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Laisvės šventė
Amerikos spaudoj
Rytprūsiuose
Karo aukos
Po Jungt. Tautų posėdžių
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Per visą Ameriką, kur tik 
gyvena lietuvių, buvo iškil
mingai paminėta Vasario še
šioliktoji.

Iš tolybės, kaip sapnuose, 
regėdami savo brangią tėvy
nę, tautos šventę minėjo 
tremtiniai Sibire, broliai ir 
seserys lietuviai, audrų iš
blaškyti po visą pasaulį.

Giliai savo širdyse kiekvie
nas lietuvis tėvynėje kartojo 
brangius žodžius: “Mano 
graži žeme, tu prisikels! iš 
priespaudos ir tironijos. Tu 
pakilsi garbinga ir laisva.”

★ • X
Apie Lietuvą, šios šventės 

proga, plačiai rašė Amerikos 
spauda anglų kalba.

Didieji Chicagos laikraš
čiai užleido nemaža vietos 
paminėti Lietuvos padėčiai 
ir jos Nepriklausomybės su
kakčiai.

New Yorke leidžiamam jė
zuitų laikrašty “America” 
buvo įdėtas kun. P. Ciniko 
straipsnis “Lithuania Can 
Only Dream.”

Apsčiai buvo parašyta 
apie Lietuvą mažesnių mies
tų laikraščiuose.

Kaip pavyzdį galim pami
nėti Shenandoah “Evening 
Herald,” kuris išspausdino 
ilgoką vedamąjį apie skau
džią Lietuvos padėtį.
‘ Straipsnyje, tarp kita ko, 
sakoma: “Šiandien Lietuvoj 
žmonės stipriai ir žiauriai 
prispausti. Ištikimi tautiečiai 
nedrįsta viešai protestuoti. 
Jei jie protestuoja, baismė 
esti greita ir žiauri.

“Rusija sako, kad Lietu- 
__ vių tauta “nubalsavo’’ prisi

dėti prie Rusijos. Kada"gre
sia mirtis iš šautuvų, jei ne 
taip balsuosi, tokių rinkimų 
rezultatus lengva iš anksto 
įspėti.”

Keliais atvejais buvo mi
nėta, esą, Rytprūsiai ligi Ka
raliaučiaus yra prijungti prie 
Lietuvos.

Bet tai netiesa. Tą kraštą 
laiko apžioję rusai, ir net per 
dabartinius rinkimus tos vie
tos buvo prikergtos prie Le
ningrado rinkiminės apygar
dos.

Lietuvai tėra užleistas 
Klaipėdos kraštas.

Tuose Rytprūsiuose šian
dien labai nyku, žmonių ten 
nėra, kaip pasakoja vienas 
asmuo, tas vietas matęs, šei
mininkauja tame krašte rusų 
kareiviai, kaip beišmanyda
mi.

★ • *
Viena apdraudos bendrovė 

paskelbė davinius, kiek šis 
karas iš įvairių šalių yra pa
reikalavęs karių gyvybių.

Štai kai kurių mažųjų tau
tų nuostoliai. Graikai neteko 
kare 50,000 žmonių, belgai 
7,000 ir olandai per penkių 
dienų kovą 6,000.

Iš viso žuvusių kareivių 
priskaitoma apie 10 milijo
nų. Tai du milijonai daugiau 
negu pirmajam pasauliniam 
kare.

Bet tasai skaičius turėtų 
būti žymiai didesnis. Bendro
vė paduoda rusų karių žuvus 
3 milijonus, o manoma, kad 
turėtų būti daugiau negu dvi
gubai.

Be to, čion neįeina civili
nių žmonų gyvybių auka, ku
ri per šį karą buvo didesnė, 
negu karių.

Žiūrint mažesnių tautų 
nuostolių, kai kurios jų iš ka
ro išėjo be didesnio kraujo 
praliejimo, pav., norvegai.

Iš Lietuvos karas pareika
lavo daug žmonių gyvybių, 
ir jų auka dar nėra baigta.

Į laisvę Lietuva eina sun
kiu ir kruvinu keliu.

★ • ★
Jungtinių Tautų posėdžiai 

baigėsi, ir tos organizacijos

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS 
VOKIETIJOJE

Sausio 25 ir 26 d. Tuebin- 
gene įvyko lietuvių rašytojų 
suvažiavimas.

Suvažiavimo prezidiuman 
įėjo prof. Vaclovas Biržiška, 
J. Mikuckis, St. Zobarskas. 
Sekretoriavo Gražina Tu- 
lauskaitė ir Balys Gražulis.

Paskaitas skaitė prof. Juo
zas Brazaitis—apie lietuvių 
rašytojų padėtį ir sąlygas iš
trėmime ; kun. prof. St. Yla— 
apie rašytojo įkvėpėją kan
čią; Bern. Brazdžionis—apie 
lietuviškos knygos kovą su 
vokiečių cenzoriais ir apie 
rašytojų patriotinį laikymąsi 
vokiečių okupacijos metais.

Apie Lietuvių Rašytojų 
Draugiją pranešimą padarė 
buvęs valdybos narys Bern. 
Brazdžionis. Vokiečiai per 
savo okupaciją nedavė drau
gijai leidimo, tad ji veikė 
slaptai.

Dabar valdybon buvo iš
rinkti St. Santvaras, V. Bir
žiška, Bem. Brazdžionis ir 
Pulgis Andriušis.

Buvo išklausytas praneši-

mas apie rašytojų almanachą 
—metraštį, kurin pakviesta 
bendradarbiauti apie 80 ra
šytojų. Metraštis jau atiduo
damas spaudai.

Rengiamas pirmas nume
ris Lietuvoj ėjusio vaikų ir 
jaunimo žurnalo “Žiburėlis,” 
kuris, St. Zobarsko redaguo
jamas, pasirodys kovo mėn.

Baigiant susirinkimą buvo 
referuotas atsišaukimas į vi
so pasaulio rašytojus. Suva
žiavimo priimtas atsišauki
mas bus išsiuntinėtas pasau
lio rašytojų organizacijoms 
ir atskiriems žymesniems ra
šytojams.

Suvažiavimą vainikavo li
teratūros vakaras. Programą 
išpildė K. Grigaitytė, Gr. Tu- 
lauskaitė, Alė Sidabraitė, VI. 
Prosčiūnaitė, J. Mikuckis, 
Bern.' Brazdžionis, Ben, Rut- 
kūnas, K. Bradūnas, L. Žit
kevičius,—visi jie skaitė poe
ziją. Prozą skaitė J. švaistas, 
St. Zobarskas, St. Būdavas, 
A. Škėma.

LIETUVOJE NACIAI IŠŽUDĖ 22,000
PER DVI DIENAS  «- - - - - - - - - - - - - - - -

Niurnbergas. — Per apkal
tinimus nacių vadų teisme, 
kuris eina Niurnberge, buvo 
iškelta, kad 1941 metų gruo
džio mėnesį vokiečiai tik per 
dvi dienas išžudė 22,000 žmo-

forte” prie Kaulio
Iš viso į tą fortą buvo nu

varyta 70,000 kalinių, ir nė 
vienas jų neišliko gyvas. Bu
vo žudomi ten ne tik vietos 
žmonės, bet atvaryta ir 
prancūzų, austrų, čekų ir ki
tų tautų žmonių.

Per tas žudynes nacių kul
kosvaidžiai tarškėjo valanda 
po valandos, bet ir tai nespė
jo.

Nuogi vyrai, moterys ir 
vaikai ištisas valandas išsto
vėjo šaltyje, kolei juos priva
rys prie kulkų.

Nacių teisme taip pat bu
vo iškelta, kaip vokiečiai žu
dė vaikus. Pav., Rygoje buvo 
nužudyta 5,000 vaikų.

Minos Lietuvos
Laukuose

New Yorkas. — Daugelis 
Lietuvos laukų karo metu 
buvo užminuota. Pamažu mi
nos išimamos. Pav., Mari
jampolės apskrityje išmina
vimo darbai esą jau baigti.

Brazilijoj Minėjo 
Vasario 16 d.

Brazilijos lietuviai Sao 
Paulo mieste, visų organiza
cijų pastangomis, suruošė 
Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimą.

Tame mieste veikia trys 
lietuvių organizacijos—Lie
tuvių Katalikų šv. Juozapo 
Bendruomenė, Lietuvių Jau
nimo Sąjunga “Vytis” ir Lie
tuvių Sąjunga Brazilijoje.

Visos jos jau išsirinko 
naujas valdybas šiems me
tams.

Tą pat dieną buvo paminė
tas ir dešimtmetis nuo pir
mos lietuvių katalikų bažny-. 
čios pašventinimo Pietų 
Amerikoje.

Vasario 23 d. “Vyčio” cho
ras surengė viešą koncertą.

Lietuvių laikomą mokyklą 
šiais metais lanko 800 moki
nių. \

Belgijoj Laimėjo 
Katalikai

Lietuviu Koncertai 
Danijoje

Nymindegabo stovykloje 
lietuvių suorganizuotas tau-

vasario 3 ir 8 dienomis yra 
surengęs dainų ir liaudies šo
kių koncertus.

Jeigu sąlygos leis, ansam
blis mano pasirodyti net fil
mo je.

Lietuviu Kolegija 
Romoje

Roma.—Arkivysk. J. Skvi
recko rūpesčiu, Romoje stei
giama Lietuvių Kolegija, ku
rios tikslas ruošti kunigus 
lietuvius.

Kolegijos rektorium pa
skirtas kun. Kubilius, Š.J., ir 
dvasios vadu kun. Liuima, 
S.J. Abu jie ligšiol buvo 
Prancūzijoje.

Pasitraukė Vidaus 
Sekr. Harold Ickes
Washingtonas. — Pereitą 

savaitę atsistatydino Ameri
kos Vidaus Reikalų sekreto
rius Ickes.

Jis sekretoriaus pareigose 
yra išbuvęs 13 metų.

AMERIKON IŠPLAUKĖ VYSK. BŪČYS
.......... =» 

centras jau keliasi į Ameri
ką, kur New Yorke laikinai 
sustos, kol bus įrengta nuo
latinė būstinė.

Spauda, apžvelgdama pra
ėjusius posėdžius, atkreipė 
dėmesį, kad žmogus, kuris 
labiausiai iškėlė pasitikėjimą 
Jungtinių Tautų vardu, yra 
Anglijos užsienių reikalų mi
nisteris Bevinas.

Ir kitų tautų atstovai Lon
donan atvyko su nemažes- 
niais idealais kaip Bevinas.

Bet prancūzų Bidault tylė
jo, prisivengdamas komunis
tų. Amerikos Byrnes, kaip 
kompromisų mėgėjas, labiau 
buvo linkęs nuolaidoms.

Bevinas pakilo aukščiau 
jų, metė šalin dviprasmiškas 
kalbas ir drąsiai reiškė savo 
nuomonę rusų atstovams.

Roma. — Vasario 19 d. 
vysk. P. Būčys, Tėvų Marijo
nų generolas, išplaukė į Ame
riką.

Jį lydi kun. Dr. J. Vaitke
vičius.

Vysk. P. Būčys Ameriko
je yra buvęs pirmo pasauli
nio karo metu.

1940 metais jis taip pat 
buvo Amerikoje, kai Lietuvą 
ištiko rusų okupacija. Tada 
jisai išskrido į Romą rūpin
tis lietuvių ir Lietuvos reika
lais.

Vysk. P. Būčys gimė 1872 
m. ir yra pasižymėjęs kaip 
vienas iš rimčiausių moksli
ninkų teologų. Jis yra buvęs 
Vytauto Didžiojo Universite
to rektorium ir su amžinos 
atminties arkiv. J. Matulevi
čium atgaivino Marijonų 
kongregaciją.

Svarbi Popiežiaus Kalba
Dr. Bilmanis Priėmė 

Katalikybę
Washingtonas. — Latvijos 

pasiuntinys Washingtone Dr. 
Alfredas 
dienomis 
tikėjimą.

Dr. A.
šęs anglų kalba nemaža vei
kalų, kuriuose nušviečiami 
tiek Latvijos, tiek kitų Balti
jos šalių klausimai ir jų tei
sės į nepriklausomą gyveni
mą.

Bilmanis šiomis 
perėjo į katalikų

Bilmanis yra para-

Nauji Neramumai

Briuselis. — Sekmadienį 
Belgijoje įvyko rinkimai į 
parlamentą ir į senatą.

Parlamente iš 202 vietų 
katalikai, pasivadinę krikš
čionių socialų partija, laimė
jo 90 vietų, o senate — dau
gumą.

Socialistai užėmė antrą 
vietą parlamente su 69 at
stovais ir komunistai trečią 
su 24. Liberalai" gavo 17.

Krikščionių socialų parti
jos pirmininkas Schryver

Frankfurtas. — UNRRA 
vadovybė sutiko leisti tris 
kartus savaitėje per Frank
furto radiją lietuviškus pus
valandžius. Taipgi numato
ma programa vaikams.

Čungkingas. — Esama ži
nių, kad, nežiūrint susitari
mo, Mandžiūrijoje vėl eina 
mūšiai tarp kinų komunistų 
ir centro vyriausybės kariuo
menių.

Mandžiūrijos padėtį labai 
drumsčia rusų laikymasis. 
Jie iš ten nesitraukia ir at
rodo, kad iš centro vyriausy
bės jie nori išreikalauti kon
trolės Mandžiūrijos pramo
nei ir susisiekimui.

Paskutiniu laiku kinai pa
skelbė, kad rusai Mandžiūri- 
joj, šiaurinėje Korėjoj, Sach
aline ir Kurilų salose apmo
ko apie pusę milijono japonų 
kareivių.

Roma. — Trečiadienį, va
sario 20 d., popiežius Pijus 
XII pasakė svarbią kalbą 
Palaiminimų Salėje, Vatika
ne.

Tą dieną šv. Tėvas įteikė 
beretes 29 kardinolams, — iš 
naujų kardinolų du negalėjo 
atvykti ir vienas pavėlavo.

Popiežiaus kalba buvo 
transliuota per radiją ir ei
lės stočių perduota Ameri
kon.

Pijus XII pabrėžė, kad ka
ro audrų sugriautame pasau
lyje Bažnyčia stovi kaip švy
turys, rodantis kelią. Jis ap
gailestavo tas sąlygas, ku
riose šiandien atsidūrė žmo
nija, kada gyventojai varinė
jami iš šalies į šalį ir kada 
badas vargina milijonus.

Šv. Tėvas iškėlė tas nege
roves, kurios eina iš diktatū
rų ir imperializmo arba ka
da viena socialinė žmonių 
grupė yra kurstoma prieš 
kitą ir kada į žmogų žiūrima 
vien tik kaip į fizinį padarą.

