susimildami, neišmeskit per 
tvorą...

Ūkininkas buvo žiaurus. 
Jis nutarė kaip tik išmesti 
čigoną per tvorą. Ir išmetė. 
O čigonas — parodė ūkinin
kui špygą ir nubėgo...

Prancūzai šiuo atveju irgi 
buvo žiaurūs: jie išmetė savo 
darbą atlikusius kaltininkus 
per tvorą...

Skundžiasi sovietai, kad 
Vilniuje buvę perdaug gatvių, 
kurios vadinosi šventųjų var
dais. Nepatiko jiems, kad 
kiekviena gatvė vis kito 
šventojo vardą turi.

Sovietai pratę turėt vieną 
šventąjį ir viską jo vardu va
dinti. To “šventojo” vardu 
Rusijoj yra pavadinta visa 
eilė miestų (apie gatves jau 
nekalbėsim!). Štai jums var
dai, paimti iš Sovietų Sąjun
gos žemėlapio: Stalingrad, 

, Stalino, Stalin, Stalinsk, Sta- 
lin-Aul, Stalinabad, Stalinis- 
si, Stalinir, Stalinegorsk... Jei 
kas netikit, tai pažiūrėkit pa
tys į žemėlapį ir suskaitysit 
mažiausia dar 25 kartus dau
giau negu mes čia užrašėm...

AMERIKOS LIETUVIU KATA
LIKU VISUOMENINIO IR 
KULTŪRINIO GYVENIMO 

SAVAITRASTIS
EINA KAS PENKTADIENI
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KOMUNISTŲ PRALAIMĖJIMAS
Streikai Suomijoje baigėsi Truman Laimėjo Rinkimus

(Mūsų spec, korespondento pranešimas iš Stockholmo)

Komunistų išpranašauta sybę susilpninti, jiems pavy- 
audra tebuvo tik mažas’ lie-' 
tučio pakrapinimas, iš dide
lio pliumpt išėjo tik mažas 
botagu papliaukšėjimas. 23 _ _ _
spalių laukė visi prie Arabia .baįgė deklaracija apie strei- 
fabnko “baisaus kraujo pra- ko krizę> konstatuodamas, 
1iOį,^a ” Susirinko nedaug, ka(j nerami padėtis, ku- 
ir tai_ ne fabriko darbininkų, rią komunistai iššaukė, be
liejimo.

susirėmimo jokio, tuoj nuse
ko ir simpatijų streikai, o 25 
spalių ministeris pirminin
kas savo kalba visiškai pra
valė orą gerai patampęs ko
munistus “už kudašiaus.”

Ministeris pirmininkas sa
vo kalbą pasakė Liaudies na
muose. Salė prisirinko pilnu
tėlė. Jau iš pat pradžių pa
smerkė Fagerholmas komu
nistų taktiką. “Nebūdami 
vyriausybėje mes jautėme 
mūsų atsakingumą ir mums 
niekada nebūtų atėję į galvą 
sukelti chaosą dėl kelių mi- 
nisterių postų,”— paaiškino 

abejojimo yra rizikinga. 
Streikai, anot jo, buvo nedi
delės apimties, bet kiekviena 
prarasta darbo diena kainuo
ja pinigus, o taip švaistytis 
kraštas negali.

“Mes neklausiame apie' 
partijos spalvą, įstatymas y- 
ra tas pats visiems. Nė vie
nam nereikia nusilenkti prieš 
komunistinį terorą,” baigė 
pranešimą Suomijos ministe
ris pirmininkas.

Uosto darbininkai buvo pa
reiškę simpatijos streiką 
Arabia darbininkams. Bet 

jis. “Bet tai padarė komunis-1 spalių 26 d. Helsinkio uosto 
tai. Vasarą jie sutorpėdavo, darbininkai nutarė grįžti prie 
pasitarimus dėl vyriausybės i2£ ’
sudarymo, aš pasielgiau su 
komunistais kaip su išdyku
siais vaikais, bet tas negel
bėjo. Jeigu aš būčiau sutikęs 
su jų reikalavimais, tada 20 
nuoš. tautos būtų ant kelių 
paklupdžiusi kitą 80%. Ko
munistų opozicija buvo tokia 
prievartinga ir be skonio, 
kad jai lygios nebuvo Suomi
jos istorijoje. Visi garbingi 
žmonės turį reaguoti prieš

drų reikalų ignoravimą.”
“Komunistai pasiekė re

kordą bedarydami taktines 
klaidas. Paskutinioji iš -jų 
yra tie pašėlę streikai. Vie
toj soicaldemokratų vyriau-

MOTERŲ PARODOJ LIETUVIŲ
SKYRIUS GRAŽIAUSIAS

Lapkričio 1 d. 71st Regi
ment Armory, 34th ir Park 
Ave., New Yorke, sidabrinio 
jubiliejaus ženkle buvo iškil
mingai atidaryta Tarptauti
nė Moterų Paroda. .

Šioje parodoje, kaip žino
ma, New Yurko lietuvių mo
terys įrengė lietuvių tauto
dailės skyrių, kurį ir parodos 
rengėjai pripažįsta esantį 
vienu iš gražiausių. Lietuvių 
skyriaus dėmesio centrą su
daro Lietuvos Valst. Operos 
artistės Vincės Jonuškaitės 
žiurstų rinkinys, kurį ji atsi
vežė iš Lietuvos ir paskolino 
lietuvių skyriui. Spaudos at
stovai, dalyvavę atidarymo 
iškilmėse Jonuškaitės rinki
niu parodė didžiausį susido
mėjimą.

Kaip jau buvo rašyta, pa
roda tęsis visą savaitę. Sek-

Šios dienos “Amerikoje” 
skaitytojas ras Vėlinių Die
nos atminimui skirtų minčių. 
Mes primename čia mūsų Tė
vynės gražią tradiciją ir no
rime perkelti mintyse skaity
tojus į ten,- kur po kryžiumi 
ilsisi mūsų tautos didžioji da
lis.

Ne mes, gyvieji, sudarome 
tautą. Mes esame tik jos da
lis. Pati tauta susideda iš 3 
dalių: iš tų, kurie jau gyve
no, iš tų, kurie gyvena da
bar ir iš tų, kurie dar gy
vens. 6 .

Pagerbdami tad mirusių 
atminimą, susikaupkime Vė
linių rimtyje ir skriskime sa
vo mintimis per Atlanto pla
tybes į pavergtą Lietuvą ap
lankyt Tėvų kapus...
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ko nelauktame laipsnyje ją 
sustiprinti,” konstatavo mi
nisteris pirmininkas.

Savo pranešimą ministeris

darbo. Kaip iš balsavimo re
zultatų matyti, daugelis dar
bininkų, bijodami komunistų 
teroro, nedrįso viešai savo 
nusistatymo pareikšti. Pa
skaitę laikraščiuose ministe- 
rio pirmininko pažadus ap
saugoti prieš streiko agentų 
terorą, vis daugiau ir dau
giau darbininkų grįžta prie 
darbo.'

Simpatijų streikai baigėsi

Helsinkyje ir Kemi šias eilu
tes rašant dar buvo tylu, bet 
Helsinkio uostas pradės veik
ti rytojaus dieną. Greičiau
sia tuo paseks ir Kemi uosto 
darbininkai.

madienį, lapkričio 7 d., 8:30 
vai. vakare, rengiama lietu
vių programa, kurią išpildys 
Apreiškimo par. choras, vad. 
Sakui ir J. Stuko šokėjų gru
pė. Vietos lietuviai kviečiami 
ypač gausiai atsilankyti už- 
baigtuvių vakarą, lapkr. 7 d. 
Bilietus prašoma pirkti iš 
lietuvių komiteto narių, arba 
iš lietuviškų įstaigų ir biznie
rių.

Prie lietuviškojo skyriaus 
įrengimo šiais metais labai 
daug prisidėjo tremtiniai Vo
kietijoje, kurie parodos pro
ga prisiuntė daug gražių daik 
tų. ’ Eksponatai labai tinka 
Kalėdų dovanoms ir lankyto
jai prašomi įsigyti nors ir 
mažą atsiminimą.

Paroda atdara kasdien nuo 
11 vai. ryto iki 11 vai. vak.

Atskrido vyskupas 
V. Brizgys

Spalių 28 d. iš Europos at
skrido vyskupas V. Brizgys, 
kuris yra taip pat vienas iš 
Lietuvos tremtinių. Garbin
gas svečias bus čia keletą 
mėnesių.

Tikimasi, kad tremties vys
kupas užmegs čia artimus ry
šius su Amerikos lietuvių 
veikėjais ir plačiomis lietu
viškomis masėmis Ameriko
je. .

Lapkričio 3 d. Kunigų Vie
nybės rytų provincija suruo
šė vysk. Brizgiui pagerbti 
pietus, kuriuose dalyvavo 
mūsų lietuviškoji dvasiški- 
ja.

AMERIKOS PREZIDENTAS H. TRUMAN

LENKAI IR MŪSŲ VILNIUS
Tremtyje išeinąs laikraštis 

“Žiburiai” buvo pasiuntęs 
lenkų vyriausybei '■ Londone 

apie lenkų ir lietuvių santy
kių klausimą. Į tai atsakė jų 
užsienio reikalų ministeris A. 
Tarnovski.

Lenkijos nusistatymas Lie
tuvos atžvilgiu, pasak Tar- 
novskio, yra toks: Lenkijos 
vyriausybė pripažįsta neper
traukiamą nepriklausomos 
Lietuvos valstybės egzistavi
mą, nežiūrint vokiečių ir ru
sų okupacijų. Lietuvos, o taip 
pat ir kitų Pabaltės valsty
bių prijungimą prie TSRS vy
riausybė laiko neteisėtu ir 
niekingu.

—Lenkijos vyriausybė pri
pažįsta Lietuvai teisę į atly
ginimą iš rusų pusės už ma
terialines ir moralines skriau 
das, kurias rusų okupacinė 
valdžia padarė lietuvių tau
tai.

PIRMAS DP LAIVAS NEW YORKE
Sjalių 30 d. 4:30 vai. popiet Į vus pasitinkanti BALFo at- 
S kariuomenės laivu Gene-’stove Ona Valaitienė; Lietu-US kariuomenės laivu Gene, 

ral Wm. M. Black, iš Vokie
tijos į Ne wYorką atvyko 813 
tremtinių. Tai pirmieji trem
tiniai, atvykę pagal naująjį 
DP įstatymą. Drauge iš Eu
ropos atvyko DP komisijos 
pirmininkas Carusi. Laivas 
sutiktas įvairių dignitorių ir 
pareigūnų.

Uoste tremtinius pasitiko 
kard. Spellman, New Yorko 
miesto majoras O’Dwyer, DP 
komisijos nariai O’Connori ir 
Rosenfield, vysk. Brizgys, 
Katalikų organizacijos N. C. 
W. .C. pirmininkas msgr. 
Swanstrom ir tarnautojai: 
imigracijos direktorius Dis
co, J. B. Laučka, J. Baltra- 
maitis, Lionė Gajauskaitė, p. 
Samątauskienė.

Laivą sutiko ir BALFo pir
mininkas kun. Dr. J. B. Kon
čius, BALFo imigracijos ko
mitetas: Devenienė, Mitchell, 
Tysliavienė, Našlaičių Komi
sijos pirm, ponia Lapienė; 
B ALF tarnautojai: Jonas 
Valaitis, Jonas Kruze, gen. 
Jonas Černius su žmona, Pet
ras Minkunas ir nuolat lai-

vos konsulato atstovai: gen. 
konsulas Jonas Budrys, vice
konsulas Vytautas Stašins
kas su žmona, konsulato at
tache Anicetas Simutis su 
žmona, kitų šalpos organiza
cijų atstovai, “Amerikos” 
Redaktorius ir visa minia re
porterių vei fotografų. Tarp 
fotografų buvo Jonas Atko- 
čaitis.

Tarp pasitinkančių buvo 
ir daug dvasiškių, tarp ku
rių prelatas J. Balkūnas, 
kun. Kelmelis, kun. Dr. Star
kus, kun. Cekavičius ir kt.

Lietuvių atvyko 148 (jų 
tarpe 11 našlaičių) ir Lietu
vos žydų 21. BALFui tarpi- 
ninkauant, per Katalikų or
ganizaciją šiuo transportu 
atvyko 147 lietuviai ir per 
International Relief and Res
cue Organization 1 lietuvis ir 
1 ukraipietis.

Sekantis tremtinių trans
portas su 802 tremtiniais iš
plauks laivų General Bundy 
iš Bremenhaveno į Bostoną 
š. m. lapkričio 8 d.

—Toks pat atlyginimas 
Lietuvai priklauso ir iš Vo
kietijos. Lenkijos vyriausy- 

tina, kad Lietuvos teritonja 
būsų padidinta, prijungiant 
prie jos Rytprūsių šiaurės ry
tų dalį kartu su Klaipėda.

Bet užklausus dėl Vilniaus, 
p. Tamovski atsakė, jog pa
naikinus Curzono liniją, ki
toms tautinėms grupėms bus 
suteikta tam tikrų “lengva
tų,” bet Lenkijos ribose...

Netiesioginiai čia pasako
ma, kad Vilniaus jie net ir 
dabar negalvoja pripažinti 
Lietuvai. Keista, kad ir pati 
būdama vergijoje, Lenkija 
vis dar neprarado apetitų pa
glemžti svetimas žemes. Tra
giškas Lenkijos patinimas nei 
dėl Vilniaus pagrobimo, nei 
dėl Čekoslovakijos parcelia- 
cijoj užgrobtų iš broliškos 
tautos kelių valsčių, atrodo, 
nepakeitė fantazijų kupino 
nerealaus jų galvojimo...
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Sprendžiamoji diena praė
jo. Amerikos Jungtinės Val
stybės turi savo tautos iš
rinktą Prezidentą. Laimėto
ju išėjo, kaip rodo balsavimo 
išdavos, Harry Trumanas. 
Taigi senasis Prezidentas — 
yra naujasis Prezidentas!

f Prezidentas yra gimęs 1884 
m. Pirmojo didž. karo metu 
dalyvavo, kaip kapitonas ka
riuomenėje. 1936 m. jis išren
kamas į senatą, o 1944 m. 
jam tenka būti išrinktam vi
ce prezidentu. Mirus Roose- 
veltui, H. Truman _ tampa 
Amerikos Prezidentu. Dabar 
Tautos valia jis yra išrinktas 
vėl Amerikos Prezidentu.

Rinkimų daviniai rodo, 
kad ir Kongrese dabar vy
raus demokratų partija.

Sunkūs, pilni didžios atsa
komybės metai naujajam 
Prezidentui yra prieš jo akis. 
Pirmaeilės pasaulio valsty
bės vairas yra tautos įduotas 
jam į rankas. Viso pasaulio 
akys’ nukreiptos šiandien į jį. 
Pavergtų tautų viltys sudė
tos Amerikos laisvėje ir jė
goje. Kai anuomet likimas 
netikėtai nuskyrė Harry Tru- 
manui aukštas Prezidento 
pareigas, taip dabar, tautos 
valią bevykdant, likimas ga
li šiais neramiais laikais pa
statyti jį prieš didžiulius pa
saulinio masto sprendimus. 
Tam vyrui gali tekti didžioji 
midija: išgelbėti pasaulio kul 
turą nuo barbarų užplūdimo, 

saulinės politinės katastrofos 
akyvaizdoje. Ir, neduok Die
ve, jei jis toje kietoje kovoje 
sukluptų, tada laisvasis pa
saulis pamatytų tai, ko ne
matė nuo hunų antplūdžio 
laikų...

KAS NAUJO ŠIA SAVAITĘ
• Prancūzijoje tebesitęsia angliakasių streikas. Vietos 

ir net iš užsienių atvykę komunistai deda visas pastangas 
šiuo streiku iššaukti Prancūzijos ūkio chaosą. Prancūzų 
vyriausybės įsakymu, didelę dalį kasyklų yra užėmusi ka
riuomenė.

• John Lewis, amerikiečių angliakasių vadas, nežiūrint 
to, kad Prancūzijos angliakasių streikas yra politinio po
būdžio, grynai komunistų sukurstytas ir palaikomas, pa
reiškė savo solidarumą prancūzų streikininkams ir net ra
gino Amerikos valdžią sustabdyti Marshall© plano pagel- 
bą Prancūzų vyriausybei.

• Rusams pareiškus savo veto Berlyno blokados reika
lu UN Saugumo Taryboje, Vakarų Sąjungininkai nesugal
vojo nieko geresnio nutarti, kaip tik tai tą, kad jie da
bartinėje Jungtinių Tautų sesijai sovietų neskųs...

• Patys Anglijos darbininkai, savo suvažiavime Man- 
chestery, kur dalyvavo 3000 unijų atstovų, paprašė val
džią, kad juos apvalytų nuo komunistų, veikiančių, kaip 
svetimos valstybės agentų.

• Mandžūrijoj Sovietų remiami komunistai sukoncent
ravo dideles jėgas ir gręsia visos Mandžūrijos užėmimu. 
Yra pavojus, kad daug ginklų, kuriuos kiniečiai yra gavę 
iš Amerikos, galės atitekti komunistams ir kad Sovietai 
pasidarys viešpačiais 400,000 kv. mylių Mandžūrijos plotų.

• Kinijos parlamente girdisi balsų, reikalaujančių, kad 
Prezidentas Chan-Kai-Šekas atsisakytų iš savo vietos, ka- 
dang krašte ir net kariuomenėje yra įsigalėjusi korupcija, 
kyšininkavimas ir kita netvarka, o kovoje su komunizmu 
neparodoma pakankamai energijos.

• Kanada pareiškė savo sutikimą tartis su Vakarų Eu
ropos valstybėmis dėl bendros karo sutarties, pageidau
jant, kad prisijungtų prie tos ‘Sąjungos Islandija ir Airija.

• Jau 5 bilijonai su virš Europai skirtų pinigų yra su
naudoti. Kongresas bus prašomas vėl skirti 200 milijonų 
sumą. Brangiai atseina Amerikai Europos “bėdos”...

. • Graikijoje komunistų vadovaujami neramumai tęsia
si. Partizanų veiklai sustiprėjus vėl paskelbtas visoje Grai
kijoje karo stovis.

• Pas Vakarų Sąjungininkus pabėgo vokiečių genero
las Schreiber, kuris buvo rusų paimtas nelaisvėn prie Sta
lingrado ir dirbo raudonajame “Laisvosios Vokietijos Ko
mitete.” Taip pat pabėgo pas amerikiečius Erik Gniffke, 
bolševikinės Vienybės Partijos veikėjas.

• Vokietijoje, Sovietų zonoje, vėl pradėjo rusai visu, 
smarkumu išmontuoti fabrikus ir juos gabenti į Rusijos 
gilumą. Šis naujas masinis rusų Vokietijos apiplėšimas tu
rės būti skubiai įvykdytas ir baigtas ligi 1949 m. sausio 1 d.

Taigi, pranešdami savo 
skaitytojams apie Trumano 
laimėjimą, su rimtimi ir pa
grįstu susirūpinimu žiūrime 
į ateitį, tikėdamiesi bet gi, 
kad tautos tarnybai išrinkta
sis Prezidentas įrodys Ame
rikos meilę Tiesai, įvykdys 
pavergtų tautų meldimą ir 
kovos už laisvę, kurios šian
dien taip pasiilgęs ir taip la
bai reikalingas yra pasaulis.

Raudonasis vokiečiŲ 
Reichas

Sovietai planingai jau ne
ria kilpą Vokietijai ir ruošia 
kelius ten raudonajam Rei
chui. Be jau suorganizuotos 
ištisos tūkstantinės masės 
raudonosios policijos, dabar 

Jį dienos šviesą išėjo, taip va
dinama, “K-5” organizacija.

Ką gi reiškia šis paslaptin
gas skaičius “K-5”? Reiškia 
lygiai tą patį, ką Sovietų Są
jungoje reiškia NKVD ir na
cistinėje Vokietijoje reiškė 
Geštapas.

Šiandien Vokietijoj, sovie
tų zonoje, šnipinėjimo darbą 
atlieka partija SĖD, enkave
distai ir dabar naujai įsteig
toji “K-5.”

Tiesa, Vokietijoj veikia dar 
v’ėna slapta tarnyba, tai 
raudonoji propagandos tar
nyba, kuri kaip tyčia įsikū
rusi buvusioje propagandos 
ministerio Goebbelso būstinė
je Wilhelmplatz. Šiai tarny?

perduoda dabar naujai įsi
steigusiai “K-5.”

—Sovietai dar tebelaiko 
nelaisvėje 500,000 japonų, 
kuriuos jie panaudoja pri
verstiniems darbams.
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Kai paskutinieji lapai krenta nuo medžių šakų, 
mūsų senoje, mieloje Tėvynėje ateina viena tokia 
liūdna, melancholiška susikaupimo, maldos ir skaus
mo diena, tai yra Vėlinės. Sugaudžia liūdnai gedu
lingo maršo tonais Lietuvos bažnyčių vargonai ir 
per visą Lietuvą nuplesdena šalto rudens vėjo blaš
komos juodos vėliavos...

Visa šalis užmiršta tai dienai savo kasdienio gy
venimo rūpesčius ir savo mintimis sugrįžta pas tuos, 
kurie gal dar taip neseniai drauge gyveno. Gyvoji 
Lietuva susijungia su įnirusiąja Lietuva. Ir šaltuose 
kapuose, rudens miglų darganoje, sužybsi žvakutės... 
Graudingą tautos raudą ir maldos žodžius, švilpda
mas rudens vėjas išnešiojo po plačius Lietuvos lau
kus.

Ir skaudžiausiomis Lietuvai valandomis Vėli
nių Dienos vakarais Vilniaus Rasų kapuose ar Kauno 
plačiame kapinyne, ant mirusiųjų kapų, brendo di
džioji gyvybės jėga. Čia lietuvis Vėlinių prieblando
je, apkrovęs baltomis chrizantemomis žvakių lieps
nos nušviestą Tautos Patriarko Dr. Jono Basanavi
čiaus bei Nežinomo Kareivio kapą, Lietuvos karių 
ir partizanų kapus, verkė širdyje tautos laisvės die
nų...

Kokia nuotaika šiandien minėjo kraštas šių metų 
Vėlines? Skaitėme neseniai mūsų laikrašty laišką iš 
Lietuvos, ir šiurpas nukrečia kūną — “Mes, gyvieji, 
pavydim įnirusiems...” rašo jie. Atsiverčiu lapą iš ru
sų revoliucijos laikų rašytojos Rachmanovos knygos, 
skaitau ir suprantu jos beviltišką sielvartą, kai ji, 
po visų baisių išgyvenimų bolševikiniame terore su
šunka: “Mirtis! Kad jūs žinotumėt kokia laimė glūdi 
šitame žodyje! Kokia laimė yra mirti, susijungti su 
visata, susilieti su kitu, amžinuoju gyvenimu, sutap
ti su sidabrinio mėnulio spinduliavimu, susilieti su 
gyvenimu aukso žvaigždžių ir paskui, iš aukšto 
žvelgti į jūsų šitą žemę su visais budeliais ir jų au
komis, kflĮrių Ijlyksnias jau nebepasie^tavo ausų ir 
nenusfcaus vargšės širdies...”

Koks tragiškas šauksmas ir koks baisus nusi
vylimas sudėtas į tuos žodžius! Ir kai visa rusų tau
ta lemiamu momentu vietoj kovos pasirinko mirtį,— 
iš Kremliaus bokštų visuotinos mirties grėsmė nu
siaubė visą pasaulį.

Šiandien toji grėsmė dar didesnė negu bet kada. 
Šią sprendžiamą valandą mes turime rinktis ne mir
tį, o kovą. Užtektinai nuklojom Sibiro stepes kaulais 
mūsų kankinių, užtektinai kapų supylėm mūsų par
tizanams, užtektinai triumfavo teroristų ir budelių 
rankose mirtis, dabar mirusieji mus šaukia kovon už 
Gyvenimą ir Laisvę!

Aš norėčiau prikelti nors vieną senelį 
Iš kapų milžinų,
Ir išgirsti bent vieną, bet gyvą žodelį 
Iš senovės laikų...

Užrašas prie Maironio kapo Kaune.
Viešpatie, gyvename, nes nori; mirštame, nes liepi; 
išganyk, nes gali. Tavęs to prašome.

Užrašas ant vieno kapo Suginčių
' bažnytkaimy, Lietuvoje.

Nors styga gyvenimo trūko,
Jos aidas ilgai dar kartos, 
kad nėra kilnesnio dalyko 
už mirtį dėl savo tautos.

Užrašas ant kapo bolševikų sušaudyto 
Kun. Dek. Mato Lajausko Malėtuose.

Aš buvau tuo, kuo tu esi, ir tu būsi tuo, kuo aš esu.
Dažnas užrašas Lietuvos kapuose.

Mes dirvą Tėvynės vagom išvagojam, 
O vargas vagoja veidus;
Nuo lopšio lig grabo mes vargstam, dejuojam, 
Ilsėtis ateinam tik čia į kapus.

Užrašas ant vieno Lietuvos ūkininko 
kapo, Ukmergės ap.

Ranka, kuri glamonėja ir glosto, širdis, kuri myli ir 
kenčia, tik tada bus suprasta, kai ilgesys iš kapo pa
šauks Motinos vardą...

Užrašas ant Mamos kapo Giedraičiuose.
Priešas ir draugas susivienija mirtyje.

Užrašas bendruose rusų-vokiečių kaimose 
Pabradėj, Vilniaus krašte.

Žo<
Horn lei 
išmana 
apie tas 
t is?

Vėlinių proga

O broli, čia, tarp kryžių, pasirodęs, 
Pro šalį nepraeik —
Man tavo vienas mielas žodis
Daug poilsio suteiks.

Jau neprisimenu nė pats, kiek metų
Karste išgyvenau,
Bet kai gelsvus lapus medeliai meta, 
Ir man kažkaip liūdniau.

Liūdniau, nes vis sugrįžta rūsčios žiemos,
Kai baigiasi ruduo,
Ir skausmas kryžiais pasirėmęs, 
Neliaujasi raudot.

Žinau, pavasariais upeliai tylūs
Prabils meiliu balsu,
Bet man visad šlamės paniuręs šilas, 
Jog dulkė tik esu.

ventiškai laikomasi. “Komu
nistinė strategija mieliau pa
sirenka pradžioj nekruviną 
karą, kruvinojo griebiasi tik 
paskutiniu atveju,” pareiškė 
generolas.

Tai yra kariavimo forma, 
kurios ėmėsi Hitleris ir ku
rią Stalinas ištobulino. Sta
linas suprato išnaudoti Roo- 
sevelto ištikimumą ir politi
nį nepatyrimą ir tuo būdu iš
gavo rusams palankių paža
dų priartėti prie Elbės, nors 
iš karinio požvilgio tiek ang
lai, tiek amerikiečiai galėjo 
pirmieji pasiekti ir Berlyną 
ir Pragą. Tuo būdu rusai su- 
sabotavo taiką, kad savo ka
riuomenės pagelba galėtų 
okupuotuose kraštuose įsigy
ti sau ištikimų satelitų ir su
trukdyti gerbūvio atstatymą. 
Jų artimiausias tikslas yra 
be kraujo praliejimo pasiek
ti

Skandinavijai gręsia pavo
jus. Rusijai Skandinavija 
reikalinga lėktuvų bazėms, o 
Norvegijos fjordai povande
ninių laivų bazėms. Grupuo
ti naikintuvai ir radarai Šve
dijoje nežmoniškai pagerintų 
sovietų priešlėktuvinę apsau
gą, o Danijos ir pietinės Šve
dijos okupacija būtų rusams 
geriausias būdas sutrukdyti 
iš vakarų atplaukiančias 
vandens jėgas įsisprausti į 
Baltijos jūrą. Alijantams ba
zės Skandinavijoje taip pat 
labai daug padėtų puolimui 
lėktuvais, ypač puolant Le
ningrado sritį. Nors naujieji 
bombonešiai galėtų ir taip 
pasiekti, bet vistik reikėtų 
kraštutinių bazių eskortuo- 
jantiems naikintuvams.

Bazės Skandinavijoj
Bazės Skandinavijoj reika

lingos tiek rytams, tiek vaka
rams, todėl abu partneriai 
suinteresuoti, kad ji neati
tektų vienam ar antram. 
Nors Skandinavija nėra taš
kas, kur interesai kryžiuotų- 
si — svarbiausieji punktai 
yra Tolimieji Rytai ir Vokie
tija,—bet pavojai vistik dide
li. Sovietai gali užpulti Šve
diją sausumos keliu per Suo
miją, ne labai noriai vandens 
keliu, bet dideliais desantais 
taip retai apgyventoje Šve
dijoje. Desantinių dalinių di
dumas priklauso prie labiau
siai išsaugotų paslapčių.

“Švedija, Norvegija ir Da
nija, kaip aš į dalyką žvelgiu.

(Tąsa 3-čiam pusi.)

JIE PIRMIEJI PERŽENGĖ AUKSO 
ŠALIES VARTUS...
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Lietuvos piliečiai, atvykusieji į U.S.A, pagal DP įstatymą 
laivu “General Black”Atlanto pakraščius.

Ko siekia Anglija?

Vakarų valstybėms buvo 
sunku susitelkti bendram pa
sipriešinimui. Anglija iš savo 
pusės griebėsi gigantiško 
plano atgauti prarastą galy
bę išnaudojant Afriką, kur 
gamtos turtai gali lygintis su 
Sovietų, ir visą strategijos 
svorį nukreipė į Afriką. Jei
gu planai pavyks, kas būtų 
tikra jų laimė, trečioji galybė 
vėl iškils.

Rusai atžygiuotų ligi 
Atlanto?

Rusai, būdami viršesni 
sausumoje, galėtų ligi Atlan
to pakraščių atžygiuoti, bet 
ilgainiui pralaimėtų dėl" są
jungininkų daug didesnių re
sursų. Tarp kito ko jie, kai
po tauta, yra daug 'atspares
ni karo baisenybėms, negu 
kitos tautos. Visa šita yra, 
žinoma, tik spekuliacijos, ly
giai kaip spekuliacijos yra, 
bus ar nebus karas, bet to
kioje įtemptoje atmosferoje 
galima visko laukti. Todėl 
vakarų demokratijos turi 
duoti tautoms aukštesnį gy
venimo standartą, negu kad 
Rusija gali duoti, kas suklup- 
dys komunistų propagandą, 
o per tą laiką išlaikyti stip
rią apsaugą. Tatai liečia ir 
Švediją.

Tokios maždaug pagirndi- 
nės generolo Petri pranešimo 
mintys. Neapseita ir be dis
kusijų.

Apie Skandinavijos gynimo
si problemą

Kapitonas Lofgren savo 
pranešime pareiškė, kad even 
tualiai karui prasidėjus ar 
dar ir prieš prasidedant

kos ir išlaikančios nusistovė- po kurio laiko, kuomet pav., 
jusias tradicijas šeimos—| vanagas ar kitoks plėšrus su- 
ten tautos ir valstybės taipo- 4—x—---- ;x

gi jaučiasi bestovinčios ant 
tvirtų pamatų.

Ypatingai mūsų katalikiš
koj tėvynėj Lietuvoj — visą 
laiką šeima buvo tartum 
šventas židinys, kurio nie
kam negalima liesti. Tai yra 
garbingas ir šventas mūsų 
tautos tradicijų dėsnis.

Gamta mus moko
Juk žmogus — gi skiriasi 

nuo kitų gyvių savo protu,
venimo partneres ir pradėti morale ir kitais žmoniškai- 
iš naujo gyventi.

Moterys, kurių vyrai taipo
gi didžios tragedijos atskir
ti nuo jų ir vargsta dar di
desnį vargą kur nors Sibiro 
ištrėmime ar kalėjimuose — 
ieško sau naujų gyvenimo 
draugų, trokšta sukurti nau
ją “šeimyninę laimę.”

Tiesa, kaip jau minėjau ra
šinio pradžioje, nėra lengva 
gyventi tiems, kurie, parėję 
į savo butą, neranda reikia
mos šeimyninės užuovėjos, 
neranda kas tartų švelnesnį 
žodį į jį ar, iš viso, padėtų 
vargą vargti svetimoj žemėj, 
nesavam krašte...

Tačiau — tai dar nėra pa
kankamas pagrindas, kuris 
leistų paminti po kojomis 
krikščioniškos šeimos kilnią
sias tradicijas ir sulaužyti 
duotą žodį jungtuvių metu, 
kad vienas kitą gerbs, mylės 
ir neužmirš iki karsto len
tos...

Šeimos irsta
Gal nieko nėra baisesnio 

gyvenime, kaip šeimų irimas, 
dargi tokiose tragiškose apy- 
stovose. žinokime, kad šeima 
— tai yra visos valstybės ir 
tautos pagrindas. Kur svei-

Dr. H. L.