Tų negerovių akivaizdoje 
Bažnyčia stovi kaip tobula 
bendruomenė. Ji skelbia žmo
gaus lygybę, ir tai nėra koks 
naujas mokslas, bet jis eina 
iš paties Kristaus. Bažnyčia 
savo universalumu apima vi
sus žmones ir nuo senovės 
amžių moko apie asmens pra
kilnumą.

Bažnyčia, neturėdama jo
kių politinių siekimų, visus 
žmones stengiasi sujungti 
apie Kristų.

Savo kalboje popiežius gi
liai palietė socialinę doktriną 
ir nurodė kelius, kuriais pa
saulis gali pasiekti teisingo 
sugyvenimo ir taikos.

Šioji Pijaus XII kalba 
laikoma viena iš svarbiausių 
jo popiežiavime.

Spauda, aprašydama nau
jų "kardinolų iškilmes ir po
piežiaus kalbą, pažymi, kad 
Vatikane pradedami nauji 
laikai.

DR. J. B. KONČIUS APIE LIETUVIŲ 
PADĖTI VOKIETIJOJE

Bendrojo Amerikos Lietu
vių Šalpos Fondo pirminin
kas kun. Dr. J. B. Končius 
šiomis dienomis centrui at
siuntė keletą pranešimų, ku
riuose, tarp kitko, sako:

“Pasimačiau su lietuviais
irkys Indijos 
Reikalus

Britų vyriausybė paskyrė 
tris savo ministerius, kurie 
kovo mėn. vyks Indijon.

Ten jie vietoje ištirs, kaip 
išspręsti Indijos klausimą.

DIDELIS ŠNIPINĖJIMAS KANADOJE
Ottawa. — Kanadoje su

sektas didelis šnipų tinklas 
ir suimta per dvidešimt žmo
nių.

Šnipų centras, atrodo, yra 
Montrealio miestas. Spaudos 
agentūros žiniomis, ten rusai 
turį apie 200 šnipų.

Svarbiausias šnipų tikslas 
buvo susekti, kaip daroma 
atominė bomba. Bet buvo 
stengiamasi išgauti informa
cijų apie visa ką — apie ka
rinius įrengimus šiaurėje, 
apie radarą, apie naujausius 
lėktuvus, apie sprogstamą
sias medžiagas.

Apie tą šnipinėjimą kana
diečiams pranešė Rusijos 
ambasados narys įvaras Gu- 
senko.

Yra žinoma, kad Kanados 
ministeris pirmininkas slap
ta buvo atsilankęs Washing
tone ir prezidentą Trumaną 
informavęs apie šnipų veik
lą Kanadoje.

Amerikos slaptoji policija 
—FBI— buvo pašaukta šni
pų tyrinėjimam

Spėjama, kad aukščiausi 
Sovietų ambasados Kanado
je pareigūnai yra įsivėlę į 
šią bylą. Ambasadorius Zaru
binas šiuo metu yra Maskvo
je, lygiai kaip ir karinis ata
šė.

Gusenko taip pat turėjo 
būti atšauktas Rusijon, bet 
jis bijojo, kad jį ten nužudys, 
ir jis nuėjęs apie šnipus pra
nešė Kanados įstaigoms.

Jungtinėse Valstybėse bu
vo kilę nerimo, Hr nėra šni
pai išgavę atominės bombos 
paslapties. Bet Valstybės 
sekretorius Byrnes antradie
nį spaudos atstovams paša-

kė, kad tik Jungtinės Valsty
bės žinančios, kaip tą bombą 
padaryti.

Buvęs ambasadorius, mili
jonierius Davies pareiškė, 
kad Rusija turi pilną teisę 
šnipinėti. Už tuos žodžius 
Kongreso narys Gwinn ap
kaltino buvusį ambasadorių 
moraline išdavyste.

Prieš kiek laiko spauda 
daug rašė apie kai,kuriuos 
rusų agentus, šioje šalyje be
sistengusius išgauti atomi
nės bombos paslaptį. Jų ne
galėjo suimti dėl to, kad Val
stybės Departamentas nėra 
tam davęs savo sutikimo, ku
ris yra reikalingąs panašiu 
atsitikimu.

jų gyvenimo ten esančias są
lygas; buvau jų bendroj val
gykloj—tai yra liūdnas vaiz
das—visi sustoję į eiles su 
savo lėkštėmis, gauna sriu
bos ir kitokio maisto, kad ap
sigintų nuo bado. Atrodo su
vargę, nuliūdę. Kai kur lie
tuviai gyvena privačiai, tik į 
bažnyčią ir į valgyklą sueina 
drauge.

“Drabužių pirmoji siunta 
jau pasiekė juos, ir daugelis 
apsirengę iš Amerikos gau
tomis drapanomis. Už tai yra 
labai dėkingi ir patenkinti, 
kad gali šilčiau apsirengti 
žiemos metu. Vaikučiai ava
lynės visai neturi ir todėl 
daugelis jų negali lankyti 
mokyklų; vyrams avalynės 
irgi didelis trūkumas. Su 
Liet. Raudonojo kryžiaus 
vadovybe kalbėjaus ir paty
riau, kad skubiai reikia vai
kučiams batų, apie 6,000 po
rų.

“Studentų padėtis labai 
sunki. Keli šimtai jų priimti 
į universitetus. Jiems pagel- 
ba būtinai reikalinga.

“Aplankiau lietuvių meno 
ansamblius. Mačiau artisti
nių šokių ir gėrėjaus jų dai
nomis. Mergaitės šoka basos, 
nes neturi batelių, o su me
diniais padais negali šokti. 
Nufilmavau jų šokius ir g:

“Pradinės mokyklos ir 
gimnazijos veikia. Kadangi 
patalpų neturi, tai klasės iš
blaškytos po privačius na
mus. Paišelių neturi, nė 
plunksnakočių; mačiau, kad 
10 vaikučių turi tik vieną 
paišelį; kai vienas greit už
sirašo, tuoj paduoda kitam 
ir t.t. Net ir knygų neturi, tai 
turi iš mokytojo užrašų ant 
lentos sau užsirašinėti. Rei
kia pasiųsti paišelių, plunks
nų, popierio. Mokyklų knygų 
spausdinimo reikalą dabar 
smarkiai organizuoju. UNR
RA pritaria ir pagelbsti.”

Iš šio pranešimo seka aiš
ki išvada: būtinai reikia vai
kučiams batų, taip pat rei
kia mokykloms paišelių, 
plunksnų, plunksnakočių, są
siuvinių ir kitų reikmenų. 
Lietuvių organizacijos ir at
skiri asmenys prašomi atsi
liepti šiam mažų vaikučių 
pagelbos šauksmui.

Aukščiau minėtus daiktus 
prašome siųsti į BALF san
dėlį, 101 Grand St., Brook
lyn 11, N. Y.

NAUJIEJI KARDINOLAI ROMOJE
Atstovė Luce Priėmė 

Katalikybę
New Yorkas. — Kongreso 

atstovė Clare Boothe Luce 
šv. Patriko katedroje buvo 
priimta į Katalikų Bažnyčią.

Ją prirengė prel. Fulton 
Sheen.

Ponia Luce yra viena iš žy
miausių Amerikos moterų. 
Ji yra teatro rašytoja, vai
dintoja, kalbėtoja ir politi
kos veikėja.

1944 m. per prezidento rin
kimus tik Rooseveltas pajėg
davo sutraukti didesnes mi
nias už ponią Luce.

Atstovės vyras 
plačiai skaitomų 
“Time,” “Life” ir 
leidėjas.

Jinai pareiškė, 
giau nekandidatuos nei į 
Kongresą, nei į Senatą.

Luce yra 
laikraščių 
“Fortune”

kad dau-

Roma. — šią savaitę Ro
moje vyko didžiulės iškilmės, 
kurios patraukė viso pasau
lio akis.

Popiežius Pijus XII pirma
dienį oficialiai paskyrė 32 
naujus kardinolus, tarp ku
rių yra keturi amerikiečiai.

Naujų kardinolų esama iš 
visų pasaulio kraštų — Azi
jos, Afrikos, Australijos, Eu
ropos ir Amerikos. Dabar 
italų kardinolų skaičius yra 
mažumoje — pirmą sykį ke
lių šimtų metų istorijoje.

Antradienį naujieji kardi
nolai priiminėjo sveikintojus, 
spaudos atstovus.

Trečiadienį jie susirinko 
Vatikane ir išklausė popie
žiaus kalbos. Jų vardu atsa
kė kardinolas Aganianianas, 
iš Armėnijos.

Ketvirtadienį šv. Petro ba
zilikoje buvo vieša konsisto-

rija, kur naujieji kardinolai 
priėmė priesaiką, ir penkta
dienį įvyko slapta konsistori
ja

Vengrijos kardinolas Mid- 
szenty nespėjo pirmajai iš
kilmių dienai, nes rusai jo 
nenorėjo išleisti. Jį tik vėliau 
atskraidino amerikietis ge
nerolas Key.

Skirdamas kardinolus, Pi
jus XII savo kalboje pažymė
jo, kad “tikroji taika dar ne
šviečia.”

Kardinolas Spellmanas sa
vo pareiškime pabrėžė, kad 
žmonija turi atsigręžti į Die
vą, atgailodama ir melsda
masi. Savo pareiškimą jis 
baigė eilėmis.

Kovo 15 d., J.A.V. valsty
bės skolą sumažins $2,779,- 
720,600 arba vieną nuošimtį 
visos valstybės skolos.
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Raštus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

Vieną vakarą sugrįšiu vėl namo —
Bus skaidri, šalta žiemos naktis:
Švies didžiulės žvaigždės tylumoj, 
ir beržai stovės šalikelėm balti . . .
Taip prieisiu kelią į namus . ..
Tolumoj suvirpės varpeliai — ir skambės, skambės . . . 
Grįžulas tarp ąžuolų šakų plazdės — 
didelis, liepsnojąs, neramus . . .
Ir praversiu aš namų duris — 
pasigirs balsai pažįstami, ir atspindys 
plazdančios ugnies ant mano veido kris ... 
Ir suplaks taip taikiai ir lengvai širdis . . .
1945.XII.22. Henrikas Nagys

GRAŽINKITE LIETUVAI LAISVĘ!
Lietuvos Generalinio Konsulo J. Budrio Kalba 

Vasario 16 d. Minėjime New Yorke

Per visą pasaulį, kur tik yra būrelis lietuvių, kasmet 
iškilmingai minimas Lietuvos Tarybos Vilniuje nutarimas, 
kad Lietuva skelbiama laisva ir nepriklausoma valstybė.

Kad tas nutarimas nebuvo kelių ar keliolikos žmonių 
užgaida, bet visos tautos noras, per savo rinktus atstovus 
pareikštas, įrodė tas faktas, kad visa liaudis savo noru ėmė
si ginklo tam Tarybos nutarimui įgyvendinti ir laisvei at
kovoti. Lietuviai nesikovė tarp savęs, karas nebuvo civili
nis. Visa liaudis,—darbininkai, valstiečiai,—kovėsi su sveti
mais įsibrovėliais, su svetimomis valstybėmis, su piktais 
kaimynais, kurie kėsinosi į Lietuvą, pavydėjo ir nenorėjo 
leisti laisvos Lietuvos.

Kad laisvė žmogui ir tautai yra brangus turtas, įrodo 
tūkstančiai gyvybių, padėtų dėl Lietuvos laisvės. Liaudis 
nesvyruodama, su menku ginklu stojo į kovą su daug gau
sesniu priešu.

Daugelis žuvo, bet visi, kurie ėmė ginklą į ranką, buvo 
tam pasiryžę. Jie žuvo, kad jų tėvai, seserys ir broliai, kad 
jų vaikai būtų laisvi, ir kad ateities kartoms būtų užtikrin
tas laisvas gyvenimas savoje valstybėje.

Ir tas Lietuvos Tarybos nutarimas tapo kūnu. Savo 
žmonių krauju ir pasiryžimu Lietuva tapo laisva!

Daugumas jūsų palikote savo kraštą prieš laisvės at
gavimą. Jūs žinote, kokią ją palikote carų priespaudoj, kai 
valdė rusų valdininkai ir lietuvis savo krašte neturėjo bal
so, negalėjo parodyti iniciatyvos krašto augime.

Daugelis jūsų atlankėte ir laisvą Lietuvą ir savo aki
mis įsitikinote, kaip gražiai Lietuva susitvarkė, be lėšų, iš 
nieko, vien tik savo vaikų rankomis ir valia. Štai ką reiškia 
laisvė.

Jūsų gausus atsilankymas šiandieną, dvidešimt aštun
tą metinę Nepriklausomybės paskelbimo sukaktį švenčiant, 
parodo, kad Lietuvos laisvės idėja gyva ir laisvoj Amerikoj. 
Visam kontinente — Kanadoje, Pietų Amerikoje — Euro
poje, Afrikoje ir Australijoje, lygjįąi, visur, tą sukaktis vię- 
šai švenčiama, išskyrus pačią Lietuvą.

Kur nėra laisvės savo žmonėms, ten nepripažįstama 
laisvės ir kitiems. Kas nepasisekė 1918-1919 metais jėga, 
tas padaryta 1939 m. klasta. Ten dabar apiplėšė žmones, 
urmu pavertė visus elgetomis, beteisiais, išdraskė šeimas 
ir grąžino žmones į pagonybę: verčia garbinti saulę — sau
lę, kuri šildo batlaižius, o degina visus kitus. Skelbiama ne
va išlaisvinimas, o žmonės dešimtimis tūkstančių varomi į 
Sibirą.

Tų gi dešimčių tūkstančių lietuvių, kenčiančių Sibiro 
katorgoje ir tundroje, vienintelis nusikaltimas — tai noras 
ir toliau matyti Lietuvą laisvą. Dėl tos laisvos Lietuvos jie 
kenčia ir žūsta, o vienok ta meilė jiems išplėšiama ne ki
taip, kaip tik su širdimi drauge.

Po dvidešimt nepriklausomo gyvenimo metų lietuviai 
vėl priversti kovoti dėl savo laisvės ir jie kovos, kur galima, 
viešai keldami balsą prieš visą pasaulį: mes, gyvi, vardan 
teisybės, vardan pralieto dėl laisvės kraujo, vardan netei
singai kankinamų sakome — grąžinkite Lietuvai laisvę!

Šimtai tūkstančių lietuvių atsidūrė už Tėvynės ribų, 
neteko savo reikalingiausios mantos, vienok ir jie ne tos 
mantos, ne materialių gėrybių gailisi, o per ašaras sako — 
jei tik Lietuva būtų laisva, kad ir pėsčia tūkstančius mylių 
eitume į tokią Lietuvą. Bet visai natūralus reiškinys, kad 
pats laisvu noru į vergiją niekas neina. O jei kitos tautos 
tos vergijos dar neragavo, tai mūsų tauta gerai žino, kas 
yra komunistinė “laisvė.”