Pranys Alšėnas

KUR ŽENGI, ŽMOGAU?
Kai šeimas išardė pasaulio viesulai... Apie tuos, kurie 

ieško naujos “šeimyninės laimės.” Nelaužykim pačių gra
žiausių katalikiškos Lietuvos tradicijų. Šeima lietuviui yra 
šventenybė.

Kai žmogus pareini sau iš 
darbo fabrike ar kitos darbo
vietės, žinoma, norėtųsi ras
ti namuose sau artimą asme
nį, kuris tave suprastų, pa
guostų, meilesnį žodį ištar
tų...

Kai šeimas išardė pasaulio 
viesulai...

Deja, daug, o labai daug, 
žmonių nūdieniam pasauly 
kalbamų sąlygų neturi. Jų 
šeimos išdraskytos, išskir
tos ir išmėtytos po platųjį 
pasaulį, po įvairiausius šios 
žemės kampelius... To pasė
koje net ir mūsiškių lietuvių 
tarpe, įsigali, ypač tarp trem- 
tin patekusių, nepakankamas 
šeimyninių ryšių paisymas ir 
kartais sudaromos santuo
kos nežiūrint to, kad antroji 
pusė likus bolševikų paverg
toj Tėvynėj ar vargsta kur 
nors Sibiro ištrėmime.

Šioji baisi liga rodo savo 
simptomus kai kuriais atve
jais ir tarp atvykusių į už
jūrio kraštus: Kanadą, Ame
riką ar kitur.

Vyrai, nežiūrint to, kad jų 
žmonos, dažnai ir su vaiku
čiais, likusios Lietuvoj, sten
giasi čia vėl susirasti sau gy-

pa
šau 
net 
gy-

tvėrimas išskiria iš gyvųjų 
tarpo vieną — likusis poruo
jasi su kitu...

Tereikia tk pagalvoti, kaip 
tada atrodytų pasaulis, jei 
vienas vyras būtų bent kelių 
šeimų tėvas, viena moteris— 
kelių šeimų motina?

Žmogus turi likti žmogum

Žmogus — gi turi žmogum 
pasilikti. Jis turi pagerbti 
šventus principus, jų laikytis, 
turi pakelti vargą, liūdesį ir 
bent kokio ilgesio nostalgiją. 
Ne amžinai dangus bus juo
dais debesim pridengtas. Ne
valia pamesti vilties!

Kas tokį kietą gyvenimo 
egzaminą reikiamai išlaikys 
— jis bus geras savo šeimos 
tėvas, bus geras būsimos lais
vos Lietuvos pilietis. Gi visų 
kitų, kurie kitaip galvoja, 
tenka tik paklausti antraštė
je užrašytais žodžiais: “Kur

siais jausmais. Tačiau, 
žiūrėkime, ar nerastume 
mokinančių pavyzdžių 
gamtos aplinkumoj, tarp 
vių, kurie nei protu, nei ki
tais mūsų turimais pajauti
mais nėra apdovanoti, žvilg
terėkime kad ir į balandžių 
porelę. Jeigu tebėra abu iš jų 
gyvi — jie bendrai ir lizdelį 
suka, bendrai rūpinasi savo 
mažaisiais ir tik tada, dargi žengi, žmogau?”...

TREČIAS PASAULINIS KARAS
Mūsų spec, korespondento pranešimas iš Švedijos

Ką praneša švedų apsaugos komitetas? Komunįstinė 
strategija. Stalinas naudoja patobulintą Hitlerio taktiką. 
Bendro apsiginimo klausimas. Neutralumas, kai anuotos 
gręžiamos į visas puses...

Sekmadienį, spalių 24 die
ną, Stockholmo apsaugos ko
mitetas sukvietė apie 30 at
stovų iš įvairių soc. profesi
nių klubų kontaktinei konfe
rencijai, kurios metu svar
biausiais kalbėtojais buvo bu
vęs civilės apsaugos šefas 
generolas majoras Gustaf 
Petri ir kariuomenės štabo 
kapitonas Stig Lofgren. Pir-

f

masis kalbėjo apie užsienio 
politiką, o antrasis apie 
Skandinavijos kraštų gyni
mosi problemą.

Sovietu agresyviškumas— 
senas dalykas

Anot gen. Petri Sovietų ag
resyvi tendencija yra jau se
na ir visą laiką jos konsek-
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ALEKNA Pranas, atsikvietė Jonas Alekna, 1880 E. 86th 
Street, Cleveland, Ohio.

ALEKSA Jonas, atsikvietė Agatha M. Sutkaitis, R. D. 2, 
Bridgeville, Pa.

ARONOWITZ Preston, atsikvietė Bernice Kaplan. 3511 
Everett Ave., Chicago 13, Ill.

AŽUOLAITIS — K. Juozas ir žmona, atsikvietė Strongis Jo
seph M., 815 W. Kineli Dr., W. Hollywood, Calif.

BACEVIČIUS Motiejus, žmona ir sūnus, atsikvietė Bacevice 
Anton, 10624 Edbrooks Ave., Chicago, Ill.

BALTA Kazys, žmona ir sūnus, atsikvietė Kerisza John. 
473 Spring St., Bridgewater, Mass.

BALTRUŠAITIENĖ Ona, sūnus ir duktė, atsikvietė Replish 
Viktoria, 6330 70th St., Middle Village, L. I.

BATAITIS Jonas, žmona ir 2 dukterys, atsikvietė Kassel Pe
ter, 3815 A Minnesota Ave., St. Louis, Miss.

BAUŽINSKAS Juozapas, žmona ir 2 dukterys, atsikvietė 
Latvaitis Susan, 21 Bridge St., Brooklyn, N. Y.

BERNOTIENĖ Petronėlė, sūnus, atsikvietė Polter Albinas, 
Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.
CERZASTAITĖ Janina, našlaitė, atsikvietė U. S. Com., 245
Ave., New, York.
DRAUGELIS Bronius, žmona, atsikvietė Žilinskas Petras.

170th So. Union Avė., Los Angeles, Calif.
ELLBERG Frieda, atsikvietė Mandel Louis, 3115 5th Street, 

Port Arthur, Texas.
FABELINSKY David, atsikvietė Somach George. 231 So.

6th St., Allentown, Pa.
GABRYS Juozas, žmona, atsikvietė Pocius Julian F., 4 Wood- 

land St., Simsbury, Conn.
GERULIS Juozas, atsikvietė Frank Gerulis, Hurst, Illinois. 

Williamson, Co.
GOLDMAN Frida, atsikvietė Leonard Stein, 3815 Duane.

Detroit, Mich.
GUDONIS Povilas, atsikvietė James D. Gudman, 3459 St. 

Paulina St., Chicago, Ill.
GURVICH Samuel, atsikvietė Alexander Alperovitz, 205 

W. 88th St., New York, N. Y.
GURWITSCH Hirsch, žmona, atsikvietė Ruth Schulsinger, 

400 Red Bud Ave., Cincinnati, Ohio.
JALINSKAS Germanas, žmona ir sūnus, atsikvietė Česlovas 

Jalinskas, 58 Ten Eyck St., Brooklyn, N. X.
JASINEVIČIUS Nikodemas, atsikvietė Konstancija Baltuš- 

nikas, 1118 No. Formosa Ave., Hollywood, Calif.
JONCAS Kazys, žmona, atsikvietė John Joncas, 208 S. Tra- 

mont Rd., Baltimore, Md.
JUKNEVIČIUS Petras, atsikvietė Julia Juodwalkis, 7334 

Middlepoint St., Dearborn, Mich.
(Tąsa 4-tam pusi.)
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ŽODŽIAI NESUVYNIOTI Į VATĄ...
(Dėl diskusinio str. “Kultūra ar politūrai’)

TELŠIŲ PLIUMPIO MARNASIYS...

Šio str. mintys nėra 
Redakcijos nuomonė—

Red.
Žodis gražiai apsirengusiems “džentelmenams” ir dai

liom leidukėm... Barėme patys save... Vargas su perdaug 
išmanančiais. Tarnas, kuris kultūringesnis už poną, šis tas 
apie tas, kurios myli “pliotkas”... Ar reikia uždrausti dažy
tis?

Nepykit gražiai apsirengę 
ponai ir netraukit savo gra
žias nosytes brangiosios “lei- 
dukės,” jei čia vieną kitą žo
delį priminsim, nevyniodami 
jo į vatą, pavadinsim daik
tus jų tikraisiais vardais ir 
pakalbėsim apie kultūrą, ku
rios vardu dažnai pavadina
ma ir visai nieko bendro su 
ja neturintieji daiktai.

Mes lietuviai kultūriniais 
klausimais ir savo tautos ge
rųjų savybių auklėjimu rūpi
namės ir kalbame nemažai, 
tik bėda, kad mažai nuvei
kiame. Net ir Nepriklauso
moje Lietuvoje dėl to laikraš
čiuose nemažai buvo bara
masi ir lietuvis, kiek įmany
damas peikė pats save. Tik, 
kai įsibrovęs bolševikas rik
telėjo visa gerkle: “u nas 
vsio kultūrno,” tada mes lyg 
ir atsipeikėjome ir pamatė
me, kad ir mūsuose nebuvo 
su kultūra taip jau blogai

Palyginti ir patikrinti kar
tais labai sveika. O tas gali
ma padaryti net labai įmant
riai, nejučiomis, bet labai 
sėkmingai.

Skautų žaidimas ir 
gyvenimas

Štai, skautai turi tokį žai
dimą. švilpukui sušvilpus, vi
si ko greičiausia aunasi kojas 
ir, batus sumetę į vieną vietą, 
bėga į kitą aikštės pusę ir at
gal.. Čia turi susirasti savo 
batus ir kuo greičiau apsiau
ti. Gi tuo tarpu vyresnieji tu
ri geros progos pamatyti, ku
ris skautukas nemyli švaros 
ar nesusitvarko savo kojinė
se skylių...

Stebėkime žmones. Ir taip 
mes, kaip aname lengvame 
žaidime, sutiksime neretai 
labai gražiai pasirėdžiusį 
tautietį, paskutinės mados 
kaklaraištį pasikabinusį, nuo 
kurio dvelkia net ir geros fir
mos kvepalai, bet kai imi 
žmogus su juo kalbėtis, tai 
taip jau po keletos sakinių, 
pamatai, kad po dailiai pa
siūtu jo gero siuvėjo kos
tiumu, slepiasi jo dvasios 
menkystė... Reiškia, išoriniai 
viskas blizga, o dūšioje kyšo 
nelopytos skylės... Nemažai 
tokių važinėja ir paskutinės 
laidos automobiliais...

O kaip su knygom?
Atsitinka, kad užėję į ge

rai besilaikančio tautiečio 
butą randame puikius baldus, 
radio aparatą, televizorių, 
šaldytuvą ir visus moderniš-
klausius civilizacijos įrankius 
gyvenimo malonumams padi
dinti. O kur gi knygų spinta? 
Knygų nėra! Atsitinka, kad 
pas kitą randame knygų spin
tą ir knygos labai gražiai su
dėliotos, bet... neskaitytos. 
Paveldėjo, sakysime, jas su 
senais buto baldais... Atsitin
ka, ar ne?

Šiandien Telšių Pliumpiui 
ir vėl kinkų drebėjimas. Pa
sirodo, kad Dėdė Samas lie
tuviškų bolševikų piknikie- 
rius ir visokiems jų fondams 
aukotojus čirškina nejuokais. 
Kas žino ko aš dar galiu su
silaukti. Buvau vienam “de
mokratiškų lietuvių”, kitaip 
sakant, bolševikų piknike, 
dabar Maikis vėl man užpre
numeravo tą bolševikų gazie- 
tą “Laisvę,” o aš ir ant viso 
to dar ruošiaus važiuoti į bol-
ševikų pikniką Waterbury. 
Nors aš baisiai bolševikų ne
apkenčiu, nė kiek nemažiau 
kaip tų rudųjų nacių, bet vis
tiek į bėdą galiu papulti. Pri
simenu tokį juokingą pasako
jimą, kad zuikis lekia uode-

Kai tarnas pralenkia poną...
Būna ir taip, kad po tuščio 

pasikalbėjimo su milijonie
rium mes galime tikrai ma
loniai, kultūringai pasikalbė
ti su jo tarnu. Iš to seka, kad 
ne turtas ir ne išviršinis iš
lavinimas, arba, kaip straips
nyje buvo pasakyta “politū
ra” žmogaus kultūringumo 
rodyklis. Dažniausia po la
bai kukliais ir pigiais rūbais 
gali būti labai maloni ir kul
tūringa siela.

Blogiausia su tais, kurie, 
kaip tas bolševikas, visiems 
rėkia, esąs labai kultūringi. 
Tokiam niekas nieko negali 
pasakyti ar paaiškinti. Jis 
viską žino. Nėra pasaulyje 
tokių dalykų, kurių jis nesu
prastų. Tokio “kultūringu
mo” reikia saugotis kaip ug
nies. Kultūringą žmogų pa
žinsi iš daugelio žymių, bet 
tik ne iš gyrimosi...
Kaip čia dabar su dažytom 

lūpom?...
Straipsnyje buvo paminė

ti ir lakuoti nagai bei dažy
tos lūpos. Argi straipsnio au
torius norėjo uždrausti mo
terims dažytis ? Bergždžias 
darbas! Geriau mūsų “leidu- 
kes” pamokyti, kaip reikia 
dažytis, kad kartais norėda
ma pataisyti savo gamtos ne- 
dagražintą veidą, visai jo ne
pagadintų. O taip atsitinka 
labai dažnai. Ką gi darysi, 
jei modemiškieji laikai liepia 
moterims dažytis? Negi rei
kia versti grįžti žmogų at
gal į balanos ir meškos kai
lių laikus... Biauru yra ne 
tas, kad lūpos nudažytos, bet 
tas, kad pro gražiai nudažy-

gą išpūtęs ir susitinka lapę:
—Kur taip kuri?—klausia 

laputė.
—Ar girdėjai, baisūs daly

kai dedasi — pasakoja užil- 
sęs zuikelis — dramblius 
kausto, tai bėgu, kad ir ma
nęs nepakaustytų.

—Bet juk tu ne dramblys.
—Kas kad ne dramblys, 

kai pakaustys, tada ne laikas 
aiškinti kad aš ne dramblys.

Taigi, taigi, kad išveš tuo 
lietuvių stalincų rėmėjus Dė
dė Samas į Stalino peklą, ta
da jau nebus laikas aiškintis, 
kad aš nekomunistas. Remi 
bolševikus Amerikoje, tai ir 
važiuok pas Stalną.

Paskaičiau šiandien gazie- 
tose, kad tokią Agnes Deikie- 
nę, gyvenančią 8102 S. Nash
ville Ave., Oak Lawn, Dėdė

Samas nori išsiųsti iš Ameri
kos. Moteris jau 57 metų, bet 
vistiek jai iškelta deportaci
jos byla už priklausymą prie 
komunistų partijos. Ji pri
klausiusi komunistų partijai 
nuo 1924 iki 1928 metų, bet 
ji nežinojusi kas tai per or
ganizacija. Gali būti kad ir ji 
manė, jog tai “demokratiniai 
lietuviai,” iš kurių daugiau 
kostumerių susilauks savo 
vyro bučemei, o gal ji raudo
na bolševike, kaip ir ta Tara- 
daikienė?

Kas žino, bet faktas lieka 
faktu — Dėdė Samas ją nori 
iš Amerikos išsiųsti, o ją gi
na wallesinis advokatas.

Bet čia dar ne viskas, yra 
ir daugiau lietuvių, kurie dėl 
susidėjimo su lietuviais bol
ševikais turi bėdų, kurių tar
pe yra ir tokia Antoinette 
Siubienė iš Chicagos. Bet čia

tik pora suminėta, ale tai dar 
tik pradžia. Jeigu iš tų visų 
bėdų išsipainiosiu, tai nuo tų 
bolševikiškų piknikų laiky
siuos ko toliau, kaip nuo pa
vietrės. O jeigu mane išsiųs
tų ir pas Staliną, tai jis ma
nim irgi perdaug nesidžiaugs.

Pergyvenu kinkų drebėji
mo perijodą, kaip ir daugelis 
rūžavųjų bolševikiukų • Ame
rikoje. Nujautimas ir tokie 
durni sapnai džėloje man sa
kyte sako, kad taip lengvai 
viskas neužsibaigs.