Jūs, broliai amerikiečiai, nesigailit nei laiko nei lėšų ir 
kitko, kad juos, patekusius į nelaimę, aprengus ir sušelpus 
—nuoširdžiausias ačiū jums už tai.

Mūsų visų mintys ir širdys su mūsų kenčiančiais Sibi
re ir išblaškytais svetur broliais ir seserimis.

Turime jausti ir jaučiame dėkingumą Jungtinių Val- 
sty vyriausybei už tvirtą laikyseną mažųjų tautų laisvę gi
nant. Tai Amerikos vyriausybė išreiškė 1940 m. liepos 23 
dieną, pasmerkdama Lietuvos okupaciją ir pareikšdama, 
kad to nusistatymo ji visuomet laikysis.

O jei mes patys vieningai ir aktyviai dirbsime dėl Lie
tuvos laisvės, tai vėl sulauksime laisvos, savo pačių valdo
mos Lietuvos!

MES DIDŽIUOJAMĖS LIETUVIŲ TAUTA
Rašo J. Aistis

Nors aš esmi iš pašaukimo 
poetas ir mano plauko žmo
nės dažnai nemėgsta svaičio
ti netikslius žodžius, bet esu 
linkęs į dalykus pažvelgti 
nuogomis akimis ir vadinti 
daiktus tikraisiais jų var
dais. Dėl to mane dažnai er
zina, kai išgirstu kalbant 
apie nūdienę mano tautos 
tragediją. Galima kalbėti 
apie vokiečių tautos tragedi
ją, ir, būkite tikri, kad bus 
galima kalbėt apie dar dides
nės tautos ir dar didesnę tra-

gėdiją, bet mūsų tautą išti
kusios negerovės negalima 
pavadinti kitu, kaip nelaimės 
vardu. Tragedijai reikia bū
tinai dviejų sąlygų, ir būtent 
valios ir klaidos, p mūsų tau
ta šioje nelaimėje nei savo 
valios nepareiškė nei klaidos 
nepadarė, atsieit jai ši nelai
mė yra primesta, ji ne iš mū
sų tautos vidaus eina, bet iš 
lauko primesta, ir primesta 
neteisėtu, neteisingu ir dan
gaus keršto šaukiančiu 
smurto būdu.

šiandienykštė lietuvių tau
tos nelaimė be nebus pati di
džiausia, ir tikrai kruviniau
sią visoje mūsų istorijoje, 
bet aš jos vis dėlto negaliu 
lyginti su ta, kuri be triukš
mo vyko aštuonioliktame 
amžiuje, kuri buvo bėgai - 
gianti pribaigti tautą ir ypač 
mūsų kalbą.

Esu tikras, jog, sugrįžus 
palankesnėms sąlygoms, iš 
šios nelaimės tauta per vieną 
dešimtmetį atsistatys taip, 
kad nuostolių nė žymės ne
liks, gi iš aštuonioliktojo am
žiaus susmukimo atsikelti 
tauta dėjo pastangas dau
giau kaip šimtą metų, jo pa
darytus nuostolius 
visą nepriklausomo 
mo laiką.

Negana to, ano 
pasėkas jausime, ir iš pra
džių gana aštriai, net iš šios 
nelaimės atsikėlę, neskaitant, 
žinoma, to, kas yra žuvę vi
siems laikams ir ko niekad 
neatitaisysime.

Šiandie lietuvių tauta žino, 
kas ji yra ir ko ji trokšta, ir 
to jai niekas neatims, nežiū
rint kaip priešas būtų žiau
rus ir galingas.

Visa mūsų galybė yra mu
myse pačiuose. Ir tatai paro
dė kaip tik ši nelaimė. Nė vie
nu mano tautos istorijos mo
mentu aš negalėjau taip 
džiaugtis ir didžiuotis, kaip 
dabar, kaip šiandie. Ir nema
nykite, kad aš tai sakau šiaip 
sau — į orą. Ne, mano akyse 
griuvo didelės tautos su tūk
stantmetine valstybės tradi
cija, ir man buvo šlykštu žiū
rėti į tai, kaip žemai gali di
delis nukristi. Tada jau aš 
buvau tikras, kad mano tau
ta taip žemai negalėjo nu
kristi, ir pasirodė, kad tai 
buvo tiesa — man tatai pa
liudijo tie, kurie savo akimis 
matė.

Lietuvio nepalaužė nei pir
ma, nei antra okupacija, jo 
nepalauš ir trečia.

Tai štai dėl ko šiandie aš 
esu daug tikresnis mano tau
tos ateitimi, nei tada, kai aš 
ją prieš devynerius su viršum 
metų apleidau. Mat, dar ge
rai gerai prieš karą visi at
virai kalbėjo apie šią jau į- 
vykusią katastrofą, kaip 
apie, Būtiną ir neišvengiamą 
dalyką, ir visi, apie mus, lie
tuvius, kalbėdami, klausė: 
kur jūs norite būti — po vo
kiečiais ar rusais.

Ir kai atsakydavai, kad ne
nori būti nerįio rusu nei po 
vokiečiu, o pasilikti, kaip bu
vęs laisvas lietuvis, tai trau
kydavo pečiais stebėdamiesi 
mūsų atkaklumu, kuris jiems 
atrodė vaikiškas ir nerimtas 
užsispyrimas.

Ir tatai buvo visuotina, tą 
pasirinkimą vokiečiai ir ru
sai siūlė beveik įsakomu to
nu, o kiti, kurie mums užjau
tė, siūlė draugiškai patarda
mi. X

Negąsdino tiek manęs ar
tėjanti neišvengiama katas
trofa, kiek daugelis kitų gy
vybinių tautos klausimų, ku
rie man tada buvo neaiškūs, 
ir būtent Klaipėdos ir Vil
niaus likimas. Mes troškome 
Kaune. Visas mūsų gyveni
mas būtų ėjęs visai kitu ke
liu, jei šie du dalykai mums 
būtų palankiau išsisprendę 
per laisvės kovas.

Aš žinojau vieną tiesą, ir 
ta tiesa yra amžina, beveik 
be išimčių, kad valstybės sie
nos keičiasi tik kraujo pra
liejimu. Sunku jums įsivaiz-

jautėme 
gyveni-

amžiaus

duot, kiek tauta turėjo padė
ti energijos užsisprime dėl 
Vilniaus ir kiek turėjo kašto 
sudėti Klaipėdai išlaikyti. Iš 
mūsų užsisprimo visas pa
saulis juokėsi, bet — pami
nėsite mano žodžius, kad tos 
pastangos nenuėjo veltui.

Tada, sakau, man atrodė, 
kad tie gyvybiniai ir amžini 
mūsų tautos klausimai pasi
liks, kaip buvę, mirties taške. 
Ir tai mane labiausiai gązdi- 
no.

Tačiau tauta aš tada tikė
jau, kaip tikiu ir šiandie — 
jos nenumynė ir nenumins 
nei geležim pakaltas vokiečio 
batas nei išgverusi burlioko 
vyža.

Kai žmogus gyveni visą 
laiką savo tėvynėje, nepaste
bi, kaip ji žengia priekin. 
Lietuva ėjo dideliais žings
niais. Tik grįždamas tėvynėn 
po metų, aš matydavau, kaip 
ji ėjo milžino žingsniu. Lietu
vio buitis gerėjo, augo jauni
mas, jau laisvoje tėvynėje 
gimęs ir užaugęs. Ir niekas 
taip aklai netikėjo Lietuva, 
kaip tai šviesus jaunimas, iš
auklėtas mūsų mokyklose.

Aš jums duosiu mažą pa
vyzdį. 1939 metų vasarą, grį
žęs iš užsienių, važiavau au
tobusu, ir suolo kaimynas 
buvo akiniuotas kareivis, ku
ris pasirodė esąs mano tėvo 
tolimesnio *kaimyno sūnus, 
tarnavęs oro apsaugos dali
niuose Linkaičiuose. Jis man 
labai smulkiai nupasakojo 
apie savo pabūklą ir kaip tai 
svarbu dabar naujam kare.

Ir staiga iš pamačiau, kad 
jo akys užsidegė: jis pradėjo 
pasakot, kaip jis su savo 
draugais budėjo prie pabūk
lo per lenkų ultimatumą. 
Mes, — sakė jis, — tik ir lau
kėme, kad pasirodytų lenkų 
lėktuvai, ir kad jau mes 
jiems būtume užkūrę pirtį, 
tai jie mus būtų mirdami pa
minėję.

Aš mačiau, kad jie labai 
mažai nusimanė, kaip mūsų 
kova būtų buvusi nelygi, bet 
drauge mačiau, kad to jauni
mo niekas nepalenks. Aš ne
žinau, kur dabar tasai jau
nuolis: ar jis Sibire, ar Vo
kietijoj, ar Lietuvoj, bet kur 
jis bebūtų, jam pasiliko tas 
didelis tikėjimas Lietuva, 
kurį gali atimti vienų viena 
mirtis.

Aš imu pavyzdį iš papras
to sodžiaus jaunuolio, bet 
taip tiki visa Lietuva: nuo 
karštančio senio iki pradžios 
mokyklos vaiko. Tiesa, atsi
rado išgamų, bet jų skaičius 
taip mažas, kad jų veiksmų 
jokiu būdu negalima rišti su 
visa tauta.

Aš noriu tad pažiūrėti į 
ateitį ne šios dienos akimis, 
bet amžinybės. Aš matau, gal 
būt, daugiau, ir dėl to gal jau
triau jaučiu, kaip šiandie 
kiekvienas paskiras lietuvis 
man yra brangus. Aš žinau, 
kad netolimoj ateity jų dau
giau reikės negu jų liks, bet 
dėl to mums nėra pagrindo 
nusiminti.

Mes daug praradomę: su
griovė mūsų visą gyvenimą, 
sugriovė visa, ką mes dide
liu vargu sukūrėme per mūsų 
laisvės metus, bet visi me
džiagiški nuostoliai su laiku 
yra pataisomi. Nepataisomos 
tik žmonių aukos, o ši mūsų 
tautos nelaimė pareikalavo 
labai daug žmonių, kurių vie
ni krito kaip paprastos au
kos, kiti abiejų okupantų bu
vo kankinami, žudomi ir tre-

miami. Treti žus patys: silp
nesnius, kaip žinote, karas 
pagadina, ir jie tautai patys 
per save žūsta. Mes nesame 
pakankamai gausūs, dėl to 
turime drebėti dėl kiekvieno 
vienaip ar kitaip žūstančio 
lietuvio. Bet atminkite vie
na: nekaltai pralietos ašaros 
ir kraujas šaukiasi dangų at
keršijimo čia pat, žemėje. 
Vokietis gavo užtarnautą at
pildą, tai nemanykite, kad ki
tas išvengs dangaus keršto. 
Ne, ir jis susilauks atpildo,— 
atpildo lygaus jo darbams.

Aš noriu pasakyti šį tą 
apie rusą. Jūs maždaug žino
te, kas yra rusas. Jūs jį šian
die siejate su komunizmu, bet 
tai yra laikinis dalykas. Val
stybės formos keičiasi, o tau
tų dorybės ar ydos yra am
žinos. Aš nerandu skirtumo 
tarp Jono Žiauriojo, Petro 
Didžiojo ir dabartinio “tautų 
tėvo, mokytojo, saulės,” pa
kelto į pagonišką stabą Sta
lino — visi jie buvo krauge
riai, visi jie maudėsi nekal
tai palieto kraujo mariose.

Ir man labiausiai gaila vi
so pasaulio komunistų-ideal- 
istų, kurie į šį stabą tiki, nes 
laikas parodys, kad jie bus 
labiausiai apvilti, kai pama
tys, kad jie palaikė žiauriau
sią vergiją, kokią tik žmoni
jos istorija yra žinojusi. Jie 
pamatys, kad užuot kovoję 
už darbo žmonių gerovę, bus 
kovoję už rusų tautos despo
tiją, už paniekinimą žmogaus 
ir to paties darbininko.

Jeigu jūs mane paklaustu- 
mėte, kas yra Rusija, tai aš 
jums atsakyčiau, kad tai ne
laimingas kraštas, kuris ne
žino savo kelio. Dėl to jį vi
sada valdė svetimi.

Dėl to juos dažnai valdy
davo svetimi, kad pati rusų 
tauta nežinojo, kur eina. Jie 
kvietėsi kadaise skandinavų 
vikingus, jų vadinamus va
riagus. Jie prašė Jono žiau
riojo, kad juos žudytų, bet 
valdytų. Petras Didysis buvo 
geras mėsininkas, jis juos 
skerdė, kaip galvijus, net sa
vo sūnaus nepagailėjo. Šian
die valdo ją panašaus plauko 
kraugerys despotas.

Kodėl taip yra? O yra dėl 
to, kad ta tauta gyvena už
rištam maiše, kad ji niekur 
nemato žemės krašto, šiaurė
je gyvena ugrofinų tautos, 
rytuose mongolai, pietuose į- 
vairių įvairiausios tautelės, 
po to, Ukrainai, lenkai ir mes 
—baltai. Iš čia eina rusų blaš
kymasis, nežinojimas, kur 
eit, iš čia kyla jų nihilizmas. 
Iš čia galima aiškinti visą jų 
paliktą be išsprendimo filo
sofiją ir literatūrą. Pasižiū
rėkite į jų šokius: jie šoka 
ne taip kaip visi žmonės, jie 
šoka, kaip laukiniai, iki mir
ties, iki apsvaigimo.

Kadaise Petras Didysis iš
sikirto į pasaulį langą, pasi
statė Petrapilį, šių dienų Le
ningradą. Jis jį pastatė Ka
relų žemėje. Šių dienų despo
tas veržiasi į Karaliaučių, se
novės prūsų žemę, bet nei 
Petras Didysis neištraukė 
savo tautos iš to maišo, nei 
Stalinas jos neištrauks — ji 
pasiliks ten, savo stepėse.

Jie kaikuriais atžvilgiais 
panašūs į vokiečius — jie no
ri viešpataut, jie nori savo 
Maskvą padaryti Roma; už
mačioms pridengti pasirinko 
tarptautinę žmoniškumo idė
ją, bet vieną gražią dieną pa
sirodys jų klasta dienos švie
soje, ir tai turi įvykti netru
kus. Jei pasaulio akys neat- 
sivers, tai Stalinas pasistengs 
pats jas atverti.

Iš Lietuvos bus dar parei
kalauta didelės aukos, bet po 
to aš matau Lietuvai labai 
gražią ateitį. Lietuva atsi
kels visoje savo didybėje — 
ir Lietuvos misija bus dides
nė nei kunigaikščių laikais: 
tada jinai gynė Europą nuo 
mongolų, bet Vakarai nesu
prato jos misijos. Rytoj Lie
tuva, patikėkite man, švies 
išsigimusiai Europai.