Nagi, ką padarysi, išsi
narpliojau anksčiau iš viso
kiausių bėdų, tai ir šį kartą 
neprapulsiu.

Piktos mintys vis į galvą 
lenda, o ranka dreba lyg ož
kos uodegaitė užkandžiau
jant, tai išliejęs savo marnas- 
tis ant šio balto popieriuko 
pasirašau kaire ranka ščyra 
širdim.

Nužemintai Jūsų
Telšių Pliumpis

svarbesni, kaip žmonės, žmo
nių vis atsiras vesti tautą į 
laisvę, bet mūsų tautinio gy
venimo atstatymas nebūtų 
kitaip galimas, kaip tik pa
sukant aiškių pavyzdžių ke
liu.”

Gegužės mėn. 1 d. vakare 
Goebbelsas įsakė vienam na
ciui sudeginti jo lavoną, pir
ma paleidžiant atsargos šū
vį, jei, kartais, jisai nebūtų 
galutinai atėmęs sau gyvy
bės. Apie 8 vai. 15 min. Goeb
belsas pakilo nuo stalo, užsi
dėjo skrybėlę, apsivilko ap
siaustu, užsimovė pirštines ir 
išėjo į sodą. Ateidamas su 
benzinu nacis rado nusinuo
dijusios ponios ir nusišovu
sio Goebbelso lavonus.

Goebbelsų ir šešių jų vai
kų lavonus, dar galutinai ne
sunaikintus, rado rusai ir at
pažino.

•(L. Ž.)

vienodesnį. Deklaruodami 
skandinavišką bendradarbia
vimą, mes jau atsisakėme se
nosios neutralumo linijos,” 
tęsė kapitonas. “Ar galima 
įsivaizduoti besąlyginį neut
ralumą kreipiant armotas į 
visas puses? Mes norime pa
sirinkti teisingą pusę, jeigu 
jau išvengti negalime. Gali
ma manyti, kad ir be pakto 
vakarų valstybės galėtų ga
rantuoti mums pagelbą ka
rui ištikus, bet jeigu be sais
tančios sutarties nebūtų ga
lima apsieiti, mes privalėtu
me dalyką nors apsvarstyti,” 
baigė kapitonas savo prane
šimą.

ŠYPSENOS

V. A. Dambrava

MIRUSIŲJŲ MIESTE...
VAIZDAI IR MINTYS

Visam pasauly aidi skaudūs mūsų žingsniai— 
Visų šalių visų' dienų visuos keliuos—
Artyn artyn vis prie mirties atverto slenksčio 
Ir nieką niekad, atgalios.

(B. Brazdžionis)
*

* *
Niekas taip ryškiai nepasako, kokia trumpa ir pra

bėganti mūsų šios žemės kelionė, kaip margspalvis 
ruduo. Niekas neabejoja rudens gamtos grožiu, ir ta
čiau, jei su pirmąja pavasario neužmiršuole kiekvieno 
veide atsispindi šypsnis ir jaunatvės jėga, tai su ru
dens spalvom — liūdesys. Juk dar kelios dienos ir vis
kas priklausys praeičiai, dar kelios... ir gamta su savo 
gražiu apdaru bus mirusi...

Taip ir mes kas rudenį, Vėlinių Dieną, prisimename 
žmones, kurie nebepriklauso šiam pasauliui, kurie, it 
tie pageltę lapai, jau buvo kartą ant visados rudens 
vėjo nuplėšti ir nunešti negrįžtamon praeitin. Ir Vėli
nių vakarą, kada ant kiekvieno kapo sumirga įžiebtos 
žvakės, kurių liepsna, kaip mažos peteliškės mirgan
čiais sparneliais plazda, o nuo žvakių vaškas, lyg aša
ros didžiulės teka, — tada nejučiomis pajuntame gilią 
tiesą poeto B. Brazdžionio žodžiuose:

“Begalinė upė Dievo laiko— 
Be pradžios, be galo, be krantų. 
Jo ranka jos amžių srovę laiko 
Ir jo rankoje esame—aš ir tu.” 

-------o-----
Atsimenu savo vaikystę. Ir tąsyk ateidavo neramūs 

rudens, ir tąsyk būdavo tamsioji Visų šventų naktis 
ar Vėlinių vakaras. Mažytėj rankoj aš laikydavau

PASKUTINIS HITLERIO ŠŪVIS
(Tęsinys iš pereito numerio)

Degančio benzino liepsna apsupo Hitlerio kūną... Palietus 
koja lavono liekanas, subirėjo Hitlerio pelenai. Goebbelso 
testamentas. “Pavyzdžiai svarbesni, kaip žmonės...”

TREČIAS PASAU
LINIS KARAS

tas lūputes krinta gudrumu 
nepasižymintieji žodeliai, ar
ba tiesiau pasakius, pletkai. 
Vaje, kiek dėl tų pletkų plet- 
kelių žmonėms yra nervų su
gadinta !

Svetimi “griekai”...
Nėra jokio kriminalo, ma

no manymu, ir plaukus įman
triau suraityti. Bet jeigu po 
ta plaukuoto meno grožybe 
bus sudėta tik tuštybė ir jei 
gu ta galvelė kitų griekeliais 
labiau rūpinsis negu savai
siais, tai jau bus netik negra
žu, bet ir biauru. O taip yra, 
ir turime pripažinti, kad net 
ir daug.

Taigi mūsų tautiečiai prie 
daugelio kitų gerų savo ypa
tybių turėtų daugiau pasirū
pinti ir vidujine savo kultū
ra, kad pro dažytas lūputes 
mažiau išslįstų žodelių, kurie 
rodo dvasios menkumą ir 
kad gražiu kaklaraiščiu pa
rištas kaklas laikytų tvirtai 
ne tik gražiai sušukuotą, bet 
ir išmintingą galvą...

Jonas - Granitas

Hitleris ir Ieva Braun at
sisveikino su buvusiais bun
keryje. Paskutinė su juo at
sisveikino jo sekretorė ponia 
Junge. Ji vėliau pasakojo:

—Aš tada jaučiau, kad iš 
tikrųjų jis manęs nemato...

Atsisveikindama Ieva 
Braun ją apsikabino ir dar 
pridėjo:

—Jei pasieksi Muencheną, 
perduok mano meilės žodžius 
Bavarijai.

Hitleris ir Ieva Braun at
sisveikinę nuėjo į savo priva
čius kambarius.

Bunkery gyveno ir Goe- 
belso vaikai. Jie buvo įpratę 
skaityti bombų sprogimus ir 
spėti, kaip jos arti. Bunkery
je pasigirdo trenksmas. Goe- 
belsų berniukas pratarė:

—O, čia tai pataikė tiesiai!
Bet tai buvo ne bomba, o 

paskutinis Hitlerio šūvis.
Ant sofos gulėjo negyvas 

Hitleris...
Skubiai į Hitlerio kambarį 

įbėgo Goebelsas ir nacių jau
nimo vadas Axmann. Ant so
fos gulėjo nebegyvas Hitle
ris. Jo apatinis žandas buvo 
nuslinkęs žemyn, abiejose 
galvos pusėse ties smilkiniais 
raudonavo kraujas. Revolve
rių šūvis burnoje buvo su
traukęs gyslas abiejose kak
tos pusėse. Kilimas buvo ap
taškytas krauju. Gulėjęs nu
kritęs revolveris.

Ant sofos, galvą atrėmusi 
į kairį Hitlerio petį, sėdėjo

nebegyva Ieva Braun. Jos 
rankos buvo ištiestos į šalis, 
burna ir akys pusiau atviros. 
Ji irgi turėjo revolverį, bet 
pirma paimtieji cyanido nuo
dai taip greit paveikė, kad 
revolveris iškrito jai iš ran
kų neiššautas.

180 litrų degančio benzino 
apsupo Hitlerio kūną

Nacių karininkai, apsupę 
antklode kruviną Hitlerio 
galvą, jo lavoną išnešė į so
dą. Kadangi Ievos Braun kū
nas nebuvo kruvinas, jį išne
šė nesusukę ir abudu padėjo 
ant žemės. Jau iš anksto bu
vo paruošta 180 litrų benzi
no. Vienas sumirkė benzine 
kilimą, uždegė jį ir užmetė 
ant kūnų. Jie tuojau pasken
do liepsnoje.

Matęs tą įvykį Herman 
Karnau pasakojo, kad nuo 
didelio karščio net garai ki
lę. Vėliau matė apdegusius 
raumenis, kyšančius kaulus. 
Pagaliau Karnau pasakojo, 
kad jis palietęs koja lavonų 
liekanas ir tos subyrėjusios.

Goebbelso testamentas
Bunkery dar buvo propa

gandos min. Goebbelso šeima 
su šešiais vaikais. Hitleris 
Goebbelsą buvo paskyręs į 
naują ministerių kabinetą, 
bet jisai irgi nutarė pasekti 
Hitleriu. Savo testamentan 
Goebbelsas įrašė:

—Besiartinančiais sunkiais 
laikais pavyzdžiai bus daug

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 
sudaro saugumo politinį vie
netą,” tęsė kapitonas Lof
gren. “Jų suburti resursai 
duotų didesnių galimumų 
puolimams atremti. Danijos 
padėtis kariškai žiūrint yra 
nepavydėtina, bet danų gyni
masis gali mums daug ko 
duoti, pav., jeigu mes kartu 
galėtume išlaikyti šėlandą 
rusams puolant iš pietų. Gai
la tik, kad danų kariniai iš
tekliai dabar yra nedideli, o 
norvegai dar tik gaminasi, 
tuo tarpu Švedija yra daug 
geriau ginkluota ir nebus 
jau taip lengvas kąsnelis net 
ir didvalstybei.

Bendras apsigynimas
Bendras gynimasis bus tuo 

geresnis, juo geriau bus pa-

Sprendžia pagal save...
Simas išdidžiai svyruoja 

siaura gatvele.
Priešais jį ateina panelė.
Jau iš tolo stengiasi jo 

išsilenkti.
Jis svyra į dešinę, ji bėga į 

kairę.
Jis svyra į kairę, ji bėga į 

dešinę.
Ir taip visą laiką tai čia, tai 

ten.
Simas patenkintas švebelduoja: 
—Gerbiamoji panelė, taip pat 

girta?

. Kas svarbiausia
—Kodėl tu vedei jauniau

sią ir mažiausią Karklaičio 
dukterį? Ir apskritai, kam 
tau dabar reikėjo vesti?

—Kam reikėjo vesti! Ve
džiau todėl, kad tėvas davė 
neblogą kraitį. O vedžiau ma
žiausią todėl, kad iš kelių blo
gybių visada reikia pasirink
ti mažiausią.

—Paleisk katę! Kam tu
siruošta. Labai gera būtų tu- trauki ją už uodegos!
rėti standartinį apsiginklavi- —Ką? Aš traukiu? Visai
mą arba bent kiek galima netraukiu, o tik laikau!

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI REDAKCIJAI

įžiebtą žvakutę, ieškodamas užmiršto ar apleisto ka
po... Tylūs maldoje ir susimąstyme paskendę žmonės 
slinkdavo pro mirusiųjų miestą. Ir žvakių šviesoje pa
skendusiuose kapuose tautos maldų žodžiai giesmė
mis verždavosi iš visų krūtinių. Iš šventos tėvų žemės 
kilę sūnūs siųsdavo maldas šion juodon žemėn sugrį- 
žusiems.

Tąsyk aš jutau, koki du dideli skirtingi ir nesupran
tami pasauliai mus supa: gyvųjų ir mirusiųjų. Ir. su
klupęs, vaiko širdim ištardavau minios kartojamus žo
džius:

—Amžiną atilsį...
----- o-------

Prabėgo keli rudens...
Aš veržiausi su minia į žvakėmis apšviestus Kauno 

kapus ir pats stebėjausi, dėl ko gatvių gatvės perpil
dytos žmonių. Daugelio veiduose buvo šalta rimtis, kai 
kurių — net baimė. Tūkstantinės minios skubėjo aną 
Vėlinių vakarą. Kaip alidotuvių procesija. Nejau tau
ta save laidoja? Ne! Tauta skubėjo prie Nežinomojo 
Kareivio kapo, skubėjo į kapus pasiskųsti įnirusiems, 
kad atėję svetimieji... net šią šventą procesiją ginklu 
palydi...

Nebejutau tąsyk skirtumo tarp tų, kurie ilsėjosi ra
mybėje ir tų, kurių skruostais dar riedėjo ašaros, o 
lūpomis veržėsi karšta malda. Vėlinės buvo mirusių
jų šventė ir kartu Vėlinės — didžioji Tautos šventė. 
Ten aidėjo “Viešpaties Angelas” ir. tą vakarą ten pat 
“Lietuva Tėvynė mūsų”...

Tą vakarą suplūdusio ji minia pajuto, kad mirtis nė
ra pati didžiausioji nelaimė — kad dar yra ir vergija... 
Ir neveltui buvo kartojami žodžiai: “Nuimki, Viešpa
tie, nuo mūsų tą kietą bandymą, atleisk mūsų tautos 
kaltes ir vardan savo gailestingumo nebausk jos vai
kų trėmimu”... 

t

Ir po šios liūdnai triumfališkos gedulo procesijos, 
grįždamas namo, savo sieloj kartojau poeto žodžius:

“Šalie, kurioj supilti sentėvių kapai, 
Kurioj aš kūdikio akim regėjau saulę,—

Kokia nualinta, liūdna ir vargana tapai, 
Su kokiu sielvartu eini per šį pasaulį!...”

----- o-------
Atėjo dar vienas Vėlinių vakaras.
Negirdėjau tada himno žodžių — nė kitų karštų 

ugningų šūkių. Per daug jau buvo naujų karstų ir 
perdaug turėjome brolių, kurių kaulai ilsėjosi toli nuo 
gimtinės sodybų. Nė žvakučių šviesos kapuose nebe
buvo. Taip, tą Vėlinių vakarą kapuose ir maldininkų 
širdyse viešpatavo mirties tyla. Tamsa, baisesnė, kaip 
mirtis. Ir tą tylą pertraukdavo bekrintančios ir be- 
sprogstančios bombos. Viešpats baudė tautas karu... 
Ir toje tyloje iš šalčiu ir baime sukaustytų širdžių pra
siverždavo gilus atodūsis: “Iš gilumos šaukiuos Tavęs, 
Viešpatie”...

----- o-------
Ir dar viena mirusiųjų atminties diena.
“Kas gi šį vakarą uždegs žvakutę ties kario kryžiu

mi, jei Tu, Dieve, savo galybe nesutrumpinsi kietumo 
širdžių, kurios skiria mus nuo gimtinės sodybų. Kas 
mūsų šauksmą beišgirs, jei Tu, Viešpatie, žiūrėsi mū
sų neteisybių ir šių bandymo dienų nesutrumpinsi!

Viešpatie, suteik įnirusiems ir šiandien mirštantiems 
mūsų broliams amžinąsias dausas ir nebausk mūsų 
pagal mūsų nusidėjimus. Dovanok jiems amžiną ^aimę 
ir poilsį Tavo karalijoje, kurio veltui laukė šioje aša
rų pakalnėje. Priglausk! juos, kaip priglaudei mūsų tė
vų tėvus, pridengdamas jų neramią širdį ir lūpas sa
vo šventos žemės dulkių sauja.

Viešpatie, atleisk ir mums gyviems Tavo paklydė
liams, vaikams. Jei Tu kiekvieną pavasarį grąžini 
paukščių būrius, grąžink tat ir mus, parvesk tar ir mū
sų tremtinius, kankinius, belaisvius į Nemuno šalį...

Viešpatie, atleisk mums. Duok, kad galėtume savo 
šaly, kur kadaise ramybės vakarą siuntėme maldas įni
rusiems, patys priglausti save po šventa Tėvų žemės 
velėna.”

Rašo vienas prietelius iš Vo
kietijos, iš paties Augsburgo, ir 
primigtinai štai ko prašo:

Ponas Redaktoriau, gal malo
nėtumėt “Amerikoje” nors kam
putyje, išspausdinti čia dideda- 
mą skelbimėlį. Atsilyginti dabar 
negaliu, nes neturiu pinigų, gal 
kada nors vėliau tą padarysiu.

O tas jo “skelbimėlis” yra 
maždaug toks:—

—Esu jaunas vyrukas, gerai 
atrodau, noriu susirašinėti su 
Amerikos lietuvaitėm. Dvasi
niam ryšiui susimezgus, galėtu
mėm sukurti lietuvišką šeimos 
židinį.

Reiškia, norėtų, kad mes pa
dėtumėm jam surasti žmoną ir 
paskui iš pasogo atsiskaitytu- 
mėm už skelbimą... Gaila, kar
tą jau rašėm, jog “iš tų šiaudų 
nebus grūdų”...

—Neseniai rašiau ir prašiau 
surasti Telšių Pliumpį, bet už
miršau įdėt 1 dolerį. Gal ir dau
giau atsiras žemaičių, kurie dėl 
Telšių Pliumpio suradimo pa
siųs dovaną į “Amerikos” Fon
dą, — rašė viena mūsų skaity
toja anais liūdnais laikais, kai 
Pliumpis dar nebuvo grįžęs 
“Amerikon.”

Bet kai Pliumpį mes suradom, 
tai ta pati skaitytoja su entu
ziazmu vėl rašo:

—Teisingai rašė ta mergaitė 
iš Brooklyno, kad “Amerikos” 
dabartinis redaktorius jai patin
ka (Deja, nei viena mergaitė 
man to neparašė... Panašų laiš
ką esu gavęs iš p. Montvilos, 
bet jis juk ne mergaitė...) Taip 
ir aš pripažįstu, kad jis geras 
redaktorius. Noriu palinkėti, 
kad “Amerika” laimingai su
lauktų ir kitų 15 metų, nes 
“Amerika” man patinka,, su ne
kantrumu kas šeštadienį laukiu, 
o ypač dabar, kai Telšių Plium
pis savo marnastis dėsto. O, re
daktorius irgi, tur būt, esi že
maitis?

Jei būčiau čigonas, tai jau 
reiktų sakyt, “kokio tamsta esi 
tikėjimo — tokio ir aš,” deja, 
dabar kitaip neišeina, kaip pa-

sakyti tiesą: esu garbingas aukš
taitis nuo pat Vilniaus.

Bet štai čia prieš akis guli 
kitas raštas, kuriame užrašyta 
“Reikale: Telšių Pliumpio raš
tų,” kur vienas, kaip jis rašo, 
Ne-kritikas iš Ronkonkoma, N. 
Y., duoda garo Pliumpiui, rašy
damas šiaip:—

Juk kai Pliumpis rašo apie ko
kias nors sapnų knygas ir, jas 
apibūdindamas, sako, jog esą to
kia sena, kad net lapai pagelto
navę, tai jo ir tokios knygos 
įtalpa turi atatikti jos nurody
tam amžiui. O čia Pliumpis nori 
įtikinti, kad toje knygoje jis 
randa tokius išsireiškimus, kaip 
“Bolševiką,” “Enkavedistą.” Ly
giai, jeigu sename Testamente 
rastumėm paminėjimą apie 1948 
m. įvykį. Tuojau kritikas pasa
kytų: negali būti — juk tai Se
nasis Testamentas.

To maža. Laiško autorius to
liau griebia Telšių Pliumpį, kad 
jis prastas katalikas, girdi:—

Pliumpis nėra pats geras ka
talikas, rašo katalikams, o jo 
draugė turi savo namuose, skai
to ir net Pliumpiui įteikia “sap
nininką.” Kaip tai — sako laiš
ko autorius — galima suderint 
su katalikybe. Gerai, p. Redak
torius pastebėjote prieš kelias 
savaites, kad net jeigu ir už mi
lijonieriaus tekėtų mergaitė ar 
moteris prieš Bažnyčios ir Die
vo įstatymą, tai tokios vedybos 
nedoros. O Pliumpis, štai, nori 
katalikus padaryt geresniais ir 
vartoja sapnininkus.

Ir laiško autorius toliau tvir
tina, kad —

—Jei taip anglų kalboj drįs
tų Pliumpis parašyti, tai iš 
“knygų cenzoriaus” tikrai nesu
lauktų aprobato.

Na, ir išvanojo mūsų Plium
pį. Norėtumėm jį užstot, bet ži
nom, kad Pliumpis baisiai advo
katų nemėgsta, taigi paliksim 
Pliumpiui pačiam apsiginti...

Jis jau turi teisinį patirimą 
(sėdėjo džėloj), taigi tegu pat
sai ginasi.
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ŠALIES VARTUS...

Katalikų Komitetas 
Tremtiniams

Philadelphijos Arkivysku
pijos Komitetas jau suorga
nizuotas nuo spalių 22 d., 
kuomet buvo sukviestas pir
mas posėdis ir paskirtas di
rektorius kun. Jonas Fallon. 
Prie to komiteto paskirti ir 
pakviesti ir lietuvių atstovai. 
Lietuvių tremtinių reikalais 
rūpinsis sekantieji lietuviai:

1. Kun. St. Lukšys, kurs 
gerai pažįsta lietuvių gyveni
mą ir Lietuvą, nes pats ten 
mokėsi kelius metus, ir tik 
prasidėjus karui turėjo su
grįžti Amerikon. Jis atsto
vaus ir veiks su kitais kuni
gais, ypač kun. I. Valančiu
mi, šv. Kazimiero par. klebo
nu, kurs yra išrinktas lietu
vių kunigų Philadelphijoj vy
riausiu atstovu.

2. Iš pasaulininkų pakvies
ti iš kiekvienos parapijos po 
pora, o vėliau ir daugiau bus 
pakviesta, kai tik atsiras 
daugiau darbo. Dabar iš šv. 
Jurgio parap. bus p. E. Eara- 
minas ir F. Ballin. Abu jau
ni profesionalai ir pasiryžę 
uoliai veikti. Iš šv. Andrie
jaus par. p. G. Roman, jauna 
ir energinga ponia, jau pasi
žymėjusi veikėja prie Raudo
nojo Kryžiaus ir visų lietu
viškų draugijų. Iš Šv. Kazi
miero par. sutiko būti du, pp. 
Jonas Mickūnas ir Mykolas 
Bigenis Jr. Abu gerai pažįs
ta lietuvius ir galės daug pa
gelbėti mūsų tremtiniams.

Jų pirmas susirinkimas su 
kitų tautybių atstovais kvie
čiamas lapkričio 3 d. Vėliau 
sužinosime daugiau iš jų dar
bų. Tas komitetas galės la
bai daug gero padaryti trem
tiniams, nes per jį eis daugu
ma prašymų darbui ir butui 
užtikrinti ir bus galima suži
noti visas reikalingas žinias, 
kaip geriausiai pagelbėti ken
čiantiems tremtiniams. Pas 
juos bus galima gauti ir nau
jų blankų darbui ir butui už
tikrinti.

ta dirbti Katalikų Akcijos 
Fondo naudai ir pagyvinti 
katalikišką veikimą. Susirin
kime dalyvavo nemaža atsto
vų iš visų draugijų. Numaty
ta gauti daugiau jaunų atsto
vų taip svarbiame katalikiš
kame darbe.

Atgaivins Vyčių kuopą
Šv. Jurgio par. Vyčių kuo

pa savo laiku buvo veikli ir 
labai sėkmingai darbavosi 
vyčių veikime. Bet pasku
tiniu laiku jos veikimas buvo 
nutrūkęs. Dabar teko sužino
ti, kad Vyčių Centro valdy
bos sekretorė, p. Elena Šau
lytė, turėjo pasikalbėjimą su 
Šv. Jurgio par. klebonu, kun. 
V. Martusevičium, ,kuris ir 
pareiškė vilties, kad vyčiai 
galėtų ir vėl atgyti. Jei šv. 
Jurgio par. Vyčiai atgaivins 
savo kuopą, tai tuoj galės bū
ti suorganizuotas Vyčių ap
skritys, jaunimas artimiau 
susipažins, vieni kitus aplan
kys ir mūsų lietuviškas ame
rikoniškas jaunimas tikrai iš 
to turės nemaža naudos.

Be to, yra vilčių, kad va
dovaujant kun. B. Šimkui, 
naujam Šv. Rapolo par. vika
rui, bus galima įsteigti Vy
čių kuopą West Philadelphi
joj. Jau dabar iš ten yra no
rinčių priklausyti prie Vyčių. 
Tuomet Vyčiai Philadelphi
joj tikrai sujudės ir pradės 
panašiai galingai veikti, kaip 
jie gražiai veikia kitose kolo
nijose.

Serga
Ilgametis Šv. Kazimiero 

par. zakristijonas p. Kazys 
Kisielis vėl sunkiau susirgo 
ir paguldytas ligoninėn. Jau 
jam padaryta operacija, bet 
dar nežinia kuomet pasveiks 
ir galės vėl grįžti namo. Jį 
lanko artimieji ir parapijie
čiai, nes jis ilgus metus tar
navo saviems.

Kortų žaidimo vakaras
Didelis metinis parengi

mas šv. Kazimiero par. sa
lėj įvyksta lapkričio 14. Tai 
bus metinis kortų žaidimų 
vakras. Rengėjos labai uoliai 
rengiasi, kad tas vakaras pa
vyktų. Surinkta daug dova
nų ir bus laimėjimų prie įė
jimo. Laukiama daug svečių 
iš visos apylinkės, žaidimas 
prasideda 4 vai. popiet.

Sėkmingai veikia lietuviškas 
Klubas

Lietuvių Pašalpinis Klu
bas, 928 E. Moyamensing 
Avė., dabartiniu laiku labai 
gražiai veikia. Šalia pašaipū
nių darbų, nepamiršta ir kul
tūrinių. Štai jų salėj spalių 
31 d. buvo sukviestas masi
nis lietuvių susirinkimas. Jie 
davė salę, išrinko savo atsto
vus ir dabar prisidės prie vi
sų lietuvių veikimo, pagelbė
ti visiems tremtiniams. Klu
bui pirmininkauja J. Alekna, 
o klubo šeimininku yra Pet
ras Jurgaitis. Klubas jau įsi
taisė didelį ir gerą televizi
jos aparatą.

Federacijos susirinkimas
Spalių 27 d., šv. Jurgio par. 

salėj, buvo Philadelphijos ap
skrities L. K. Federacijos su
sirinkimas. Susirinkime buvo 
susipažinta su Katalikų Kon
greso darbais, kurie buvo nu
veikti per jų Kongresą ir per 
paskutinius metus. Čia pra
nešimą padarė Federacijos 
atstovas prof. A. Salys. Kun. 
I. Valančiūnas pranešė apie 
katalikų komiteto veikimą 
Philadelphijoj ir buvo nutar

Aplankytos parapijos
Šiomis dienomis baigtos 

aplankyti šv. Jurgio ir Šv. 
Kazimiero parapijos, arba at
liktas kalėdojimas. Iš lanky
mo sužinota, kad dauguma 
lietuvių labai gražiai ir tur
tingai gyvena. Jie skaito lie- 
tuvišką-katalikišką spaudą 
ir ją palaiko. Mielai remia 
tremtinius ir padaro jiems 
darbo ir buto sutartį. Jie 
siunčia siuntinius, rašo laiš
kus ir gelbsti visokiais bū
dais. Jei kas suregistruotų, 
kiek daug gero lietuviai pa
daro savo broliams ir sesu
tėms lietuviams, tai kai ku
rie nustebtų. Bet svarbiau
sia, kad jie palaiko visą lie
tuvišką ir katalikišką bei 
amerikonišką veikimą Ame
rikoje. Mat jie žino, jei čia 
lietuviai amerikiečiai bus 
stiprūs, tai ir visi kiti lietu
viai pajus jų stiprumą ir ga
lės lengviau pergyventi visos 
Lietuvos ir lietuvių nelaimę.

Turtingas mirė
Neseniai Philadelphijos 

laikraščiai paskelbė, kad mi
ręs lietuvis E. Adomonis 
(Egan Adams) mirdamas 
paliko 173 tūkstančius dol. 
palikimo savo vaikams. Bet, 
kaip girdėti, dar daug dau
giau paliko jo turto, kuris jau 
anksčiau buvo sutvarkytas.

Pasveiko
Lietuvių Radijo Progra

mos ilgametis vedėjas Ant. 
Dzikas jau ilgoką laiką sir
go, bet dabar jau jo sveikata 
taisosi ir jis tikisi ir toliau 
linksminti lietuvius savo lie
tuviška radijo programa. Jau 
philadelphiečiai ir vėl girdi 
jo balsą per radiją. Klausyto
jai linki tikros ir geros svei
katos.

Skaitykit ir platinkite sa
vaitraštį “Ameriką.”

:: STANDARD’S ::
50-tas Good Will Vajus

Lietuvos draugai Urugvajuje

Kultūriniam suartėjimui ir 
Lietuvos laisvės bylai remti 
Urugvajuje įsikūrusi Kultūrinė 
Demokratinė Urugvajiečių - Lie
tuvių Sąjunga (Alianza Cultural 
Democratica Uruguayo-Lituana) 
savo veiklos metinei sukakčiai 
paminėti rugsėjo 7 d. surengė 
jaukų pobūvį, kuriame dalyvavo 
tokios žymios asmenybės, kaip 
antikomunistinių knygų autoriai 
prof. Victor Dotti ir Dr. Lauro 
Cruz Goyenola’ prof. Reyna Re
yes, Dr. Julio C. Mourigan, Lie
tuvos Min. P. Amerikai Dr. K. 
Graužinis su ponia ir kiti.

Po Urugvajaus ir Lietuvos 
himnų buvo pasakyta keletas 
kalbų, kuriose urugvajiečiai pa
reiškė kenčiančiai lietuvių tau
tai daug simpatijų ir visą mora
linę paramą. Savo ilgesnėje kal
boje Dr. K. Graužinis dėkoda
mas šiems kilniems Lietuvos 
draugams, vėliausiais iš tėvynės 
daviniais pasiremdamas, pavaiz
davo tragiškas lietuvių partiza
nų kovas, patriotų trėmimą į Si
birą, Baltijos šalių sovietinimą 
ir kolonizavimą rusais. Minist
ras išsireiškė turįs stiprią viltį, 
kad bolševizmo naikinamoms 
tautoms išsivadavimas jau artė
ja.

P. šacikauskas perskaitė lais
vųjų lietuvių ir jų draugų var
du deklaraciją, reikalaujančią 
pavergtoms tautoms teisingumo 
ir laisvės, ši deklaracija, visų 
dalyvių pasirašyta, buvo at
spausdinta žymesniuose Monte
video dienraščiuose, lygiai kaip 
paminėtas net su iliustracijomis 
pats pobūvis. Įžymus, vyriausy
bei artimas “EI Dia” Dr. K. 
Graužinio kalbą persispausdino 
ištisai. K.

Prastas rusiškų pasų biznis
Dar niekur laisvajame pasau

ly komunistų partijos taip atvi
rai neatstovavo Sovietų konsu
latams, kaip Argentinoje ir Uru
gvajuje. Čia lietuvių kalba prira
šomi rusiški laikraščiai atvirai 
skelbia, kad “dėl užsiregistra
vimo sovietiniais piliečiais gali
ma kreiptis į mūsų organizaci
jos būstines (nurodomas adre
sas), kuriose yra paskirti asme
nys šiuo reikalu patarnauti.”

Nežiūrint tos visos talkos su
gundyti lietuvius išeivius tapti 
Sovietų Rusijos piliečiais ir pa
žadų grąžinti juos į Lietuvą, 
kiek teko girdėti, iki šiol užsi
registravo tik vienas kitas nepa
taisomas komunistas. Kiti ir ko
munistai nedrįsta lietuviškų pa
sų pakeisti rusiškais, kurie jiems 
galės atstoti nemokamą bilietą į 
bolševikišką vergiją.

Tel. POPlar 4110
Charles J. Roman

(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt Vernon St,

Philadelphia, Pa.
Modemiška laidojimo ištaiga. Di
deli, graži koplyčia, erdvi sale.

/ Pakeleivingiems sutelkiama 
nakvyne

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena ir naktįA. Mes jums duosim visiškai

NAUJ4 STOG4 IR INSULIUOSIM
JŪSŲ NAMŽ UŽ................................................. SI 39.00
Pilnai Garantuota Su 2 Ventiliatoriais Iki 50 ketv. Pėdų

B. Mes jums duosim visiškai
"naują stogą už . . . ................................... $ 69.00
Pilnai Garantuota Iki 500 ktv. Pėdų žvyro Stogai biskį aukščiau

C. Mes jums duosim INSULIUOTAS
PLYTŲ ŠONINES Pasirinkimas Spalvų UŽ . . SI 50.00
Pilnai Garantuota Iki 500 ktv. Pėdų

B. Mes Bingeliais apdengsim jūsųl STOG^
UŽ TAIP PIGIAI KAIP ...............................................$ 75.00
Pilnai Garantuota Jūsų Pasirinkimui spalvos Iki 500 ktv. Pėdų

E. Didelis Nupiginimas ant . .
ALUMINUM STORM WINDOWS

F. MES TAIP PAT DAROM — Waterproofing—Pertaisymus

Tiktai Ribotam Laikui — Pašaukit Mus Dabar

Standard Insulation & Roofing Co., Inc.
108-16 39th Avenue, Corona, New York. Tel. NEwtown 9-2475

Tel. DEW 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisniuotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

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

Įdomu, kad didžiosios raudo
nosios žuvys, kaip Sandleris, pa
čiame saugiausiame savo kiše- 
niuje tebesinešioja dar lietuviš
ką pasą... Mat, visi tie Salomo- 
nai kur kas gudresnis ir atsar
gesni už lietuviško kraujo, bet 
aklai suklaidintus Pilypus...