Mes galime šiandie di
džiuotis savo tauta, bet ateis 
laikas, kada visas pasaulis ja

E. J. Kubaitis

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJA
tiktai vieno asmens išsap
nuotas planas, be jokio kon
kretaus pagrindo. Atitinka
ma sutartis knygai paruošti 
ir išleisti yra jau pasirašyta.

Kaip pilna ta istorija bus, 
priklausys nuo pačios suin
teresuotos Amerikos lietuvių 
visuomenės. Aišku, mes nesi- 
tenkinsim tik pavienių asme
nų paduotomis informacijo
mis. Nė nelaukiam, kad Ame
rikos lietuviai surinktų ir su
rašytų visą reikalingą me
džiagą vien mums sutvarky
ti. Bet šalia visų autoritetin
gų šaltinių, kurių bus mums 
galima surasti ir naudotis, 
pasiliks daug informacinių 
spragų, kurias užpildyti tu
rėsime prašyti Amerikos lie
tuvių visuomenės, vadų ir 
veikėjų talkos. Tiktai tokiu 
būdu bus galima nupiešti lie
tuvių tautos gyvenimo ir vei
kimo šioj šaly bendrą vaizdą.

Kokios tad talkos prašome 
iš visuomenės? Sugestijų,pa
tarimų, mums gal nežinomų 
informacijos šaltinių, prisi
minimų, ir kokios tik spaus
dintos ar ranka rašytos me
džiagos turima, kuri būtų 
naudinga ir reikalinga, ruo
šiant minėtą veikalą. Kas 
tiktai liečia Amerikos lietu
vius ir galėtų būt sunaudoja
ma šioje knygoje, mums yra 
labai reikalinga.

Pradžiai mums ypatingai 
svarbu gauti:

1. Visų Amerikos lietuvių 
draugijų, susivienijimų, pa
rapijų, mokyklų, vienuolynų, 
organizacijų, įstaigų, ir t»t. 
metraščių, jubiliejinių leidi
nių, istorijų.

2. Vardų (titulų) visų kny
gų, nežiūrint kokia kalba 
spausdintų, kuriose Ameri
kos lietuviai yra minimi ar 
aprašomi, nežiūrint kaip ne
tiksli ar neobjektyviška in- 
fortnatija būtų.

3. Pavienių asmenų prisi
minimų apie lietuvių veiki
mą, kūrimąsi, organizavimą, 
apie lietuvių vadus ir veikė-

Per daugelį metų jaučiama 1 
didelė spraga informacinėj i 
literatūroj anglų kalba apie 1 
Amerikos lietuvius. Lietuvių i 
kalba tokių veikalų, didesnių : 
ir mažesnių, tiesa, pusėtinai. 
Mūsų laikraščių ir kitų įstai
gų archyvuose, išleistose 
knygose, brošiūrose ir kitose 
vietose yra brangios medžia
gos apie lietuvių tautos Ame
rikoje gyvenimą ir veikimą. 
Įvairių srovių grupės yra iš
leidusios savo veikimo met
raščių. Pavienios organizaci
jos, parapijos ir įstaigos yra 
taipgi išleidusios eilę savo is
torijos mažesnių ar didesnių 
veikalų.

Bet ta visa istorinė me
džiaga lietuvių kalba yra iš
sklaidyta ir nesujungta nė 
vienam pilnam, bendram is
toriniam veikale, jokioje kal
boje.

Tokios informacinės kny
gos anglų kalboje ypatingai 
pasigendama. Amerikos ne
lietuvis, arba šiaip asmuo, 
norėdamas gauti tikslesnį 
bendrą vaizdą Amerikos lie
tuvių, neturi kur kreiptis. 
Todėl dažnai jam priseina 
tenkintis svetimtaučių trum
pai paduotomis ir labai daž
nai netiksliomis informacijo
mis apie lietuvių tautą.

Akivaizdoje šių trumpai 
paduotų faktų mes jau pra
dėjome ruošti pirmutinę, pil
ną, bendrą Amerikos lietu
vių istoriją anglų kalba. Tas 
veikalas apims išimtinai 
Amerikos lietuvių gyvenimo 
ir veikimo istoriją. Jis pilnai 
ir objektyviškai apims visas 
lietuviškas sroves ir ideologi
nes grupes. Kadangi ruošia
mos knygos autorius neturi 
jokių pretensijų prie istoriko 
titulo, jis tenkinsis vien ob- 
jektyyiškais faktais. Mini
mas veikalas bus informaci
nė enciklopedija apie Ameri
kos lietuvius kronologinės is
torijos formoje.

Knyga bus maždaug 500 
puslapių didumo. Veikalas; jus, ir t.t. visose lietuviško 
bus paduotas į spaustuvę už — 
pusantrų metų, o gal ir grei
čiau. Norėtume pabrėžti, kad 
ruošiamas projektas nėra

didžiuosis. Tik reikia daryti 
visas pastangas, kad ji gyva 
pereitų šią sunkiausią savo 
kryžiaus staciją.

Tepadeda Viešpats neštii 
mūsų tėvynei neteisingai už
dėtą kryžių.

Tikėkite — Lietuva atsi
kels graži, demokratiška, tei
singa.

Mes vėl galėsim žengti į
laisvąją savo tėvynę — į tą i 
nuostabų kraštą, mūsų paža- Kantrybė yra geriausias 
dėtąją žemę—brangiąją Lie- vaistas kiekvienai sunkeny- 
tuvą. bei. Plautus.

veikimo srityse.
Iš anksto tariame nuošir

dų lietuvišką ačiū už morali
nę paramą šiam darbui, ku
rios tikimės iš Amerikos lie
tuvių visuomenės.

Prašom adresuoti laiškus 
ir medžiagą autoriui šiuo 
antrašu:

Edward J. Kubaitis
8800 So. Archer Avenue, 

Willow Springs, Ill.

Žmogaus veiksmų tikslas 
: yra laimė.

Šv. Tomas Akvinietis.

Vienintele Plati Lietuvos Istorija 
Angliškai!

THE STORY OF LITHUANIA
parašyta kun. Tomo Chase (Čižausko)

Wm. H. Chamberlaino įžanga. Prof. Pakšto žemėlapiai. 
Visa Lietuvos istorija iki 1946 metų.

Išleidžia New Yorke gegužės mėn. Stratford House, Inc.
KAINA $3.00

Užsakymus siųskite dabar šiuo adresu:
REV.*C. E. PAULONIS

207 York Street Brooklyn, New York

Šiuomi siunčiu (pažymėkite pasirinkimą su x):
1. $3.00 ir prašau prisiųsti “THE STORY OF LITH

UANIA,” kai tik bus baigta spausdinti...........
2. $.......... auką ir prašau prisiųsti “THE STORY OF

LITHUANIA” Amerikos rašytojams, diplomatams, 
knygynams, radijo komentatoriams, kad juos supa
žindinus su tikra Lietuvos istorija ......................
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Lietuva Po Kūju Ir Piautuvu
Rašo Liutauras

Vaizdeliai iš Lietuvos gyvenimo bolševikų okupacijoj 
(Tęsinys)

6. ŠITOKIE ŽMONĖS 
VALDO

Praktiškos reformos
Mano aprašomam mieste

ly po tokio mitingo, kaip pir
moji auka, dingo po nakties 
policijos vadas, mokyklų in
spektorius, agronomas, mo
kesčių inspektorius ir visa ei
lė mažesnių valdininkų. Tas 
pats vyko visame krašte. Ir 
taip naktis naktin. Jų vieton 
buvo skiriami nauji, “liau
džiai ištikimi” žmonės.

Ir vieną dieną įeina, išdi
džiai nusiteikęs, į mano ka
binetą to pat miestelio gar
sus mušeika ir girktuoklis, 
kurį aš pats jau šešis kartus 
esu baudęs už langų daužy
mą bei muštynes, kai jis bū
davo įkaušęs.

Paskutinį kartą teko jį 
nubausti dar prieš kelias sa
vaites už tai, kad jis, dienos 
metu, būdamas girtas, mies
to centrinėj gatvėj, atsipra
šant, ant rūbų krautuvės vit
rinos darė tai, kas čia ir ne
patogu pasakyt ... Ir štai 
tas draugas, patakšnojęs fa- 
miliariškai man per petį, pa
sakė:

— Tiesa, tu, draugas, ma
ne kelis kartus nubaudei, bet 
šiaip buvai ne taip jau blogas 
žmogus; smetoniški įstaty
mai buvo blogi, o tu tai dar 
pakenčiamas. Na, tai dabar 
mes būsim draugai — aš esu 
NKVD paskirtas čia polici
jos vadu!

Ir taip, chuliganas pasida
rė policijos šefu, pradėjęs sa
vo karjerą stačiai nuo ap
skrities policijos vado vietos, 
kur seniau sėdėjo žmonės net 
baigę universitetą lt turį 15- 
20 metų tarnybinio stažo!

Nekalbėsiu apie tai, kad 
jis labai silpnai mokėjo rašy
ti. Čia juk ne tai svarbu. 
Svarbu, kad jis buvo raudo
nas ir neturėjo pasigailėjimo 
kovoj su liaudies priešais, 
kurie ""'jam už degtinę per 
brangiai paimdavo ar dėl iš
daužyto lango pasiskųsdavo.

Ir šitaip šimtų padorių 
žmonių likimas atsidūrė į to
kio žmogaus rankas!

Per jį išvažiavo į Sibirą 
vietos gimnazijos direkto
rius, 25 metus dirbęs pedago
ginį darbą, bet kaltas tuo, 
jog gatvėje dabartinį polici
jos vadą kadaise buvo įspė
jęs, kad triukšmauti esą ne
gražu, ir net kartą buvo poli
cijai paskambinęs, kad jį pa
siimtų išsipagirioti.

Išvažiavo per jį į Sibirą 
vietos pašto viršininkas, ku
riam tas draugas turėjo 
kerštą už išmetimą jo girto 
iš pašto patalpų. Jo dėka už 
grotų atsidūrė vienas iš vie
tos prekybininkų. Pas tą 
žmogų savo laiku dabartinis 
draugas, policijos viršinin
kas, vieną kartą įsigėręs, už
ėjo į biurą ir reikalavo iš jo 
dviejų litų pusbonkiui. Nega
vo. Policijos vado nuomone, 
šis buržujus skriaudė darbo 
žmogų.

<s>

Užteko “garbingam” mili
cijos šefui tik žodelį NKVD 
tarti, jog štai tokie ir tokie 
žmonės yra smetinininkai ir 
buržujai, ir yra nuskriaudę 
jį — biednioką žmogų, — 
kad šie dingtų be žinios.

Ir visa tai buvo ne pasaka, 
o tiesa, kuria žmonės apmo
kėjo savo gyvenimu.

Apskrities ponas
Apskrities vykdomojo ko

miteto pirmininku buvo pa
skirtas vienas sunkvežimio 
šoferis, baigęs pradžios mo
kyklą ir garsus tuo, kad sa
vo tėvų nedidelį ūkį pragėrė; 
uždarbį pragerdavo dar tą 
pačią dieną ir dėl to pasidarė 
proletaru.

Keikė visus, kas tik geriau 
gyveno, ir matė išganymą 
komunizme, kuris skelbia, 
jog iš turtingo reikia atimti 
ir atiduoti neturtingiem.

O jis kaip tik ir buvo ne
turtingas! Klausimas gi, dėl 
ko jis neturtingas pasidarė, 
— reikšmės čia neturi.

Ir taip jis, kuris buvo “nu
skriaustas ir pažemintas,”— 
liko apskrities viešpačiu. Jo 
žinioj dabar buvo apskrities 
mokyklos, mokesčiai, keliai, 
statyba, visas visuomeninis 
gyvenimas, socialinė apsau
ga, žemės ūkio reikalai, tiltų 
statyba ir t.t.

Padėjėjas iš Rusijos
Vykdomo komiteto pirmi

ninko pavaduotojas buvo žy
das iš Rusijos.

Neatrodė, kad jis būtų 
daugiau išsilavinęs ir dau
giau suprastų, bet jo drau
gas pirmininkas nė piršto 
pujudinti negalėjo, nes, įve
dus sovietinę tvarką, Lietu
voj bolševikai visur taip 
praktikavo: į atsakingas vie
tas pasodindavo nemokšas iš 
Lietuvos, o už jo pečių paso
dindavo visagalį pavaduoto
ją, jau atgabentą iš Rusijos. 
Pavaduotojams gi visą veiki
mo liniją diktuodavo kom
partija, o priežiūrą vykdė 
NKVD.

Žemės ūkio viršininkas
Žemės ūkio skyriaus virši

ninku, kur anksčiau buvo 
diplomuotas agronomas, da
bar buvo paskirtas 18 metų 
amžiaus žydelis, aktyvus 
komsomolcas, vieno krautuv- 
ninko sūnus, kuris savo gy
venime su žemės ūkio nieko 
bendro neturėjo ir, kaip kad 
žmonės pas mus pasakytų, 
karvės nuo jaučio atskirti 
nemokėjo.

Jo priežiūroj atsidūrė 
tūkstančiai hektarų žemės, 
visa žemės ūkio sudėtinga 
organizacija su savo elevato- 
_riaįs, traktorių stotim, ark
lių nuomojimo punktais, ko
operatyvais ir visais kitais 
žemės ūkio reikalais. Galite 
sau įsiyaizduoti, kaip į visa 
tai turėjo reaguoti mūsų ūki
ninkai ir koks tai biaurus pa- 
sityčiojimas buvo iš mūsų 
žemę mylinčio arto  j aus!

Skaitykite Informacijos Centro 
S!LEID

HT FOR FREEDOM 
Harrison

GINKIME MAŽŲJŲ TAUTŲ TEISES— 
UŽTARKIME LIETUVĄ
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by

Kaina $0.50
JLLEBERT DE LANNOY IN MEDIEVAL 

LITHUANIA
by P. Klimas
Kaina $1.00

LITHUANIA IN A TWIN TEUTONIC CLUTCH 
a collective work 

Kaina $1.00

Lithuanian American Information Center,
233 Broadway, New York 7, N. Y.

7
4>

Kas rūpinosi sveikatos 
reikalais

Apskrities sveikatos sky
riaus vedėju, kur anksčiau 
buvo senas nusipelnęs ap
skrities gydytojas, buvo da
bar paskirta viena pieninės 
vedėja.

Tuo būdu ji buvo viršinin
ku visiems apskrity dirban
tiems gydytojams, dantis
tams, akušerėms, gailestin
goms seserims, ligoninėms, 
ambulatorijoms ir t.t.

Netenka pavydėti medici
nos personalui, kuris buvo 
vadovaujamas, atestuojamas 
avansuojamas ir tvarkomas 
. . . pienininkės.

Batsiuvis į teisėjus
Liaudies teismo teisėju 

buvo paskirtas iš to pat mie
stelio batsiuvis, kuris net ra
šyti padoriai nemokėjo. Į jo 
rankas buvo atiduota spręsti 
žmogaus likimas.