Pinklės Brazilijos lietuviams
Kadangi Brazilijoj komunisti

nis veikimas draudžiamas ir 
SSSR konsulatų nėra, “Darbas” 
vilioja Brazilijos lietuvius dėl 
sovietiškų pasų kreiptis į kaž 
kokį Kotik Montevidejuje. Ad
rese nurodoma rusų konsulato 
neminėti, matyt, kad Brazilijos 
policija dėmesio į tokią kores
pondenciją neatkreiptų.

Maskvos agentų į nelaimes į- 
stumti komunistuojantieji Bra
zilijos lietuviai dabar stačiai ne
žino ką daryti. Vienas tokių 
klausia: “Ar galima SSSR kon
sulatui pasiųsti lietuviško paso 
nuorašą, padarytą pas vietos no
tarą?” P. Kotik per “Darbą” 
tam vargšui atsako: “Ne. Tary
binis (rusiškas) pasas išduoda
mas tiktai remiantis Lietuvos 
pasu ir jis nebegrąžinamas. Joks 
nuorašas todėl neturi jokios ver
tės... Dviejų šalių pilietybės jūs 
negalite turėti”...

Rep.

Kaip iš veido pažinti 
būdą?
Kakta

Manoma, kad aukšta kak
ta yra išminties ženklu, ta
čiau, kaip tyrinėjimai paro
dė, nevisai taip yra. Galima 
skirti trejopos išvaizdos kak
tas: savo viršutine dalimi 
pasidavusios užpakalin, sta
čios kaktos ir truputį pasi
davusios priekin. Pirmosios, 
daktaro Ungevitterio nuomo
ne, reiškia gyvą vaizduotę, 
minčių gausumą ir linksmą 
būdą. Bet dažnai bailumą ir 
staigumą.

Stati tiesi kakta rodo kū
no ir valios tvirtumą, bet 
taip pat užsispyrimą ir nera
mų būdą. Retai joje slepiasi 
aukšta išmintis, tai daugiau 
esą veiklumo žymės. Jei 
tačiau stati kakta viršuj bai
giasi apvaliai, ji rodo mąsty
toją. Daugumas išradėjų turi 
tokias kaktas.

Pailgas veidas su smailiu 
smakru, turįs truputį pirmyn 
pasidavusią kaktą, rodo 
smulkmenišką žmogų. Nely
gi, kaulėta kakta rodo žmo
gaus palinkimą prie vaidų, o 
kiek aptukusi kakta rodo ne
rangų būdą. Kampuota kak
ta reiškia šaltą, nepasitikintį 
charakterį.

Kaktos raukšlės dažnai pa
eina nuo žmogaus užsiėmimo 
ir amžiaus: Stačios raukšlės 
kaktoj susidaro nuo dažno 
pykčio, gulsčios — nuo mąs
tymo, rūpesčių. įtemptas gal
vojimas padaro stačias rau
kšles aukščiau nosies. Links
mi žmonės dažnai neturi sta
čių raukšlių.

Akys
Akių didumas turi būti pa

gal galvos didumą. Norma
lios, paviršiun pasidavusios 
akys rodo gabumą svetimoms 
kalboms išmokti. Labai jud
rios akys rodo dvasios nepa
stovumą. Kito žmogaus akys 
atrodo šokinėjančios, sako, 
tokiems maža galima pasiti
kėti. Drėgnos ir gyvai bliz
gančios akys rodo žmogaus 
sveikatingumą. Mažos akys 
su retom blakstienom reiškia 
nesubrendimą. Tamsūs lan
kai apie akis rodo, kad žmo
gus nėra visiškai sveikas.

(Tąsa 5-tam pusi.)

(Tąsa iš 2-ro pusi.)
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Tel. Sto 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius-Balsamuotojas

1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA.

JURGILAS Jonas, žmona ir duktė, atsikvietė Frank Bastis, 
3327 S. Halsted St., Chicago 8, Ill.

KARNAUSKAITĖ Kristina, našlaitė, atsikvietė U. S. Com
mittee, New York.

KATILIUS Aleksandra, atsikvietė Pius Peter Balanda, 1046 
W. 105th St., Chicago, Ill.

KIESILIS J. Donatas, žmona, atsikvietė Dan Kyslus, 17 
Chucker St., Amsterdam, N. Y.

KLI^IAUSKAITĖ Veronika, našlaitė, atsikvietė U. S. Com
mittee, New York.

KLIMAVIČIŪTĖ Irena, našlaitė, atsikvietė U. S. Committee, 
New York.

KRISTAPONIS Eduardas, žmona ir sūnus, atsikvietė Casi
mir Bazis, 2247 Valera St., Pittsburgh, Pa.

KUBILIŪNAS Juozas, žmona ir duktė, atsikvietė August 
Misiūnas, 128 Montgomery Pl., Paterson, N. J.

KUŠA Polikronas, Feliksas, žmona, sūnus ir duktė, atsikvie
tė Holy Cross Hospital, 6700 W. 69th St., Chicago, Ill.

LEVICKAS Albinas, žmona ir 2 dukterys, atsikvietė Henry 
Koplenski, Route 4, Dowagiac, Mich.

LUNAITĖ Edita, našlaitė, atsikvietė U. S. Committee, N. Y.
LŪŠYS Stasys, žmona ir 2 dukterys, atsikvietė Ignas Lūšys, 

51 Torrey St., Dorchester, Mass.
MACELYTĖ Emilija, atsikvietė St. Casimir Convent, 2601 

Marquette Rr., Chicago, Ill.
MALDUTIS Julius, žmona ir sūnus, atsikvietė Selma Bud, 

1405 70th St., Brooklyn, N. Y.
MALINAUSKAS Viktoras, žmona, sūnus ir duktė, atsikvietė 

Peter Krugelis, 968 Highland Ave., Waterbury, Conn.
MANKAUSKAS Juozas, našlaitis, atsikvietė U. S. Com., N.Y.
MARTENKAS Jonas, inašlaitis, atsikvietė U.S. Com., N. Y.
MATULAITIS Antanas, atsikvietė Amilija Milukas, 101-59 

125th St., Richmond Hill, N. Y.
MICHALIUNIENĖ Karolina, atsikvietė Casimir Leiga, 120 

No. 4th St., Brooklyn, N. Y.
NIKŠAS Antanas, žmona, 2 dukterys, atsikvietė Yesukaitis 

Alberta, 2222 N. 2nd St., Philadelphia, Pa.
NOREIKA Petras, našlaitis, atsikvietė U. S. Com., N. Y.
NOWIK Noses, žmona, atsikvietė Joshua Kozin, 40 Monroe 

St., New York.
OPENHEL Malka, žmona ir 2 vaikai, atsikvietė Samuel 

Roth, 104 Clark St., New York.
ORLAUSKAITĖ Rūta, atsikvietė Holy Cross Hosp., 2700 W. 

69th St., Chicago, Ill.
OSCHEROWITZ Samuel, atsikvietė Weinberg, 163 Richmond 

Ave., Buffalo, N. Y.
PACEVIČIUS Ignacas, atsikvietė Walter Pace, 1530 E. 72nd 

Pl., Chicago, Ill.
PAPLONSKIS Vaclovas, žmona, sūnus ir duktė, atsikvietė 

Joseph Mickelaitis, 650 W. Lombard St., Baltimore, Md.
PASTUŠAUSKAS Mykolas, žmona ir duktė, atsikvietė Anna 

Damskis, 13146 Steople, Detroit 4, Mich.
PATAMSIS Antanas, atsikvietė Anna Bakšys, 194 Humboldt 

I St., Brooklyn, N. Y.
PETRAUSKAS Adkris, žmona, sūnus, atsikvietė Henry Ke- 

mecklis, 7921 lindbergh Blvd., Philadelphia, Pa.
PLIUPENIS Eduardas, atsikvietė International Relief and 

Rescue Committee, New York.
PUSKORIŪTĖ Antanina, atsikvietė Jonas Žūris, 32180 W. 

Lake Rd., Lake, Ohio.
PUTERNIK Leib, atsikvietė Markus Eckerling, 2637 1 2 

Hillcrest Dr., Los Angeles, Calif.
RACLAW Feiga, atsikvietė Abe Millon, 1703 W. 5th Street, 

Brooklyn, N. Y.
RIMKUS Antanas,, žmona, sūnus ir duktė atsikvietė Steve 

Rimkūnas, 23 Eagle St., Amsterdam, N. Y.
RUZGAS Vladas, atsikvietė Anthony Ruzgas, 1120 Jefferson 

Street, Gary, Ind.
SABATAITIS ZIGMAS, žmona, sūnus ir duktė, atsikvietė 

Charles Yonikas, 821 W. 33rd Pl., Chicago, Ill.
SABRINSKAITĖ Genutė, našlaitė, atsikvietė U.S. Com., N. Y.
SABRINSKAITĖ Aldona, našlaitė, atsikvietė US. Com., N.Y.
SAULIS Justinas, žmona ir sūnus, atsikvietė Magdalen Davi- 

donia, 7415 S. California Ave., Chicago, Ill.
ŠERKŠNAS Antanas, žmona ir 2 sūnūs ir duktė, atsikvietė 

Frank Dargella, 5744 lz2 Fountain Ave., Los Angeles, Calif.
ŠIDLAUSKAS Julia, atsikvietė Sophia Brazionis, 2019 W. 

Pierce Ave., Chicago 22, Ill.
ŠIMONIS Jonas, žmona ir duktė, atsikvietė Alexandra Cota, 

909 E. Canon Perdida St., Santa Barbara, Calif.
SISAS Edward, žmona, atsikvietė Roy St. Pierro, St. Charles 

Hotel, Staples, Mįnn.
SLYONIS Martynas, našlaitis, atsikvietė U.S. Com., N. Y.
STEPONAVIČIENĖ Jadvyga, atsikvietė Casimir Basis, 2247 

Valera St., Pittsburg, Pa.
ŠVELNYS Stanislovas, žmona ir duktė, atsikvietė Mary Mig- 

lin, 95 Franklin St., Ansonia, Conn.
TURKEVIČIUS Boleslovas, atsikvietė Anupras Turkevičius, 

3614 Main St., E. Chicago, Ind.
VAIČIŪNAS Filomena, duktė ir sūnus, atsikvietė Julius Dan- 

ta, 603 S. Cumberland St., Philadelphia, Pa.
VAITKEVIČIENĖ Regina, atsikvietė Anton Korsack, 6125 

S. Richmond St., Chicago, Ill.
VAITKUS Viktoras, atsikvietė Frank Bastis, 3327 S. Halsted 

Street, Chicago, Ill.
VALAITIS Juozas, žmona ir 3 vaikai, atsikvietė Joseph Ju- 

sovičius, 835 No. Church St., Rockford, Ill.
WINICK Meilach, žmona, sūnus, atsikvietė Joseph Winick, 

25 Central Park, W. New York.
ŽIGAITIS Edmundas, žmona, sūnus ir 2 dukterys, atsikvietė 

Anthony J. Rudis, 6822 S. Rockwell St., Chicago, Ill.
ŽUKAS Vytautas, žmona, duktė, atsikvietė John Dulksnys, 

1140 S. California Ave., Chicago, Ill.
ŽYGAS Jonas, atsikvietė Vincent Chesnai, 11120 Magnolia 

Dr., Cleveland, Ohio.
VAITKEVIČIUS Adomas, atsikvietė Anton Korsak, 6125 S. 

Richmond St., Chicago, Ill.
MAZYNTA Cila, atsikvietė Benjamin Feinberg, 1623 Ivydale 

Rd., Cleveland, Ohio.
GURVICH Anna, atsikvietė Alexander Alperovits, New York.
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KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI

Linden, N. J,
—Mot. S-gos 53 kuopa suren

gė išleistuves buvusiai kuopos 
pirmininkei p. Adelei Krotulie- 
nei, kuri šią koloniją apleido ir 
su dukrele išvyko apsigyventi 
Floridoje.

Vakaras įvyko Liet. Svetai- 
riėj. Kuopos dabartinė pirm. p. 
K. Šukienė sumaniai vedė vaka
ro programą. Kalbėjo visa eilė 
sąjungiečių, jų tarpe ir viešnia 
iš Elizabetho, dain. M. Čižaus- 
kienė, kuri ne tik gražiai kal
bėjo, bet ir išvykstančiai narei 
padainavo atsisveikinimo dainą. 
Kuopos vardu įteikta p. Krotu- 
lienei gražių dovanų.

— Lindeno žymi veikėja St. 
Strazdienė, kuri yra daug gel- 
bėjus tremtiniams, šiomis dieno
mis turėjo nors laikinai pasi
traukti iš viešo veikimo. Straz
dienė yra nuo savęs labai daug 
tremtiniams išsiuntus paketė
lių ir keletai tremtinių išrūpi
nus afideivitus. Daug prisidėjo 
prie rinkimo drabužių bei kitų 
visuomeninių darbų. Linkėtina
jautrios širdies Strazdienei grei- šventė jų sidabrinį 25 metų jun
tos bei stiprios sveikatėlės, kad I gtuvių jubiliejų, kuris įvyko spa- 
ir vėl ji sugrįžtų prie lietuviško lių 28 d. ir buvo atšvęstas mi- 
veikimo. šiomis 8 vai.

—Veikėjai Jonas ir Agnietė 
Liudvinaičiai šiomis dienomis į-. Dideli Barnyard šokiai bus 
ėjo į savo naują, ką tik užbaig- lapkričio, 5 d. L.A.P.C. salėj, 134 
tą, modernišką butą. Liudvinai- Schuyler Ave., Keamy. Griež 
tis yra patiręs namų statyboj, I Dusty Canyon Boys orkestras, 
su maža kitų pagelba, pats per 
vasarą pastatė namą.

Vietinė.

mių sumanymų ir jei aplinkybės 
leis, beabejo, patieks mūsų vi
suomenei įdomių dalykų iš me
no srities.

Reikia palinkėti pasisekimo ir 
geros kloties šiame krašte įsi
kurti ir parodyti savo gražiuoju 
balsu mūsų liaudies dainos gro
žybę visoje jos pilnumoje. Vincė 
Januškaitė šioje srityje sau ly
gios lietuvių tarpe neturėjo. Ji 
sugeba kiekvieną liaudies dainą 
pergyventi ir perduoti klausyto
jams lyg kokį piešinį ar paveiks
lą. Rep.

Jis yra Amerikoje gimęs ir au
gęs, bet gražiai kalba lietuviš
kai ir labai mėgsta dirbti su jau
nimu ir organizacijomis. Jis tik 
dar keli mėnesiai Norwoode, bet 
jau daug parodė judrumo. Nor- 
woodieciai tuo džiaugiasi.

Žvalgas

Harrison-Kearny,
Bronislava ir Mamert Kauklis 

spalių 24 d. padarė priėmimą i 
Moterų Sodalicijos chorui. Bu
vo suruošti skanūs pietūs jų na
muose, Newarke. Kaukliai tuo i 
būdu parodė savo atjautimą ir 
padėką Moterų Sodalicijos cho
rui už giedojimą per žuvusio ka
rio jų sūnaus Stasio laidotuvių 
mišias, įvykusias liepos 22 d.

Marijona ir Jurgis Katilius

Elizabeth, N. J
32 metus giedojo chore

Mūsų parapijos chorą palietė 
skaudus smūgis: neseniai mirė 
vienas senųjų choristų, Adomas 
Medveckas-Medway, išgiedojęs 
chore 32 metus, šalę to, kai su
augo graži šeima, tris savo sū
nus drauge su savim kas sekma
dienį atsivesdavo ir drauge bo
sų partiją traukdavo. Chorui 
buvo atsidavęs visa širdžia. Taip, 
rodos, neseniai dar buvo Vargo
nininkų Sąjungos seimas Eliza
bethe ir jis giedojo su savo sū- 
nais iškilmingose mišiose, daly
vavo bankiete, o nepraslinkus 
mėnesiui, jau buvo palydėtas 
amžinam poilsiui. Velionis nu
liūdime paliko žmoną Anelę, 
dukrą Oną ir sūnus: Ričardą, 
Adomą, Alfonsą ir Juozą.