Ir jeigu seniesiems Lietu
vos apylinkės teisėjams, su 
tokiu stažu ir cenzu, tebuvo 
suteikta teisė baudžiamose 
bylose duoti žmogui ne dau
giau kaip vienus metus kalė
jimo (ir tik už ypatingai įžū
lias vagystes — 2 metai, ki
tas bylas sprendė Apygardos 
teismas), tai bolševikiniai 
liaudies teisėjai gavo teisę 
bausti ligi mirties bausmės 
imtinai!

Svarbu, kad teisėjas žino
tų partijos liniją, o jau jam 
darbo kryptį nurodys NKVD. 
Ir tą rusai vadina sovietinių 
teismų nepriklausomumu . . .

Toks pat maždaug buvo ir 
apskrities prokuroras, kuris 
prieš tai yra buvęs spaustu
vės darbininkas. Kaip žmo
gus, tiesą pasakius, net labai 
geras ir prasilavinęs, bet ma
žai raštingas^ Ir teismo taip 
pat savo gyvenime nematęs.

Nežiūrint jo gerų norų, jis 
savo darbe buvo baisus pro
fanas. Juokinga buvo skaity
ti, kaip jis, vargšas, niekaip 
negalėjo parašyti “prokuro
ras,” jam vis išeidavo “pro- 
kuras,” ir tiek!

Mažą rolę, tiesą pasakius, 
jis ir vaidino, nes turėjo pil
dyti tai, ką jam liepė NKVD. 
Taip, pavyzdžiui, kartą jis 
nutarė sušaukti naujos mili
cijos tarnautojus ir “apšvies
ti” juos, kaip reikia vesti 
kvotas (ką reiks šnekėti, jam 
raštu surašė buvęs vietos 
tardytojas, diplomuotas tei
sininkas).

Atėjus valandai, atvyko 
draugas prokuroras ir . . . ra
do tik vieną milicininką, ku
ris buvo atėjęs pranešti pro
kurorui, kad kiti neatvyks, 
nes NKVD viršininkas liepė 
neiti.

Mes buvome pratę matyti 
kitoniškus prokurorus. Ki
taip buvo su jais ir skaito
masi. Įsivaizduoju sau, kad 
senoj tvarkoj prokuroro įsa
kymą koks nors apskrities 
saugumo valdininkas drįstų 
pakeisti ar nepildyti. Būtų 
negirdėtas skandalas! Tur 
būt, jo viršininkai telegrafu 
lieptų jam iš jo vietos iš
skristi. O čia, pas sovietus,— 
normalu, čia NKVD tai yra 
viskas, taip sakant, “Bog i 
Car.”

' Miesto burmistras
Miesto burmistru buvo pa

skirtas kalvis. Kaip kalvis, 
jis buvo net is visai padorus, 
bet, kaip burmistras, — že
miau kritikos.

Žmogus temokėjo tik pasi
rašyti. Ir štai į jo rankas pa
teko visas miesto magistra
tas, įvairios miesto įmonės, 
finansai ir t.t.

žodžiu, visa galerija tų 
aukštų valdininkų tokia pati. 
Nėra ko stebėtis, kad mo
mentaliai užviešpatavo visur 
chaosas. Dėl to chaoso, kuris 
tokiose sąlygose neišvengia
mas, suiro visa tvarka.

Reikėjo, žinoma, ieškoti

kaltininkų. Ir ta proga, “at
pirkimo ožiais” pasidarė se
nieji valdininkai. Jie buvo ap
šaukti naujos socialistinės 
tvarkos sabotuotojais ir, 
kaip sabotažnikai, patekdavo 
į NKVD nagus dažniausiai 
visai nekalti žmonės.

Paklausite tamstos, kaip 
bendrai tokioje tvarkoj įstai
gos galėjo dar laikytis ir 
dirbti.

O jos laikėsi dėl to, kad 
pradžioje kanceliarijos tar
nautojai buvo likę seni ir tie, 
iš seno įpratimo, palaikė, 
kiek tai buvo įmanoma, dar
bą vėžėse. Sakysime tokiam 
naujam “draugui teisėjui” 
buvęs teismo sekretorius pa
ruošdavo visą bylą, primo
kydavo jį, ką jis turi posė
dy kalbėti, arba stačiai klau
simus ant korčiukės jam su
rašydavo, vėliau padiktuoda
vo kabinete sprendimą, ir to
kiu būdu darbas šiaip taip 
ėjo pirmyn.

Kaip ėjo pakeitimai
Bendrai dėl administraci

jos pakeitimo buvo Lietuvos 
laikytasi maždaug tokio me
todo.

Tik užėjus raudonajai ar
mijai, "buvo griežtai įsakyta 
visiems tarnautojams liktis 
vietoje. Tuoj buvo patys 
aukštieji valdininkai atleisti, 
ir vienas po kito naktimis 
pradingo.

Kiti buvo keičiami vietose 
be jokios sistemos ir tvarkos. 
Tie, kurie laikė save jau žu
vusiais, staiga gavo paaukš
tinimus. Tie gi, kurie dėl sa
vo praeities tikėjosi paaukš
tinimo, buvo degraduoti, ir 
panašiai.

Kiek vėliau, paaukštintus 
ir degraduotus, ėmė masiš
kai atleidinėti, vietoj jų sta
tė žmones, kaip tame mano 
aprašomame miestely, be jo
kio cenzo ir pasiruošimo, o 
senieji tarnautojai pasidarė 
kandidatais išvežti į Sibirą.

Ir taip visi, buvę policijos 
valdininkai, teisėjai, proku
rorai, visi aukštesnieji admi
nistracijos tarnautojai ir t.t. 
beveik visu 100 nuošimčių 
buvo iš tarnybų išmesti.

Kraštas pateko, adminis
traciniu atžvilgiu, į neišpasa
kytą chaosą, o laikraščiai ra
šė, kad kruvinojo Smetonos 
biurokratijai suduotas mir
tinas smūgis ir kraštas paga
liau įėjo į socialines lenkty
nes su broliškomis respubli
komis, jame sukurta nauja, 
puiki socialistinė tvarka!

O praktiškai, kas iš tikrų
jų padaryta, teliudija šis pa
vyzdėlis: minėta miesto ap
skrities viršininko įstaiga 
“biurokratiškoj” senojoj 
tvarkoj turėjo 14 tarnautojų, 
o nuo biurokratiškumo išlais
vinta toji pat įstaiga (Apskr. 
Vyk. Komitetas) bolševiki
nėj tvarkoj turėjo lygiai 214 
tarnautojų!

Spręskite patys . . .
(Bus daugiau)

PENKI INSTITUTAI PRIE 
LIETUVOS MOKSLŲ 

AKADEMIJOS

New Yorkas. — Bolševikai 
labai stropiai kontroliuoja ir 
tolydžio pervaro per mark
sistinius kursus visus moks
lininkus, prisibijodami, kad 
jų galvosena nenukryptų nuo 
vadinamos “partinės linijos.”

Savo kontrolę raudonieji 
organai vykdo ir per Mokslų 
Akademiją. Į ją užsimota su
traukti visų šakų pasižymė
jusius mokslo žmones.

“Izvestija” praneša, kad 
prie Lietuvos Mokslų Akade- 
mijos yra įsteigti penki nau
ji institutai: chemijos, geolo- 
gijos-geografijos, biologijos- 
eksperimentalinės medicinos, 
etnografijos ir istorijos.

LAIC

World Bill of Rights Asso
ciation kovo 3 d. kviečia vi
sus į Manhattan Center salę, 
34 gatvė ir 8th Avenue New 
Yorke, kur 2:30 vai. p.p. į- 
vyks mažųjų tautų teisėms 
apginti susirinkimas.

šaukiami amerikiečiai, 
suomiai, estai, latviai, lietu
viai, lenkai, slovakai, veng
rai, serbai ir graikai protes
tuoti šių mažųjų tautybių 
teisių paneigimą į laisvą ir 
demokratišką gyvenimą.

Susirinkime kalbės sena
torius iš Nebraskos Kenneth 
S. Wherry, Kat. Veteranų 
vyriausias komandierius Ed
ward T. McCaffrey, Darbo 
atstovas, kongresmanas Al
vin E. O’Konski ir vienas iš 
kiekvienos tautybės. Lietu
vos reikalu kalbės advokatas 
Kazys Paulauskas iš Kearny, 
N. J.

Be kalbų, bus ir koncerti
nė dalis, kurią išpildys tarp
tautinė trupė. Bus priimta 
rezoliucija visų mažųjų tau
tų reikalu.

Ant estrados bus visų tau
tybių vėliavos su garbės sar
gyba iš veteranų. Visi kvie
čiami dalyvauti. Įžanga ne
mokama. Pradžia bus punk
tualiai 2:30 vai. p.p. Dalis 
programos, ypač senatoriaus 
Wherry kalba, bus transliuo
jama per radiją WINS.

World Bill of Rights Asso
ciation seka UNO veiklą. 
Praeitą savaitę pasveikino p. 
Rooseveltienę už gynimą ma
žų tautų laisvės ir jos pabė
gėlių. Draugijos pirmininkas 
kongresmanas O’Konski da
bar visur kelia tarptautinio 
Bill of Rights reikalingumą, 
tiek Kongrese, tiek prakal
bose ir spaudoje.

World Bill of Rights Assn, 
ieško draugų politikuose, dip

lomatuose, laikraštininkuose, 
radijų komentatoriuose. Vie
na mažoji tauta turi nedide
lę reikšmę politikos arenoje. 
Bet visos kartu, arti 13 mi
lijonų žmonių, negali nepada
ryti įtakos. Vienos tautos 
reikalai yra visų reikalai.

Visi amerikiečiai, kurie ki
lę iš minėtų tautybių, prašo
mi rašytis į šią draugiją.

Visi prašomi ateiti kovo 3 
d. 2:30 vai. į Manhattan Cen
ter ir jungtis su visais į gran
diozinį mitingą ir pareikšti 
vieną jungtinę rezoliuciją 
prieš okupantus, už kraštų 
laisvę ir išvietintų žmonių 
teises.

Rusai pavergė Lietuvą. 
Lietuvius tūkstančiais ištrė
mė Sibiran. Lietuvoje kalėji
mai perpildyti, žmogaus tei
sės atimtos. Tautą užsimota 
išnaikinti. Virš du šimtai 
tūkstančiai lietuvių vakarų 
Europoje nežino, ar bus gali
ma grįžti tėvynėn. Rusai no
rėtų juos varu grąžinti ir į- 
kalinti arba vergovėn ištrem
ti tolimon Siberijon.

Kas vienus ir kitus užtars ? 
Kas klausys vienų lietuvių 
balso? Už lietuvius kelia bal
są World Bill of Rights Assn. 
Lietuvių draugai suomiai, 
estai, latviai, lenkai, slova
kai, vengrai, serbai ir grai
kai pakels balsą kovo 3 d. 
Manhattan Center. Ne tik 
jie, bet visi amerikiečiai, ku
rie brangina laisvę ir demo- 
kratybę, pakels balsą. Šie vi
si ištiesia draugišką ranką 
lietuviams. Ar lietuviai pri
ims jiems ištiestą ranką?

Lietuviai. Sukruskime ir 
stokime į bendrą frontą! Vi
si eikime į Manhattan Cen
ter kovo 3 d.

Vincas Juroms.
___________

AR NACIAI TURĖJO ATOMINĘ BOMBĄ
Nacių vadai visą laiką ligi 

karo pralaimėjimo primygti
nai tvirtino, kad karą laimės 
nepaprastais naujais gink
lais. Kas tai per ginklai, nie
kas, žinoma, nesakė, o gal ir 
nežinojo. Hitlerio propagan
dos ministeris Goebbels vie
noj iš savo paskutinių kalbų 
pasakė, kad jo širdis prisi- 
pildanti džiaugsmu, kai jis 
pamano apie tuos naujus 
ginklus, kurie paruošti prie
šams sunaikinti ir kad jis 
niekad nebuvęs toks tikras 
dėl Vokietijos laimėjimo kaip 
šiandien.

Reikia manyti, kad tai ne
buvo tik paprastas agitaci
nis triksas, sugalvotas savo 
tautiečiams apgauti ir akims 
apdumti. Vokiečiai ir jų va
dai ligi paskutinės minutės 
vis tikėjo, kad turi pasirody
ti tie nepaprasti ginklai, ku
rie atneš laimėjimą.

Laukė stebuklo ir nesulau
kė.

Kai 1944 m. pabaigoje vo
kiečiai traukėsi iš Prancūzi
jos, o drauge su jais ir Be
taino vyriausybės bendra
darbiai, aišku buvo, kad vo
kiečiai galutinai yra pralai
mėję karą.

Šių eilučių autorius tuo
met gyveno Strasburge (Al- 
zase) ir savo akimis matė 
besikraustančius vokiečius 
ir jų prancūzus bendradar
bius.

Vienam restorane susipa
žinęs su greta sėdinčiu 
prancūzų pramonininku, ku
ris bėgo nuo alijantų, aš 
daviau klausimą: “Kodėl jūs, 
prancūzai, bėgate į Vokieti
ją? Juk jus ir ten atras? Ne
jaugi jūs dar tikite Vokieti
jos laimėjimu?”

Jis į tai man šitaip atsakė: 
“Jei Vokietija pralaimės, tai 
mes visi žuvę, nes visa Euro
pa atsidurs bolševizmo val
džioje (čia reikia pripažinti, 
jis nedaug teklydo). Bet mes 
dar tikim ir Vokietijos laimė

jimu. Dar neseniai,—tęsė to
liau prancūzas, — vos prieš 
kelias dienas Hitleris buvo 
sušaukęs Saarbruckene visus 
savo gauleiterius (provincijų 
viršininkus) ir jiems pasakęs 
kalbą, kurią užbaigęs šiais 
žodžiais: “Teatleidžia man 
Viešpats Dievas už tas šešias 
dienas, po kurių seks taika.”

Hitleris, taip sakydamas, 
aiškus dalykas, turėjo galvo
je tą nepaprastą ginklą, su 
kuriuo jis tikėjosi baisiai su
naikinti savo priešus per še
šias dienas, taip kad jie po 
to patys prašytųsi taikos. 
Kas tai per ginklas turėjo 
būti, mes nežinome. Reikia 
spėti, kad tai turėjo būti bai
siai galingas ginklas, pana
šus į atominę bombą. Su bet

Projektas, kad lietuviai 
studentai susiburtų į vieną 
vietą, buvo jau seniai sten
giamasi įgyvendinti. Tačiau 
tam realizuoti reikėjo nuga
lėti labai daug kliūčių.

Dabar šis reikalas jau yra 
šiek tiek susitvarkęs: yra iš
spręstas tinkamos stovyklos 
klausimas ir jau susirinko į 
vieną vietą gražus būrelis 
studentų moksleivių.