Velionis gimęs Nočios parap., 
Kanevos vai., Vilnijoje. Kai at
vyko iš Lietuvos, pradžioje kurį 
laiką vargoninkavo Bayonne, N. 
J. Atvykęs 38 metai atgal į Eli- 
zabethą, visą laiką dirbo gelžke- 
lių dirbtuvėse mašinistu. Kiek 
metų atgal, liuoslaikiais buvo 
suorganizavęs dainos mėgėjų 
chorą prie vietinės “Laisvės” 
bendrovės salės. Visus sūnus mo
kino muzikos ir visi yra pasoti
nai apsipažinę su muzika.

Choras, reikšdamas velioniui 
gilią pagarbą, užprašė už jo sie
lą praeitą sekmadienį 11 vai. iš
kilmingas mišias, laike kurių 
(kaip ir laidotuvių metu) skau
džia širdžia giedojo. Visai šei
mai reiškiame giliausią užuo
jautą.

ŠŠ. Petro ir Povilo parap.
Choras

Visas pelnas bus skiriamas su- 
šelpimui mūsų gero parapijono 
Frank Jenus, kuris serka Medi
cal Center Hospital, Jersey Ci
ty. Serga jau nuo pavasario. 
Komiteto vedėja yra Helen Yan- 
kowskiene.

Jaunųjų mergaičių ir berniu
kų Sodalicijos rengia Turkey 
Trot šokius, kurie bus lapkri
čio 19 d., L.A.P.C. salėj Kerany. 
Gros Schultz orkestras. Įžanga 
75c. Mūsų jaunimas kviečia vi
sus paremti jų pirmutinius šo
kius.

New Jersey sujungti Sodaliečiai
Pirmad., lapkričio 8 d. New 

Jersey Sodaliečiai iš Bayonne, 
Elizabeth, Harrison-Keamy, Jer
sey City, Newark ir Paterson 
rengia “Roller Skating Party,” 
kas įvyks Paramus Roller Skat
ing Rink, Paramus, N. J.

A. E. S.

Norwood, Mass

VIETOS ŽINIOS Skaitykit ir platinkite sa-

Žinios iš Kanados

Toronto, Ont

Moterų paroda!
Į Tarptautinę Moterų Parodą, 

kuri dabar yra New Yorke, mū
sų gerb. veikėjas Ignas Budrec- 
kas užpirko 50 bilietų. Bilietus 
paskleidė jaunimo tarpe, kad 
skaitlingiau jų apsilankytų ir 
susipažintų su lietuviškuoju sky
rium, kur yra nemažai meno 
gražių darbų ir kad skaitlingiau 
dalyvautų laike lietuviškos pro
gramos. Naudojantieji jo bilie
tus dėkoja jam už tai.

V. Januškaitė-Zaunienė 
Elizabethe

žymioji Lietuvos Valst. Ope
ros solistė ir liaudies dainos po
puliarintoja Vincė Januškaitė- 
Zaunienė lankėsi pas savo pro
fesijos draugus: Žilevičių ir VI. 
Grigaitienės šeimas. Iš pasikal
bėjimo paaiškėjo, jog ji turi įdo-

Pagerbimo bankietas
Spalių 24 d. ALRK. Federa

cijos 10 skyr. suruošė bankietą 
kun. klebonui F. Norbutui jo 20 
metų kunigavimo sukakties pro
ga. Drauge įvyko ir kun. A. Ja
niūno priimtuvės.

Bankiete dalyvavo daug pa
rapijiečių ir svečių virš 3 šimtų. 
Dalyvavo ir iš kitų miestų, kaip 
tai Brocktono, Bostono, Cam
bridge, Brightono ir kt. Iš sve
čių kunigų dalyvavo: Cambridge 
klebonas kun. P. Juškaitis, kun. 
A. Klimas ir kun. S Saulėnas, 
Brocktono par. vikarai. Dalyva
vo taip pat mūsų klebono sesu
tė, švogeris Skrickai, ir kiti gi
minės. Dalyvavo ir kun. Janiū
no tėveliai ir kiti giminės.

Vakaro vedėju buvo A. Knei- 
žys. Kalbėjo pats jubilijatas 
kun. J. Norbutas, kurio kalba 
visiems labai patiko.

Prieš virš 20 metų, kai Nor
woode buvo klebonas kun. V. 
Taškūnas, tada kun. F. Norbu
tas buvo dar klieriku. Jis ato
stogų laiku mokydavo vaikus 
lietuviškai skaityti ir rašyti ir 
daug padėdavo kun. Taškūnui 
parapijos darbe.

1947 m. mirus kun. S. Knei- 
žiui, kun. Norbutas užėmė Šv. 
Jurgio lietuvių par. klebono vie
tą. Kun. Norbutas sėkmingai ve
da parapijos reikalus, gražiai 
sugyvena su parapijiečiais ir yra 
visų mylimas.

Kun. O. Janiūnas savo kalboj 
padėkojo visiems už pareikštus 
linkėjimus ir dovanėlę. Jo aiški 
lietuviška kalba nustebino visus 
susirinkusius, nes kun. Janiūnas 
yra jaunas kunigas, tik šiais me-

Katalikų vadų žygiai P.D. 
emigracijai

Sąryšyje su vis gausėjančių 
išvietintųjų emigravimų į Kana
dą, prieš keletą dienų Toronto 
vyskupas Benjamin Webster bu
vo sušaukęs plataus masto ka-

1 talikiškų organizacijų susirinki
mą, aptarimui problemoms, ku-

'rios atsiranda dėl katalikų nau
jųjų emigrantų įkurdinimo. Ta
me gausiame ir rimtame susi
rinkime dalyvavo atstovai iš pa
skirų katalikiškų organizacijų, 
o taip pat kunigai tų tautinių 
parapijų, iš kurių daugiausia at: iė Budrienė', 
vyksta emigrantų, kaip lietuvių, 
lenkų, ukrainiečių, vengrų.

Ypač Ekscelencija vyskupas ir 
žymūs kanadiečių katalikų at
stovai yra susirūpinę beatvyks- 
tančiųjų į Kanadą katalikų tin
kamu pasitikimu bei pirmąja 
materialine ir dvasine pagelba.

Įvykusiame posėdyje nutarta: 
a) kad su kiekvienu laivu atvy
kusius naujuosius emigrantus 
būtinai kaskart pasitiktų atatin
kamų tautybių katalikų dvasiš
kiai ar atstovai katalikiškų or
ganizacijų; b) nutarta su pagel
ba kanadiečių katalikų pasam
dyti kelioliką kambarių, kad 
varge patekęs emigrantas kata
likas rastų kuriam laikui prie
glaudą ir kuklią materialinę pa- 
gelbą; c) nutarta suaktyvinti 
ateityje katalikų glaudesnį ben
dradarbiavimą su naujai atvy
kusiais per kat. organizacijas.

Visiems nutarimams įvykdyti 
buvo išrinktas specialus komi
tetas, kurio priešakyje yra pats 
Toronto vyskupas.

Baigiant tenka paminėti, kad 
netoli Toronto miesto (Eidžach 
miestelyje), yra įsteigta laikino 
apsistojimo (skryningavimo) 
lageris. Čia patalpinami visi nau
jai atplaukę tremtiniai ir per 
keletą dienų apgyvendinami. Iš 
čia jau Kanados valdžia paskirs
tys ir pasiųs naujuosius emi
grantus pagal specialybes į dar
bovietes.

Quebeck provincijoje toks 
skryningavimo lageris yra įkur
dintas St. Paule. Tenka pažymė
ti, kad paskutiniuoju laiku be
veik kas savaitę atplaukia labai 
daug DP išvietintųjų, kurių tar
pe randasi taip pat daug lietu
vių.

Lietuviška mokykla Toronte
“Pažinti kraštą, ir raštą...”

Bendradarbiaujant Toronto 
lietuvių katalikų parapijai su 
Toronto Lietuvių Tarybos sky
riumi, yra įsteigta Toronto 
mieste lietuvių mokykla. Moks
lo kursas jau prasidėjo. Mokyk
la veiks du kartu į savaitę. Jo
je dėstoma tikyba, lietuvių kal
ba (kaip skaitymas, rašymas, 
lietuvių literatūra), lietuvių is
torija, geografija, dainos ir žai
dimai. Mokyklėlė veiks parapi
jos patalpose. Mokytojai sutiko 
darbuotis nemokamai.

Tenka nuoširdžiai sveikinti 
Toronto lietuvius veikėjus, su
pratusius šį svarbų lietuvybės 
ugdymo branduolį, o lietuviams 
mokiniams ^gražiai išmokti pa
žinti jųjų tėvų kraštą ir raštą.

Toris

Pavyzdinga šeima
Spalių 23 d. Mr. ir Mrs. Za- 

nichowsky susilaukė savo 
šeimoje naujo nario — Anna- 
Marie. Ponia Zanichowsky 
yra duktė buvusių gerų 
“Amerikos” prietelių a. a. 
Jokūbo ir Onos Šertvyčių, 
kurių jau dveji metai kaip 
nėra mūsų tarpe.

Be tik ką gimusios dukre
lės, šie mūsų “Amerikos” 
draugai savo šeimoje turi dvi 
dukras — Marthą, Louisę ir 
du sūnus — Martin ir James.

Maspetho Žinios

vaitraštį “Ameriką.'

PARDUODAMA
Ridgewoode 8 šeimų po 5 švie

sinu kambarius mūrinis namas. 
Kaina $12,500.

Cypress Hill 3 šeimų su švie
siais kambariais mūrinis namas. 
iVeta garažui. Kaina $11,000.

East New Yorke kampinis su 
gražiais kambariais 3 aukštų na
mas, kuriame yra Bar ir Grill. 
Kaina — $14,500. Galima pirkti 
ir biznį. Kreipkitės pas

Joseph Vastunas
1008 Gates Ave. Brooklyn 21, N. Y. 
Tel. GL 5-7285 Re*. VI 7-2940

“AMERIKOS” SPAUSTUVĖJ
ATLIEKAMI

Spaudos Darbai:
• PLAKATAI
• BILIETAI
• KONSTITUCIJOS
• KNYGOS
• ŽURNALAI
• GARSINIMAI
• VESTUVIŲ KVIETIMAI 

ir kiti spaudos darbai

“A m e r i k a ”
417 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

—Šv. Rožančiaus D-jai pra
lotas J. Balkūnas išreiškė pa
dėką už narių ir valdybos 
darbuotę. Pirmin. ir abi raš
tininkės išdavė raportus. Bu
vo išleista laimėjimo knyge
lės. Premiją laimėjo Petrone-

—Spalių 24 d. vakare įvy
ko Rožančiaus D-jos “Bun
co,” kurį vedė pirmin. R. Ne- 
dzinskienė. Kadangi oras pa
sitaikė lietingas, tai parengi
me nedalyvavo tiek, kiek ti
kėtų buvo iš anksto parduo
ta.

Valdyba dėkoja gerb. prel. 
Balkūnui, kunigams P. Leke- 
šiui ir J. Kartavičiui, visoms 
narėms už suneštas dovanas 
(prizes), už darbavimasi prie 
durų, prie virtuvės, prie sta
lų, už pagaminimą valgių; 
svečiams ir viešnioms už da
lyvavimą ir parėmimą.

—Am. Liet. Pil. Klubo Mo
terų Skyr. vakarienė buvo 
spalių 23 d. Pavyko puikiai. 
Valdyba dėkoja visiems, ku
rie dalyvavo ir išpildė prog
ramą. Taip pat dėkoja už pa
sidarbavimą išplatinant bi- 
letus ar atliekant kitus dar
bus, taip, kad vakarienė buvo 
pasekminga ir linksma.

—Spalių 30 d. Katalikų Ve
teranų Postas savo naują val
dybą iškilmingai prisaikdino. 
Ceremoniljos atliktos prie ki
tų penkių postų delegatų ir 
Queens County atstovų.

—Kun. A. Vilkaitis pasi
svečiavęs išvyko Kanadon, 
kur vikarauja Šv. Kazimiero 
parapijoje, Montreal, Que. 
Jis pasakė pamokslus Kris
taus Karaliaus ir Vėlinių 
švenčių proga.

—Rožančiaus Draugijos ei
linis susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį — lapkričio 7 d., 
4:30 vai. popiet.

—Spalių 31 d. mirė Ieva 
Jeznienė ir palaidota Kalva
rijos kapuose lapkr. 4 d.

—Parapijos 40 metų su
kakties vakarienė bus lapkr.

Namai—Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduoti na

mus, arba kai reikalinga apdrauda 
(insurance), malonėkite kreiptis že
miau pažymėtu antrašu, kur Jums 
maloniai ir gerai patarnaus—

J. P. MACHUL1S
REAL ESTATE & INSURANCE 

8656 85th St., Woodhaven 21, N. Y.
(Prie Forest Parkway stoties)

Tel. Virginia 7-1896

J
MATTHEW BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
426 Lafayette Street Newark, N. J.

Telefonas: MArket 2-5172
4*

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Clement A. Voket 
(VOKETAITIS) 

.Advokatas

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

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

Šventadieniais susitarus

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

NEwtown 9 - 5972

PARDAVIMUI
Highland Park: 2 šeimų, mūrinis, 

atskiras namas; 14 kambarių, garažai.
Woodhaven: 1 šeimai, mūrinis, at

skiras, garažai. 2 šeimų, atskiras, 11 
kambarių, garažai. 3 šeimų, 12 kam
barių, aliejaus šiluma. 3 šeimų, kam
pinis, mūrinis su 14 kambarių, alie
jaus šiluma.

Jamaica: 1 šeimai, mūrinis, atski
ras, 6-8 kambariai, lotas 50x100. 2 
šeimų kampinis, mūrinis, 12 kamba
rių, garažai, lotas 45x100. 4 šeimų, 
kampinis, mūrinis, atskiras, garažai, 
lotas 50x100.

Visi turi tuščius fliorus.
Turime visokių namų Įvairiose mies

to dalyse už prieinamas kaians.
B. ZINIS

LAISNIUOTAS REAL ESTATE IR 
INSURANCE

489 GRAND ST. 361 UNION AVE., 
BROOKLYN, N. Y.

EV 4-3487 RE 9-1506

J. Bnelderaltis Ir A. Andriukaiti* 
PraneSkit—Prisiurim Katalogu Dykai

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJŪNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS

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

. Tel.: Main 7646

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

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

Penktadieniais uždaryta

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7-4335

Graborius—Balsam no tojas

Modemiška Koplyčia

' EVergreen 8-9770

tephen Aromiskis
(Armakauskas)

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

i' 
I

(i

Ii
|l
Ii

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuoto jas

281 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

įTel. Virginia 7-4499

i F. W. Shalins
j (šalinskas)
į Laisniuotas Graborius
> Suteikiam Garbingas
i Laidotuves
; - $150 -
* KOPLYČIĄ SUTEIKIAM
) NEMOKAMAI
) 84 - 02 Jamaica Avenue,
1 Brooklyn, N. Y.

< Tel. NEvrton 9-4464

Maspeth, N. Y.

J Estate of A. J. Valantiejus 
g VERONICA R. VALANTIEJUS
X Laisniuotas Graborius
Z GENERAL INSURANCE AGENT

11 54-41 — 72nd Street

c PAUL GUSTAS FUNERAL HOME lB0.
LAISNIUOTAS GRABORIUS

Studentu posėdis
Lietuvių Katalikų Profesiona

lų ir Studentų Draugijos bertai- 
ninis posėdis įvyks sekmadienį, 
lapkričio 7 d., Hotel New Yor
ker: 8th Ave. ir 34th St., New 
Yorke. (3-čiame aukšte, Parlor 
“C”). Laikas: nuo 3 iki 5 vai. 
po pietų. Visi nariai raginami 
dalyvauti.

Šios lietuvių katalikų inteli
gentijos organizacijos tikslas 
yra: veikti lietuvių katalikuose, 
kaip informuojanti religinė, kul
tūrinė bei socialinė įstaiga.