Susirinkus didesniam 
akademikų skaičiui, prasidė
jo gyvas kultūrinis veikimas 
su sekančiomis sekcijomis: 
muzikos ir dainavimo, tauti
nių šokių, vaidybos, literatū
ros ir sporto. Kol kas jud
riausia yra pirmoji sekcija: 
sudarytas vyrų choras, kuris 
visu smarkumu ruošiasi Va
sario 16 d. minėjimui. Veikia 
anglų ir kitų kalbų kursai. 
Be to, dalis studentų specia
lizuojasi įvairiose laboratori
jose.

Kita dalis lanko muzikos 
mokyklą, baleto studiją, ima 
pamokas privačiai, ir daro
ma žygių patalpinti keletą į 
meno mokyklą. Sporto sekci
ja suruošė stalo teniso ir 
šachmatų turnyrus, kurių 
pasekmės tokios: stalo teni
so — iš 16 žaidėjų pirmoji 
vieta atiteko G. Seibučiui, fi
nale laimėjusiam prieš S. Ka- 
žėmėkaitį. šachmatų turaire, 
kuris užsitęsė virš savaitės, 
taip pat buvo stiprių kovų.

kokiu ginklu nesunaikinsi sa
vo priešų per 6 dienas.

Kai pirmoji atominė bom
ba buvo nuleista ant Hiroši- 
mos ir antroji ant Nagasaki, 
o po to sekė japonų kapitu
liacija, — aš tuomet prisimi
niau aną pasikalbėjimą su 
prancūzų pramonininku, ku
ris buvo įvykęs 1944 m. rug
sėjo mėn., t.y. kokiais 7-8 
mėnesiais anksčiau prieš Ja
ponijos kapituliaciją.

Jei Hitleris kalbėdamas 
Saarbruckene turėjo galvoje 
atominę bombą, tai jis šį kar
tą nemelavo, kad per 6 dienas 
būtų nugalėjęs savo priešus, 
nes Japonijai nugalėti paka
ko ir dviejų bombų. O per še
šias dienas Hitlerio lakūnai 
būtų išmetę ir kelis šimtus; 
nuostoliai būtų buvę milži
niški.

Bet laimė, vokiečiai nespė
jo pagaminti atominės bom
bos. O jų atominės bombos 
gaminimo mašinas drauge ir 
su visomis šiukšlėmis išsive
žė rusai. Ar jiems pasiseks 
šią paslaptį atidengti, dar ne
žinome. Bet jei sykį jiems tai 
pavyks, tuomet tatai turės 
milžiniškos įtakos tarptauti
niams santykiams.

VI. Rimgaudas.

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI!
Daugelio skaitytojų prenumerata baigėsi, prasidedant 

Naujiems Metams. Stropieji "Amerikos” laikraščio skai
tytojai tuojau atnaujina prenumeratą 1946 metams be jo
kio paraginimo, tuo pasitarnaudami ir sau ir laikraščio ad
ministracijai. Šie skaitytojai yra ramūs, kad laikraštį gaus 
reguliariai, o administracijai sutaupo daug laiko ir išlaidų.

Mes prašome, kad visi mūsų skaitytojai susirūpintų at
silyginti už laikraštį “Ameriką” kuo greičiausiai, nes mo
kesčio nusitęsimas daro daug nepatogumų ir administra
cijai ir laikraščio skaitytojui.

Pasitikėdami jūsų gera valia, lauksime nuo jūsų atsilie
pimo.

"AMERIKOS” ADMINISTRACIJA
222 South 9th Street, Brooklyn 11, N. Y.

Pastaba: Kai kurie skaitytojai, siųsdami prenumeratą, į- 
vairiai išperka “Money Order,” “Postal Note” ar išrašo če
kį. Prašome skaitytojų įsidėmėti šį mūsų prašymą, kad su
mažinus daug visokių formalumų, kuriuos įstaigai reikia 
atlikti. Jeigu siunčiate čekį ar “Money Order,” išrašykite 
šiaip:

Lithuanian Universal Bureau( Ine.
222 South 9th Street, Brooklyn 11, N. Y.

arba
"Amerika1*

Jeigu siunčiate ‘Tostai Note,” išrašykite tik:
Lithuanian Universal Bureau, Inc.

222 South 9th Street, Brooklyn 11, N. Y.

- ■
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Philadelphijos Žinios
PATRIJOTIŠKAS 
SEKMADIENIS

Vasario 17 d. Philadelphi
jos lietuvių katalikų parapi
jos sutartinai, vieningai ir 
kilniai paminėjo Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę sa
vo bažnyčiose.

Per visą dieną mišių metu 
buvo pasakyti pritaikyti pa
mokslai ir atlaikyta suma už 
kenčiančią Lietuvą ir lietu
vius.

Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioj patrijotišką pa
mokslą ryte pasakė klebonas 
kun. Valančiūnas, o per su
mą lietuvių vargus ir kančias 
jautriai ir gyvai nupiešė pa
mokslininkas kun. V. Vėžis. 
Jis palygino Lietuvos ir lie
tuvių gyvenimą su dieviškuo
ju Išganytojo veikimu, gyve
nimu ir kentėjimu. Jausmin
gai ir graudingai kreipėsi į 
visus atjausti kenčiančius 
lietuvius.

Kazimieriečiai pasirodė 
verti lietuviai, nes sudėjo ke
lis šimtus aukų pirkti maisto 
nuken tėjusiems lietuviams. 
Smulkesnė jų aukų apyskai
ta bus paskelbta sykiu su vi
somis aukomis, kurios bus 
sudėtos tam pačiam tikslui.

VADOVAUS LIETUVOS 
MINĖJIMUI

Mykolas Bigenis
Tai naujas Lietuvių Komi

teto Philadelphijoj pirminin
kas, kurs vadovaus Lietuvos 
Nepriklausomybės šventei 
paminėti Lietuvių muzikali- 
nėj salėj, vasario 24 d.

Jis taip atrodė Dėdės Ša
mo tarnyboj, tolimoj Afri
koj.

mingai gyventų kitų tautų 
tarpe.

Tikrai momentui pritaiky
ta kalba.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES Paremkim Lietuves Vienuoles Brazilijoje

PAMINĖJO PER RADIJĄ 
LIETUVOS N. ŠVENTĘ DVI DIENI PĖSTI

nėms už jų reikalų parėmi
mą. Nežinia, ką žmonės mąs
tė. Gal ir gerai. Juk jie dar
bininkai, ir reikalingi su
prasti ir paremti. Jei kompa
nija kitaip nepadidina algos, 
tai reikėjo paspausti.

Kai viskąs pasibaigė, tai ir 
tramvajai atrodė geresni, ir 
tarnautojai mandagesni. Visi 
buvo patenkinti.

Tik kai kurie sakė, kad da
bar vėl negalės miegoti taip 
saldžiai, kaip miegodavo, kad 
tramvajai nesibeldė.

Pamatysime.

A.A. JUOZĄ MARGEVIČIŲ 
ATSISVEIKINANT

Sekmadienį VASARIO-FEB. 24 d., 1946
LIETUVIŲ MUZIKALINEJE SALEJE

2715 E. Allegheny Ave., Philadelphia, Pa.
PRADŽIA 2:30 PUNKTUALIAI

• Minėjime pakviesti latvių ir ukrainiečių tautų atstovai.
• Kalbas pasakys J. VALAITIS iš New Yorko

Prof. ALFRED SENN, kun. V. VĖŽIS
• Bus gyvieji paveikslai iš šv. Jurgio parapijos
• Koncertinę dalį atliks šv. Kazimiero par. ir “Dainos” chorai.

VISI, KAS GYVAS, J MINĖJIMĄ!
Kviečia visus, laukia visų

LIETUVIŲ R. K. KOMITETAS

VYČIAI CEMPIJONAI

Vasario 16 d. Antanas Dzi- 
kas per savo lietuvių radijo 
valandą paminėjo Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę. 
Programoj kalbėjo kun. J. 
Kidykas, S.J., kurs savo kal
boj jautriai ir vaizdžiai nu
piešė Lietuvą, kaip sunkiai 
sergantį ligonį, kurį vis dar 
yra vilties pagydyti ir prikel
ti, kol plaks bent viena karš
ta lietuviška širdis.

Jis ragino lietuvius turėti 
tokias jautrias, lietuviškas 
širdis ir gelbėti savo brolius 
lietuvius ir Lietuvą, kad ji 
prisikeltų iš ligos ir vėl lai-

ŠOKIŲ VAKARAS 
Rengia L. Vyčių 3 kuopa 

Vasario-Feb. 24,1946 
9 vai. vakare

PARAPIJOS SALĖJ 
331 Earp Street 

Philadelphia, Pa.
Gros Tommy Packer Orkestras 
Bus skanių užkandžių ir gėrimų

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA 
Trečiadieni 7:00 p.m. Sešt. 8:00 p.m. 

Direktorius 
ANTANAS DZIKAS 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuoklte: Regent 2937

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šaukUs prie manes

1601 - 03 So. 2nd St.

Philadelphia, Pa.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo įstaiga. Di
dele, graži koplyčia, erdvi sale. 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvyne *■

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną Ir naktį

Vasario 11 ir 12 d. Phila- 
delphi j iečiai nudėvėjo nema
ža batų.

Mat, tas dienas sustojo 
miesto tramvajai, autobusai, 
požeminiai. O žmonėms rei
kėjo eiti dirbti, patekti ligo
ninėn, atlikti svarbius biznio 
reikalus. Ir turėjo vaikščioti. 
Ne vienas turėjo tiktai geros 
gimnastikos, nuėjo ir parėjo 
po 10 mylių. Batsiuviai turės 
daugiau darbo ...

Ir kaip nekeliavo Philadel- 
phi j iečiai per tas dvi dieni!

Einu gatve, matau beva
žiuojantį vidutinį automobilį, 
duonos kepalus išvažiojantį. 
Bet sustojo, ir iš to vežimo 
pradėjo lįsti gyvi duonos ke
palai. Mat, bevažiuojant vie
toj duonos kepalų prilindo 
keleivių, ir juos atvežė.

Nežinau, kaip jautės tie, 
kurie važiavo mėsos veži
mais, ar kitais sunkveži
miais. Atrodė, jog visi buvo 
patenkinti, kad tik galėjo 
greičiau patekti į savo darbo 
vietą ar namo.

Kai pritrūko automobilių, 
tai nemaža pasinaudojo ark
liais. Arkliukai pasididžiuo
dami tempė miesčionis. Jie 
uturiavo, kad ir jie pasidarė 
bent vieną kartą reikalingi 
ne tik pasivažinėti, bet ir 
rimtam keliavimui.

Jaunieji griebėsi dviračių, 
ratukų ir kitų priemonių. 
Jiems buvo tik malonumas 
pamėginti naujas susisieki
mo priemones. Jie visi buvo 
patenkinti, kad galėjo nauju 
gyvenimu ir nauju judėjimu 
pasidžiaugti.

Visą laiką gatvės atrodė 
kitaip. Vietoj autobusų ir 
tramvajų visur pilna auto
mobilių. Jie kaip jūra užplū
do miestą. Kas tik turėjo ko
kį vežimėlį, tai jau ir važia
vo. Ir visi buvo pilni, nes pa
kelėj tūkstančiai prašėsi pa
vėžėti. Pasirodė geri draugai, 
nes beveik visi nuvyko į savo 
darbus ir sugrįžo, kad ir pa
sivėlavę truputį.

Lincolno dieną švęsti bu
vo geriau. Visi galėjo žygiuo
ti, parade dalyvauti. Ir pami
nėta ta diena pirmą sykį taip, 
kaip niekuomet anksčiau, nes 
visi ėjo pėsti, dalyvavo marš
rutuose, dainavo dainas, pri
siminė Lincolno laikus ir to
kiu pat būdu pagerbė jį.

Vasario 13 d. buvo vėl su 
tramvajais ir autobusais. 
Unijistai garsiai šaukė, kad 
jie laimėjo ir dėkojo žmo-

Nelengva susigyventi su 
mintimi, kad a.a. J. Margevi- 
čius nebegyvena, bet iškelia
vo į amžino poilsio vietą. Tik 
prieš, kelias dienas jis svei
kas buvo bažnyčioj, dalyvavo 
parapijos metiniame paren
gime, kitą dieną dirbo, o ne
gailestinga mirtis buvo taip 
arti ir pagriebė jį, vos 52 m. 
amžiaus sulaukusį.

Velionis pasižymėjo savo 
pamaldumu, lietuviškumu ir 
darbštumu.

Jo gyvenimo kelias nebuvo 
rožėmis nuklotas. Jaunas at
keliavo į šią šalį, sukūrė šei
mą, bet vos kelius mėnesius 
po vedybų jis sutiko didelę 
nelaimę. Fabrike bedirbda
mas, buvo sunkiai sužeistas, 
neteko kojos.

Bet jis nenusiminė. Ir taip 
sunkiai sunegalintas, ėmėsi 
darbo. Jis išmoko siūti ir ’sa
vo dirbštumu bei auka išau
gino ir išlaikė 7 asmenų šei
myną, įsigijo savo namus ir 
gražiai gyveno, dirbdamas 
lig pat savo mirties.

Susirgo dirbdamas ir mirė 
vasario 12 dieną. Paliko nu
liūdime žmoną, du, sūnų ka
riu ir 3 dukteris.

Visi kaimynai ir pažįstami 
giliai atjautė šeimyną, nete
kus a.a. Juozapo Margevi- 
čiaus, kurį kas sekmadienį 
matydavo atvykstantį į šv. 
Kazimiero parapijos bažny
čią, nors ir toli nuo jos gyve
no.

Velionis artimas buvo ir 
“Amerikai,” nes kas sekma
dienį nusipirkdavo ją ir uo
liai nuo krašto lig krašto 
skaitydavo.

Giliai užjaučiame jo visą 
šeimą ir maldaujame jo sie
lai amžinos laimės aname gy
venime.

Iškilmingos laidotuvės bu
vo vasario 16 dieną. Jis Lie
tuvą taip mylėjo ir Lietuvos 
Nepriklausomybės šventėje 
buvo palaidotas.

Laidotuvėse dalyvavo gau
siai pažįstamų, draugų ir 
prietelių.

Kun. I. Valančiūnas pasa
kė pritaikytą pamokslą. Vi
si didžiai graudinosi, paly
dėdami a.a. Juozapą į amži
natvę. Laidotuvėse dalyvavo 
ir abu sūnų kariu.

Laidotuvėms vadovavo 
jaunas graborius M. Bigenis, 
pats ką tik iš kariuomenės 
grįžęs.

Tegul ilsis a.a. Juozo Mar- 
gevičiaus siela amžinoj lai
mėj.

Lietuvos vyčių 3 kuopos 
krepšinio (basketball) ko
manda jau laimėjo visas 
rungtynes savo grupėje. Jie 
jau ir laimėjimo dovaną 
gaus. Tuoj pradės rungtynes 
su kitų distriktų laimėtojais 
katalikų lygos čempijonatui 
visame mieste laimėti.