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

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

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

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

Tel. EVergreen 4-7142
AD. JEZAVITAS V. UBAREVIOIUS

Muzikos Dir. Pranešimu Dir.
J. P. GINKUS 

Direktorius
J. Štokas

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

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

Mūsų telefonas nemiega

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

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

MŪSŲ PATARNAVIMAS YRA GREITAS IR TEISINGAS

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

573 Hudson Avenue Rochester 5, N. Y.
Telefonas: Stone 3783
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AMERIKA Lapkritis-November 5, 1948

“Amerikos” Sukak
ties Minėjimas

kad jų vardai tame 1 
tilptų, savo Boosters į 
kinimus jau dabar prašome 
siųsti.

seTsnvd- Mūsų Apylinkėje

Skaitytojams pageidau
jant, “Amerikos” 15 metų su
kakties minėjimo programą 
ir tvarką tenka šiek tiek pa
keisti. Minėjimo tvarka da
bar bus sekanti:

Minėjimas įvyks sekmadie
nį, gruodžio 12 d., Apreiški
mo parap. salėje.

Pora žymių kalbėtojų 
trumpai atpasakos “Ameri
kos” įsikūrimo istoriją ir ko
kį vaidmenį ji suvaidino 
Amerikos lietuvių tarpe. To
liau eis vakaro koncertinė da
lis, kurią išpildyti yra kvie
čiami visų vietinių parapijų 
chorai su jų gerb. vadovais.

Visi mūsų skaitytojai ir bi
čiuliai yra maloniai kviečia
mi šiame minėjime dalyvau
ti. Bus proga pasiklausyti 
mūsų jaunimo gražių daine
lių ir malonioje nuotaikoje 
praleisti visiems mums mi
nėtiną vakarą.

Kadangi Apreiškimo para
pijos salė, nors yra viena 
gražiausių, nėra didžiausia, 
todėl bilietų skaičius bus ri
botas, ir norintieji minėjime 
dalyvauti prašomi bilietais 
apsirūpinti iš anksto.

Bilieto kaina $1.00. Bilietų 
jau galima gauti pas rengė
jus ir “Amerikos” Adminis
tracijoje.

Rengimo Komisija

Angelų Karalienes 
Parapija

—Spalių 24 d. Angelų Kar. 
par. Amžinojo Rožančiaus 
Draugija turėjo savo metinį 
susirinkimą, kuriame dalyva
vo ir klebonas kun. Aleksiū- 
nas. Jis pagyrė draugiją už 
jos gražų veikimą ir papasa
kojo savo įspūdžius iš Chica
gos Lietuvių Kat. Kongreso 
bei Chicagos lietuvių gyveni
mo, nupasakodamas, kaip jie 
ten gražiai dirba.

—Amž. Rož. D-jos valdy
ba pasiliko ta pati. Tik viena 
vice pirmininkė yra nauja p. 
O. Ponetauskienė. Iždo rast. 
— Brangaitienė, protokolų 
rašt. — O. Butkienė, kasinin
kė — šerkauskienė. Pirmi
ninkė liko p. Sijavičienė, dir
banti Dr-joj nuo 1938 metų 
ir veik visą laiką vadovau
janti draugijai. Ji dėkoja vi
soms narėms už darbą, mal
das ir pagelbą.

• Kun. Vasys, Kunigų Vie
nybės Pirmininkas, buvo at
vykęs į New Yorką ir ta pro
ga aplankė “Ameriką.”

• Kun. Dr. J. Končiaus, 
BALF pirmininko fotografi
jos iš pirmo DP laivo sutiki
mo tilpo didžiuose New Yor
ko dienraščiuose.

• C. Naruševičius, lietuvis 
pramonininkas iš Brazilijos, 
lankydamasis su Brazilijos 
pramonininkais JAV, aplan
kė “Ameriką.”

• Petras Minkūnas yra pa
skirtas BALFo techniškuoju 
direktorium vietoje pasitrau
kusio p. J. B. Laučkos.

• Kun. A. Vilkaitis atvy
kęs iš Kanados aplankė mū
sų apylinkėj kun. prel. Bal- 
kūną, p. Valantiejienę ir U. 
Čižauskienę Richmond Hill.

• Elenos Mockevičienės ( 
jauniausia dukrelė Anna May i 
iš Brooklyno, susižiedavo su' _ 
Edvardu Dueey iš Middle- ,mkalme programa, 
village, N. Y.

• Jonas Banys iš Media, i • P. Žemaitienė su dukra 
Pa., lankėsi New Yorke. P. 'p. Žemaityte iš Scranton, Pa., 
Banys yra širdingas DP re- buvo atvykusios į New Yor- 
mėjas, siuntęs daug siunti- ką pasitikti atvykusį iš Ang- 
nių ir padėjęs jiems atvažiuot 
Amerikon.

• H. Kemeklis iš Philadel-
phijos buvo atvykęs sutikti siuntė 
pirmojo DP laivo, kuriuo at- < 
važiavo ir p. Kemeklio kvie
čiami DP.

• E. Vaicekauskienė, ,87-20
75th St., Woodhaven, N. Y., 
“Amerikos” skaitytoja ir 
daugelio draugijų veikli na
rė, po sunkios ligos grįžo iš 
ligoninės.

• A. Matulaitis atvykęs 
DP laivu iš tremties, buvo

lijos p. Bronių Baką.
• Valentas Valickas “gro

žio karalius,” iš Newarko at- 
'Amerikos” redakto

riui per p. Mary Valickas sa
vo karališkus sveikinimus.

Pasimatė su Prez
Trumanu

J. P. Mačiulis spalių m. 29 d. 
Biltmore viešbutyje New Yor
ke turėjo pasimatymą su Pre- 

pirmas, kuris aplankė “Ame
riką,” susipažindamas su mū
sų įstaiga ir jos bendradar
biais.

• Genovaitės Stancaitytės 
ir Vytauto Balecko iškilmin
gos jungtuvės įvyks šį šešta
dienį, šv. Jurgio parapijoje, 

į Bus laikomos su asista mi
šios ir išpildyta meniška mu- 

. Giedos 
Angelų Kar. parap. choras.

j • Inž. Vytautas Žukas, at- 
“ 77 ' įvykęs pirmuoju DP laivu, tuo
Lietvaicius, C. Brooklyn. [jau apiankė “Ameriką.” Inž.

zidentu H. Trumanu. Pasimaty- 
mas įvyko įvairių tautybių kil- Į x 
mes demokratų veikėjų priėmi- Z 
mo proga. Prezidentas su kiek- V 
vienu veikėju asmeniškai susi-' jlĮ 
pažindamas pasisveikino ir drau 4 
ge su visais nusifotografavo. «

SUTIKTUVIŲ VAKARIENE

nes J
—Lapkr. 2 d. kun. A. Pet

rauskas šventė savo gimta
dienį, kurį maloniai praleido 
savųjų tarpe. Kun. A. Pet
rauskas laikinai eina klebono 
pareigas šv. Jurgio parapijoj.

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCHJS

GERIAUSIOS ROSIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge
riausiu bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

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

AUGUST GUSTAS
—: Bellaire Florist :—

6 6762 FOURTH AVE. BROOKLYN 20, N. Y.
t; (68th St. kampas) SHoreroad 8-9330

Specialistai Laidotuvių Vainikams ir Vestuvių Bukietų 
Paruošime. Užsakymai priimami ir telefonu. Taip pat 
galima užsakyti geJes Paul Gustas Funeral Home, Ine. 
įstaigoje, 354 Marcy Ave. Tel. EVergreen 7-4774
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Sukaktuvių minėjimo pro
ga bus išleista specialus lei
dinys, kuriame be “Ameri
kos” istorijos ir koncerto pro
gramos tilps mūsų skaityto
jų ir bičiulių Boosters svei
kinimai ir skelbimai. Leidi
nys bus papuoštas nuotrau
komis.

Kadangi iki parengimo ne
daug liko laiko', norintieji,

Šv. Jurgio Parapija
—Spalių 30 d., par. salėje 

buvo suruošta Vladui ir Kon
stancijai Misiūnams bankie- 
tas, jų 15 metų vedybų su
kakčiai paminėti. Žmonių bu
vo virš 800. Vakaro -vedėju 
buvo adv. Venslauskas. Ren
gėjoms tenka garbė, už taip 
rūpestingai paruoštą bankie- 
tą. Svečiai, kurie pirmą kar
tą buvo atsilankę, gėrėjosi 
puošnia svetaine.

—Spalių 30 dieną pirmuti
niu DP laivu atvyko Anasta
zija Bauzinskienė, su dukra 
Aldona ir sūnum Juozu, ku
rie pasižadėjo stoti į chorą, tadienį sugrįžo iš Chicagos. 
Bauzinskienė kilus iš Mažei
kių. Apsistojo pas savo gimi-1 grįžti pasivėlavo.

Maspetho Žinios

Žukas optimistiškai pareiškė, 
kad nors atvyko prieš 2 die
nas, bet darbą gavo prieš sa
vaitę... Jis-sako dirbęs laive 
prie indų tvarkymo ir jau už
dirbęs pirmuosius 3 dole
rius...

Kun. Buikaus, neseniai at
vykusio iš Vokietijos, bičiu
liai rengia jam sutiktuvių va-Į 
karienę sekmadienį, lapkričio I 
7 d., 5 vai. popiet, Apreiški- ] 
mo par. salėje, Havemeyer ir 
No. 5th Sts., Brooklyne.

Bilietų galima gaut pas 
rengėjus, “Amerikoje” ir tą 
patį vakarą prie įėjimo į sa
lę.

GRANDVIEW BARBER SHOPyf
S
I 489 Grand Street Brooklyn, N. Y
| Aarti Union Ave.

Kuri randasi patogioje vietoje

D. Whitecavage, Savininkas

Juk ii 
rė po: 
sakė, 
Mask1 
rytas 
jam ; 
uodeg 
sučiat 
taip ii 
kabini

Atl< 
dorišk 
neišeit

(Tąsa iš 5 pusi.)
d. Klasčiaus salėje. Bilie

tai jau pardavinėjami.
—Lapkr. 21 d. susituoks 

Alekas A. Navickas su Kons
tancija A. Worth; lapkr. 25 
d. susituoks Vincas W. Vit
kus su Olga Biržietyte-Miko- 
lainiene.

—P. Kubilius praeitą penk-
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Ten buvo susirgęs, tad ir su-

Aplankykite Lietuvių Tautodailės Skyrių

TARPTAUTINĖJE MOTERŲ PARODOJE
71st REGIMENT ARMORY

34th ir Park Avenue New York City

Paroda vyks visą savaitę
NUO LAPKRIČIO 1 IKI 7 D.

Lietuvių skyriuje bus parduodami nepaprastai gražūs rankdarbiai 
ir kitokie tautodailės eksponatai, labai tinkami Kalėdų dovanoms 

Paroda atdara kasdien nuo 11 v. ryto iki 11 vak. 
LIETUVIŲ MENINE PROGRAMA įvyksta

LAPKRIČIO 7 D., 8:30 VAL. VAK.
Bilietus į parodą pirkite iš platintojų ar New Yorko Lietuvių Mo

terų Komiteto. Galima gauti visų lietuviškų įstaigų raštinėse.
Įžanga 50c. — — — Prie durų tereikia sumokėti 10c. taksų

“AMERIKOS” 15 METŲ

Sukakties Minėjimas
RUOŠIAMAS

Sekm. Gruodžio 12
NAUJAI ATREMONTUOTOJE

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE
Havemeyer ir North 5th Sts. Brooklyn, N. Y.

Minėjimo programa bus gana įdomi. Koncertinė dalis susidės iš 
Solo, Duetų, Kvartetų ir Chdrų

Koncertinę dalį išpildyti yra kviečiami vietos parapijų muzikai-var- 
goninkai su savo choristais

Pradžia 4 vai. popiet Įžanga $1.00

Vilniaus Aušros Vartų Parapijos
METINIS

BAZARAS
Įvyks PARAPIJOS SALĖJE

568-70 Broom Street New York

LAPKRIČIO (NOVEMBER) 
i 11,12,13, 14, 1948 m.

PUIKI PROGA LAIMĖTI:

A 1948 RCA Television Set, A Bendix
Automatic Home Laundry,

ALLIANCE NITE CLUB
KAZYS IR ALVINA BUIVIDAI, Savininkai

Viena iš puošniausiu pasilinksminimui vieta visam New Yorke 
ŠOKIAMS GROJA 2 ORKESTRAI 
NEAPSAKOMAI ĮDOMUS FLOOR-SHOW

BARO COCKTAIL ORKESTRAS linksmina svečius kas vakarą

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

Tel. Gramercy 7-9765

Telefonas: EVergreen 7-7411

A $100 U. S. Savings Bond
Laimėjimų knygutes su tikėtais galima gauti 

KLEBONIJOJE
PELNAS STATYBOS FONDUI

Už Jūsų paramą iš anksto dėkojame

TREMTINIŲ JAUNIMO RENGIAMAS PIRMASIS

SUSIARTINIMO VAKARAS
KONCERTAS

SEKMADIENĮ, LAPKRIČIO 21 D., 1948, 6 VAL. VAK.
KNAPP MANSION Salėje, 554 Bedford Ave., Brooklyne 
Programoje dalyvauja: operos solistas Butėnas, smuikininkė Ra- 
jauskaitė-Žitkevičienė, šokėja Elena Čiurlytė ir jos vedama tau
tinių šokių grupė.

ŠOKIAMS GROJA ADOMO JEZAVITO ORKESTRAS
Baras, Užkandžiai, Linksmi Paįvairinimai

Įžanga $1.50. Pelnas skiriamas tremtiniams
Pakvietimai gaunami pas vietos biznierius ir rengėjus.

A. ir E. POVILANSKŲ 
Baras ir Restoranas

Puiki Salė šeimyninėms Pramogoms
158 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-9737

LIETUVIŠKA MARŠKINIŲ SIUVYKLA

Gamina “SPORT,” "DRESS” ir kitokius marškinius, šalikus ir 
kaklaraiščius.

Didelis pasirinkimas gatavu ir medžiagų užsakymams. 
Greitu laiku pradės veikti prie LITBALT COMPANY Lietuviškų 

Tautinių marginių rankų audykla.

LITE ALT adresas:
20 Ten Eyck Street Brooklyn 6, N. Y.

Tel. EV 8-2954

KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
ANGLYS, COKE ir ALIEJUS

OFISAS.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y,

Gyvenimo Vieta:
53-82 72nd PI. Tel. HA 6-8406 Maspeth, N. Y.

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

Kiekvieną Sekmadienio Vakarą. Įėjimas—Nemokamai!

DAvenport 6-0259
RALPH K R U C H 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

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

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

i Stephen Bredesjr,
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 7-9394

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SENUS 
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūriniu namų sienų Iš
lyginimą, plastcriavlmą, šaligat
viu cementavimą ir kt. darbus.

293 MAUJER ST..
BROOKLYN S, N. Y.

Jos. Zeidat, Jr,

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

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

KLAUSYKITE B
“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 

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

Stotis WEVD (A.M.) 1330 kil., 5000 w. | 
Trečiadieniais, 5:30—6:00 vai. vak. i 

Stotis WGYN (F.M.) 97.9 mg., 20,000 w. g
Direkt. JOKŪBAS J. STUKAS

429 Walnut St., Newark 5, N. J. = 
B . Tel. MArket 2-5360 ■
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Esą: 
List i nil 
kurio ] 
yra 1 
sveikų 

Čia 
kitą si 
Prezidi 
1.030.7

Stebi 
Tiesa, 
skaičių 
Wallac 
kad nei

Užėįl 
savinti 
Neseni! 
kokiuo 
Gvozdz 
atradęs 
Jie ske 
bevielio 
atradėj

Kaip 
telegrai 
jokios 
gui sus: 
tros. ta 
kam. kž

Na. t 
balanon 
sios sa' 
Europą 
ra... Re 
ne?

Dabai 
mom: a 
pasibaig 
reklamų! 
terų Par 
sliai sak 
terų Par 
bu Paroi

Bet ne 
iš darbų 
mums m 
bus pasi: 
ką jos g 
sos eilės 
galima c 
j imu pas 
moję vie 
nių! 
biai, 
niai. 
žiai!

Kol 
tam 
mei
Iš

buvo just 
tuviška. £ 

Bijom 
sako, mot 
daugiau 
pučias, be 
teisybė: 
puikiai!

Ir tai b 
“Štai kaų 
rius traul 
bėgiais, t 
“Ameriką 
lygiagretė 
jų buvo — 
ologija, 
laisvės ko'

Bet su t
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