Paskutines rungtynes savo 
lygoje vasario 15 d. laimėjo 
net 72:26 persvara. Taip 
smarkiai sumušė šv. Edmun
do parapijos komandą.

Vasario 22 d. jie žaidė su 
New Yorko galinga koman
da. Tų svarbių rungtynių re
zultatus paskelbsime kitą sa
vaitę.

VYČIŲ PIRMININKĖ BUS 
GAILESTINGA SESUO

Prieš kiek metų pralotui M. 
Krušui Brazilijoj apsilankius, iš
vydus dvasinį Pietų Amerikos 
lietuvių skurdą ir nušvietus jį 
šv. Pranciškaus Seserims Pitts- 
burghe, šios lietuvių tėvų dukros 
pasiryžo traukti ten darbuotis 
dvasinėje dirvoje tarp skurstan
čių lietuvių, ypatingai jauname- 
čių auklėjime.

Taigi tam tikslui 1938 m. spa
lių 22 d. išplaukė į Braziliją, Sao 
Paulo, penkios seserys pranciš- 
kietės.

Darbas, žinoma, buvo neleng
vas, bet gerų ir dosnių lietuvių 
amerikiečių pagelba joms pasi
sekė 1941 m. pastatyti Viloje Ze- 
lina šv. Juozapo parapijos mo
kyklą, kurioje mokosi 400 mo
kinių, — 200 rytmečiais ir 200 
popiečiais. Tais metais prie pirm- 
takūnių seserų atvyko j talką 
dar dvi.

Darbas pranciškietėms taip 
gerai sekėsi, kad pradėjo atsi
rasti vienuolijon pašaukimų. Se
serys buvo priverstos atidaryti 
naujokyną ir auklėti jaunas lie
tuvaites seseris iš Brazilijos.

Prie to dar, Lietuvą bolševi
kams “išvadavus” iš lietuvių, 
Sao Paulo DULR stipendijuoja- 
ma Vytauto Didžiojo mokykla 
nustojus finansinės paramos iš

POPIERIAUS FABRIKAS 
VILNAUS APYLINKĖSE

Lietuvos, turėjo arba visai užsi
daryti arba patekti į nekatalikų 
bei protestonų rankas. Sėkmė 
būtų — netekimas Dievui ii- tau
tai jaunųjų lietuvių, čia vėl se
serys pranciškietes susirūpino 
jų likimu.

Trečia mokykla, kurią pran- 
ciškietės seserys veda, yra Vilo
je Alpina. Ši mokykla, žinoma 
kaipo Karmelio mokykla, yra 
prie jų naujokyno. Ji irgi žymų 
darbą atlieka, ypatingai naujo
kynas, kur dedama braziliečių 
lietuvaičių vienuolinio gyvenimo 
pagrindas, taip reikalingas nuo
sekliam darbui ir gyvenimui.

Pačios seserys gyvena namuo
se netoli šv. Juozapo mokyklos 
Viloje Zelina. Tie namai pirmo
sioms penkioms pradžioje atsa
kė jų tikslui, tačiau seserų skai
čiui padaugėjus iki trylikos, yra 
reikalinga pastatus didint. Tuo 
tikslu už savaites kitos važiuoja 
reikalą nuodugniau vietoje ap
tarti Motina M. Dovydą. Taigi, 
jos važiavimo metu amerikiečiai 
— geros širdies lietuviai -— turi 
progą finansiškai paremti pran- 
ciškiečių darbuotę tarp sunki;)i 
gyvenančių mūsų tautiečių.

Aukas galima siųsti, su linkė
jimais, Motinos Dovydus arba 
Sisters of St. Francis vardu j 
St. Francis Convent. R.D. 10, 
Pittsburgh 10, Pa., o ji nuva
žiavus įteiks brazilietėms tikrai 
malonias lauktuves.

Rėmėjas.
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KUNIGŲ PERMAINOS

Vasario 14 d. Philadelphi
joj pasikeitė lietuvis kun. Sa- 
lamonas Mažeika, šv. Andrie
jaus vikaras, su kun. Leonu 
Peciukevičium, iš Frackville, 
Pa. Jiedu susimainė vieto
mis.

Abudu pradėjo eiti parei
gas vasario 14 naujoj vietoj.

Kun. Salamonas Mažeika 
yra Philadelphijietiš iš šv. 
Kazimiero parapijos ir kun. 
L. Peciukevičius iš šv. Jurgio 
parapijos. Pastarasis ilgesnį 
laiką mokėsi Lietuvoj, tik ka
rui iškilus sugrįžo čia, kur 
buvo įšvęstas kunigu. Nau
jas kunigas, manoma, bus 
veiklus ir bendram lietuvių 
darbe.

Elena Jankauskaitė, 
buvusi Vyčių pirmininkė.
Vasario 14 dieną ji įstojo į 

Fitzgerald Hospital gailes
tingųjų seserų mokyklą. Ji 
jaučia ten savo pašaukimą.

Vyčiai sveikina naują pa
siryžėlę ir linki pasisekimo, 
bet 
ti.

prašo ir vyčių nepamirš-

MINĖJO BIZNIO 
ĮKURTUVES

Al.

New Yorkas. — Nepriklau
somoje Lietuvoje gerą pa
žangą buvo padariusi popie
riaus, kartonažo ir spaudos 
pramonės.

Šioje šakoje 1939 metų 
pradžioje Lietuvoje buvo 206 
įmonės su 4,257 darbininkais." 
51 įmonė su 1,153 darbinin
kais dirbo spaudos srityje, o 
kiti — popieriaus ir kartona
žo. Karo metu ši pramonė la
bai nukentėjo.

Kadangi Rusijoje yra di
delė popieriaus stoka, tai, 
kaip praneša “Izvestija,” pir- 
mon eilėn rūpinamasi at- 
steigti Lietuvos popieriaus 
pramonę. Popieriaus fabri
kas Vilniaus apylinkėje jau 
paleistas. Netrukus turėjo 
būt paleistas fabrikas N. 
Verkuose. LAIC

ŽUVO TRYS LIETUVIAI 
SALEZIEČIAI

DIDŽIAUSIA NELAIMĖ

Tur būt, didžiausia ir skau
džiausia nelaimė Philadelphi
joj įvyko šią savaitę, vasario 
15 dieną.

Tą dieną 10 metų sūnus 
Pauliukas Crocetti, 6124 
Wheeler St., bežaisdamas 
“plėšikus” nušovė savo tėvą, 
46 metų amžiaus.

Velionis paliko 10 jaunų 
vaikučių. Visi gyvena baisioj 
baimėj, o užmušėjas skau
džiai tai pergyvena. Tėvas 
žuvo nuo savo paties užtai
syto šautuvo. Jis buvo daili
dė. Kaip neatsargu žaisti 
ginklais.

SUNKIAI SUSIŽEIDĖ 
LIETUVIUKAS

Lietuviai biznieriai — 
Gillis, gėlių krautuvės laiky
tojas, ir ponia Gillis minėjo 
savo biznio įkurtuves vasario 
17 dieną.

Buvo susirinkęs būrelis 
draugų, pažįstamų atžymėti 
tų naujų biznierių įkurtuvių. 
Jie pasiryžę savo biznį plės
ti ir patarnauti visiems, ku
rie tik tos pagelbos reikės.

Visiems dalyviams paliko 
malonus įspūdis iš tokių 
kurtuvių.

PABALTIJOS VALSTYBIŲ 
ARCHITEKTŲ KONF-JA 

RYGOJE

New Yorkas. — Latvijos 
sostinėje Rygoje spalių mėn. 
pabaigoje įvyko Baltijos 
architektų konferencija.

Apie architektūrinę liau
dies kūrybą Lietuvoje skaitė 
šešelgis. LAIC

SVARBUS SUSIRINKIMAS

Vasario 14 d., šv. Jurgio 
parapijos klebonijoj įvyko 
Philadelphijos Lietuvių Ko
miteto svarbus susirinkimas.

Susirinkime smulkiai ir 
tiksliai aptarti Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimo 
reikalai ir nustatytas planas, 
kaip geriau ją švęsti ir dau
giau Lietuvai ir lietuviams 
naudos gauti.

Naujas Komitetas gražiai 
veikia.

Jau pradėta rengtis ir 
Raud. Kryžiaus vajui.

i- APIE PANEVĖŽIO CUK
RAUS FABRIKĄ

su

Jaunuolis Juozas Sungaila, 
230 Mountain Street, High 
School mokinys, vasario 14 d. 
sunkiai susižeidė bedaryda
mas bandymą su sprogstama 
medžiaga ir chemikalais. 
Sprogęs parakas sužeidė vei
dą, akis, abi rankas, o ypač 
dešinę.

Išsigandę tėvai sūnų nuga
beno į artimiausią Mt. Sinai 
ligoninę, kur jaunuolis gavęs 
pagelbą jau sveiksta.

• Tikima, kad viskas gerai 
pasiseks ir jaunuolis išgis.

PALAIDOJO
Vasario 12 dieną mirė a.a. 

Jonas Bakaitis, 2409 S. 61st 
St. Velionis ilgai ir sunkiai 
sirgo. Jis buvo ligoniu ar ne 
virš 10 metų. Paskutiniu lai
ku staiga sunkiai susirgo ir 
mirė ligoninėj.

Palaidotas vasario 16 d. 
šv. Kryžiaus kapinėse. Ilsė
kis ramybėj.

TĖVAS IR SŪNUS 
SUŽEISTI

Po to, kai sūnus susižeidė 
su sprogstama medžiaga, ry
tojaus dieną sunkiai susižei
dė ir tėvas J. Sungaila.

Dabar abu guli 
gydosi.

Tėvas susilaužė
Motina turi mažą 
du ligoniu.

Kaimynai ir artimieji gy
vai atjaučia šeimos nelaimę. 
Visi linki pasveikti.

lovoje ir

šonkaulį, 
kūdikį ir

MIRĖ

Vasario 10 d. mirė Pranas 
Klisčiukas, 52 metų amžiaus.

Palaidotas vasario 16 d.
Vasario 11 d. mirė Marijo

na Pušinskienė, 70 metų am
žiaus.

Palaidota vasario 14 d. šv. 
Išganytojo kapinėse po pa
maldų šv. Jurgio bažnyčioje.

Vasario 14 d. mirė D. Mel
nikas, 53 metų amžiaus.

Palaidotas Kareivių kapi
nėse po pamaldų šv. Marijos 
bažnyčioje.

Jų laidotuvių apeigas ap
rūpino J. Kavaliauskas.

New Yorkas. — Cukraus 
pramonė Lietuvoje, nepri
klausomybės laikotarpyje, 
buvo labai rūpestingai ple
čiama. Jau veikė 3 cukraus 
fabrikai: Marijampolėje, Už
ventyje ir Panevėžyje.

“Izvestija” praneša, kad 
cukraus fabrikas Panevėžyje 
jau ir vėl veikia ir kad jisai 
perdirbsiąs 100,000 tonų run
kelių. Kiek pagaminto cuk
raus gaus Lietuvos žmonės, 
tai jau kitas klausimas.

Panevėžio cukraus fabri
kas yra susijęs su labai liūd
nais lietuviams atminimais: 
ten besitraukiantieji bolševi
kai 1941 m. birželio 26 d. iš
žudė daug darbininkų. To 
raudonojo teroro aukų foto
grafija pasiekė ir Jungtines 
Valstybes ir buvo reprodu
kuota knygelėj “Lietuva Na
cių ir Bolševikų Vergijoje.”

Rašo man iš Madrido, Ispani
jos, salezietis kun. Kazys Pata- 
lavičius, pranešdamas apie trijų 
saleziečių kunigų žuvimą karo 
audroje.

Vienas iš tų trijų kunigų yra 
Balys Lukošius, 42 metų am
žiaus. Jis įsišventė į kunigus 
1936 m. Pilnas energijos ir ne
paprasto darbštumo kupinas, 
grįžo iš Italijos į Lietuvą dar
buotis. Pastebėję jo gabumus, 
viršininkai jį paskyrė Vilniuje 
net dviejų saleziečių didelių į- 
staigų viršininku ir dar net vie
nos parapijos klebonu. Darbas 
jo nebaugino, bet karas iš jo atė
mė gyvybę.

Tuo pačiu laiku žuvo ir kun. 
J. Žemaitis, gabus jaunimo auk
lėtojas ir žymus muzikas.

Paskutinis iš jų žuvo kun. Dr. 
Jonas Puišys. Jį mirtis pasiekė 
Vokietijoj. Kai vokiečiai privers
tinai vežė mūsų brolius lietuvius 
iš Lietuvos į Vokietiją sunkie
siems darbams, kun. Jonas Pui
šys savo noru apsiėmė su jais 
važiuoti. Jis ten atliko tikrai 
apaštališką darbą: ramino nu
liūdusius, guodė nusiminusius, 
teikė dvasinį patarnavimą kiek
vienam, sveikam, ligoniui ar 
mirštančiam. Jis nesiskyrė nuo 
savo nelaimės ištiktų draugų nei 
dieną nei naktį. Jis drauge su 
jais ir mirė nuo bombos.

Mieli broliai lietuviai ameri
kiečiai, malonėkit pasimelsti už 
tų trijų jaunų kunigų sielas. Bet 
taipgi neužmirškite melstis ir už 
tų tūkstančių brolių lietuvių sie
las, kurie mirė ar tai Vokietijoj, 
ar pavergtoj mūsų tėvynėj Lie
tuvoj arba tolimos Siberijos ty
ruose.

Kun. J. Stašaitis, S.C.

VISŲ LIETUVIŲ MYLIMAS 
ir

SKAUDŽIAI NUKENTĖJĘS
MISIJONIERIUS

Kun. Jonas Bružikas
Įdomiai rašo iš

TREMTINYSTĖS

Jo jaudinantieji laiškai yra 
spausdinami

Skubėkite užsisakyti 
„ŽVAIGŽDĘ” 
Kaina $1.00 metams 

“ŽVAIGŽDES” Administracija 
488 E. Seventh Street
So. Boston 27, Mass.

Palei
Lietuvos J 

M
Šį sekmad 

rengiamas L 
somybės min 
Hall, Godwin

Pradžia 4 ,
Programoj 

ko radijo ch( 
ras ir Pater 
ras.

Po prograr

Harris'
Nev

Vasario 11 
gija turėjo m 
savo patalpoj

Susirinkim; 
krošius su m:

Buvo nutaj 
Šimą. Palikti 
ti dieną.

Susirinkim 
garbingai atl 
Aleknavičius, 
bo raštininką

Linkiu jam

Lietuvos 
minėjimas jvj 
sario 24 d. š 
Davis Ave., I

Pradžia 7 i 
Kalbės įžy 
Brangūs 1 

visus kviečiai 
kyti į šį Lie 
mybės minėji

Vietinio Šalpe
Paskutiniu 

aukos buvo 
smulkių aukt 
Harrison Dra 
mitetas 100 t 
to ir Povilo, 
Per Šv. Varė 
rienę surinkt 
Vardo draugi 
Kearnv Našli 
5 dol., H. K; 
Bujinauskient

Nupirkta d 
tilių ir A. Pie 
per P. Atkuči 
rienę už 27 < 
nienę ir Piet 
25c. Pasiųsta 
Fund Lietuvii

Čia neminti 
ir išlaidų. D; 
yra 229 dol. <

Prie proge 
kad dėl kai ki 
riaus susirin 
perkeltas iš ti 
į vasario 27 
talpose 7:30 t

Prašome vi 
kyti.

Aukščiausias žmogaus gė
ris turi glūdėti pasiekime 
kažko geresnio, negu žmo
gus.

Šv. Tomas Akvinietis.

Mes gyvename ne kaip no
rėtume, bet kaip galime.

Menanderis.

Tel. Ste 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius ■ Balsamuotojas

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

I Tel. REgent 8434
RICHMOND GROCERY CO.

| WHOLESALE GROCERS

I Savininkai Lietuviai Staponavičiai
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS

H 3304 -16 Richmond Str. Philadelphia, Pa.
I
i '

Pitts
Vasario 1’ 

čion buvo s 
Nepriklausom

Iš New Yoi 
J. Balkūnas 
kalbą, taip p< 
red. M. Zuju: 
teisėjas Flane

Aukų buvo 
dolerių.

Žmonių bt 
500.

Vietoj nuo 
besitaisančio 
Kasakaičio k 
Žukauskas.

Visas minė 
dingai, patrio 
programa.
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Lietuvos Vyčiams
Bendra Komunija

L. Vyčių 52 kuopa, Eliza
beth, N. J. ruošiasi N. Y. ir 
N. J. apskrities bendrai ko
munijai kovo 10 d. Mišios bus 
9 vai. ryto šv. Petro ir Povi
lo bažnyčioje, Ripley Pl., Eli
zabeth, N. J.

Bendros komunijos pusry
čiai įvyks Winfield Scott 
Hotel, Elizabeth, N. J. Visi 
norintieji dalyvauti prašomi 
rašyti ar telefonuoti: Helen 
C. Pinkin, 714 Jackson Ave., 
Elizabeth, N. J. Tel. ELiza- 
beth 2-9821.

Apskrities Suvažiavimas
Po pietų įvyks Apskrities 

suvažiavimas Liberty Hali, 
Elizabeth, N.J. <

Kuopos prašomos išrinkti 
delegatus į šį suvažiavimą.

Su pagarba,
Helen C. Pinkin.

Paterson, N. J.
Lietuvos Nepriklausomybės 

Minėjimas
Šį sekmadienį, vasario 24 d., 

rengiamas Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimas Washington 
Hall, Godwin St.

Pradžia 4 vai. po pietų.
Programoje dalyvauja J. Stu- 

ko radijo choras, parapijos cho
ras ir Patersono jaunimo cho
ras.

Po programos bus šokiai.

Harrison-Kearny, 
New Jersey

Vasario 11 d. šv. Vardo drau
gija turėjo mėnesinį susirinkimą 
savo patalpoje, 6 Davis Ave.

Susirinkimą atidarė K. Ne
krošius su malda.

Buvo nutarta rengti kortų lo
šimą. Palikta komitetui parink
ti dieną.

Susirinkiman buvo atsilankęs 
garbingai atleistas iš laivyno K. 
Aleknavičius, buvęs A.L.P. klu
bo raštininkas.

Linkiu jam gerų pasekmių.

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas įvyks sekmadienį, va
sario 24 d. šv. Vardo salėje, 6 
Davis Ave., Kearny.

Pradžia 7 vai. vakare.
Kalbės įžymūs kalbėtojai.
Brangūs lietuviai! Maloniai 

visus kviečiame gausiai atsilan
kyti į šį Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimą. F. J. H.

Vietinio šalpos Fondo Veikimas
Paskutiniu laiku stambesnės 

aukos buvo priimtos, neminint 
smulkių aukų. Aukojo Keamy- 
Harrison Draugijų Centrinis Ko
mitetas 100 dolerių, šv. Vincen
to ir Povilo Draugija $109.51. 
Per Šv. Vardo draugijos vaka
rienę surinkta 45 dol. 35c. šv. 
Vardo draugija aukojo 43 dol., 
Kearny Našlių draugija aukojo 
5 dol., H. Karužienė 5 dol., O. 
Bujinauskienė 5 dol.

Nupirkta drabužių per G. Ka
tilių ir A. Pietarienę už 187 dol., 
per P. Atkučiūnienę ir A. Pieta
rienę už 27 dol., per Baltruko- 
nienę ir Pietarienę už 20 dol. 
25c. Pasiųsta į National War 
Fund Lietuvių Komitetą 15 dol.

Čia neminiu smulkių pirkinių 
ir išlaidų. Dabar ižde balansas 
yra 229 dol. 88c.

Prie progos turiu pranešti, 
kad dėl kai kurių priežasčių sky
riaus susirinkimas šį mėnesį 
perkeltas iš trečio ketvirtadienio 
į vasario 27 d. L. P. Klubo pa
talpose 7:30 vai. vakare.

Prašome visų rėmėjų atsilan
kyti.

M. Baltrukonienė.

Pittston, Pa.
Vasario 17 d., sekmadienį, 

čion buvo surengtas Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimas.

Iš New Yorko atvažiavęs kun. 
J. Balkūnas pasakė įspūdingą 
kalbą, taip pat kalbėjo “Garso” 
red. M. Zujus, miesto majoras, 
teisėjas Fląnery ir Galinskas.

Aukų buvo surinkta per 320 
dolerių.

Žmonių buvo susirinkę per 
500.

Vietoj nuo plaučių uždegimo 
besitaisančio klebono kun. J. 
Kasakaičio kalbą pasakė kun. 
Žukauskas.

Visas minėjimas praėjo įspū
dingai, patriotiškai ir su gražia 
programa. K. P.

Bridgeport, Conn.
Jau tenka susitikti karių, grį

žusių iš karo lauko. Gal jau bus 
tojau visi grįžę iš pirmutinių pa
imtų.

Teko sutikti vietinį gerą biz
nierių, tik grįžusį namo. Tai Fr. 
Romas, vietinis graborius, ku
ris kariuomenėj išbuvo kelerius 
metus.

F. Romas yra šarmus vaikinas 
ir geras graborius, kuris sugy
vena gražiai su parapijiečiais ir 
yra geras parapijos palaikyto
jas ir aukotojas.

Linkim jam geriausių pasek
mių jo darbe.

šį sezoną buvo daug susirgi
mų. Ypač suskiai sirgo Vencku- 
vienė, gera parapijietė. Bet jau 
šiuo laiku pradėjo vaikščioti.

Gera parapijos veikėja, ir šau
ni teatrų vaidintoja, Agota Žu
kauskienė turėjo net kelias sa
vaites ligoninėj pabūti. Linkim 
Žukauskienei greitai susveikti ir 
vęl vaidinti, dirbti lietuviškoj 
dirvoj. Žukauskienė ir dabar vai
dins, kai tik susveiks, su para
pijos choru operetėj, kuri bus 
vaidinama balandžio 28 d. Vai
dins motinos rolę.

Tad linkim geros sveikatos 
visiems parapijos ligoniams, ir 
tuojau susveikus visiems veikti 
parapijos darbuose.

Kaip visur, taip ir pas mus 
streikai, ir jau kelios didelės 
dirbtuvės streikuoja.

Jau yra lietuvių be darbo.
O.

New Haven, Conn.
Prieš keletą metų mūsų kolo

nijoj apsigyveno Petras ir Ona 
Ūsai, kurie atsidarė Pete’s Pack
age Store, 994 State St. Nors 
abudu yra šioj šalyje gimę ir 
mokslus ėję, bet gražiai lietuviš
kai kalba, visuomet dalyvauja ir 
remia savo aukomis lietuviškus 
parengimus. Taipgi yra geri pa
rapijiečiai.

Vasario 12 d. ponai Ūsai pasi
kvietė visus parapijos bankieto 
rengėjus ir darbininkus į para
pijos svetainę ir savo lėšomis iš
kėlė vaišes.

Ačiū jiems už suteiktą malo
numą!

Iš karo tarnybos garbingai at
leisti grįžo Zenonas ir Leonas 
Tamuliai.

Džiaugiasi tėveliai, susilaukę 
savo sūnų. Džiaugiasi visi drau
gai ir parapijiečiai,’susilaukę šių 
jaunuolių. M.

Iškėlė Šaunų Pokylį
Tėveliai Antanas ir Barbora 

Zimkai džiaugdamies sulaukė 
savo vienatinio sūnaus Alberto, 
kuris buvo garbingai atleistas iš 
karo tarnybos ir kuris vedė, tar
nyboj būdamas.

Zimkai surengė pagerbimo va
karėlį savo sūnui ir naujai mar
čiai.

Tą pačią dieną buvo jųjų duk
relės Hildos gimtadienis.

Jaunuosius susirinkusių vardu 
pasveikino M. Jokubaitė. Taipgi 
pristatė savo linkėjimus pareikš
ti mūsų kleboną kun. E. Gradec- 
ką, vikarą kun. K. Perėdną, jau
nojo tėvelį Antaną Zimkų, Z. 
Abulį, jaunojo gerą mokyklos 
draugą V. Kripaitį, J. Čeponį ir 
Hildą Zimkiūtę, kuri yra moky
toja ir gabi pianistė. VI. Nor
kūnas pareiškė gražias mintis 
apie Zimkų didelį pasiryžimą iš
auklėti ir išmokslinti savo sūnų 
ir dukrelę.

Jaunieji padėkojo visiems— 
tėveliams ir dalyviams.

Grįžo iš Tarnybos 
Antanas Zaramskas

Vasario 6 dieną teko pasima
tyti su mūsų kolonijos buvusiu 
geriausiu scenos mėgėju Antanų 
Zaromsku, kuris, atlikęs garbin
gai karo tarnybą, buvo atleis
tas nuo savo prievolių.

Antanas tuojau pareiškė, kad 
reikėtų statyti kokį nors veika
lą scenoj.

Utica, N. Y.
Vasario 17 d., pasidarbavus 

Šalpos Fondo vietos skyriaus 
valdybos nariams St Klimaičiui 
ir Rakevičiui, Utikos lietuviai 
minėjo Lietuvos Nepriklausomy
bės sukaktį. *

Kalbėtojas buvo kun. Jonas 
Bakšys iš Rochesterio.

3 vai. po pietų šv. Jurgio lie
tuvių bažnyčioje buvo už Lietu
vą pamaldos prie išstatyto šv. 
Sakramento. Kun. J. Bakšys pa
sakė apie Lietuvą vieną iš pui
kiausių pamokslų, kokio Utikos 
lietuviai negirdėjo savo bažny
čioje per ketverius metus. Pa
skui buvo aukų rinkimas.

Po palaiminimo buvo sugiedo-

Dar Apie New Jersey Lietuvių Tarybą
 <s>----------------------------------------------------------------------

“Amerikoje” buvo keliamas 
klausimas apie New Jersey Lie
tuvių Tarybą.

Tuo reikalu susirūpino N. J. 
lietuvių veikėjai, ir kun. M. Ke- 
mėžio pastangomis vasario 10 d. 
parapijos svethinėj Bayonne bu
vo sušauktas visos N. J. lietuvių 
pasitarimas, kad būtų galima 
patirti apie minėtos tarybos su
dėtį bei jos veikimą.

Tiesa, nevisos lietuvių koloni
jos buvo atstovaujamos, bet di
džiosios kolonijos buvo atstovau
jamos, būtent Elizabeth, Keamy 
ir Harrison, Newark, Bayonne ir 
kitos.

Pasitarimą atidarė kun. M. 
Kemėžis. Buvo daug klausimų 
apie minėtą tarybą. Pagaliau p. 
A. Trečiokas, iš Newarko, paaiš
kino, kad minėta taryba yra tik 
iš pavienių asmenų sudaryta ir 
pasisakė esąs tos tarybos sek
retorius.

Todėl buvo minčių, kad nors 
ši taryba ir gerų darbų nuveikė 
ir nors jos užduotis yra gera, 
bet, kaipo sudėta iš keleto pa
vienių asmenų, ji neturi teisės 
vadintis N. J. Lietuvių Taryba 
ir kalbėti visos New Jersey val
stijos lietuvių vardu tolei, kolei 
bus sutvarkyta organizacijų bū
du, sutraukiant visas N. J. or
ganizacijas, kurių išrinkti atsto
vai sudarytų tokią tarybą. Tuo 
kartu būtų’ teisėta New Jersey 
Lietuvių Taryba.

Jonas V. Baltrukonis.

tas Lietuvos himnas. Giedojo vi
si bažnyčioje susirinkę.

Po pamaldų visi suėjo į salę, 
kur kun. J. Bakšys plačiai api
pasakojo apie lietuvių pabėgėlių 
kančias, vargus ir didžiausius 
“raudonojo smako” žiaurumus 
ragindamas visus Utikos lietu
vius — vyrus ir moteris — tapti 
Šalpos Fondo nariais. Jis primi
nė, kad kiekviena lietuvaitė ne
patingėtų megzti vilnonių “sve- 
derių” pabėgėlių lietuvių vaiku
čiams. Moterys ir merginos vien
balsiai pasižadėjo tam darbui.

Kalbai pasibaigus, utikiečiai 
su mielu noru pradėjo rašytis į 
Šalpos Fondo skyrių. Kaip pa
mokslo bažnyčioje, taip ir kal
bos salėje utikiečiai klausėsi su 
didžiausiu atsidėjimu. Neretai 
buvo girdėti sunkūs atsidūsėji
mai.

Nuoširdžiai pageidaujame 
daugiau lietuvių kalbėtojų apsi
lankant Utikoj.

Dar noriu priminti, kad per 
sumą vietos kun. J. Grobovskis 
taip pat pasakė pamokslą apie 
lietuvių vargus ir bolševikų žiau
rumus Lietuvoje.

Lietuvis.

Lowell, Mass.
Lietuvos Nepriklausomybės 

Minėjimas
Šio miesto lietuviai Lietuvos 

Nepriklausomybės sukaktį va
sario 10 d. šventė visą dieną. 
Ryte bažnyčioje buvo iškilmin
gos pamaldos. Bažnyčia per abe
jas mišias buvo pilnutėlė daly
vių.

Tai dienai buvo užprašytas iš 
Marianapolio kolegijos pamoks
lininkas kun. Jonas J. Jakaitis.

Patrijotinis parengimas įvyko 
lietuvių parapijinėje salėje. Va
karo vedėjui kun. P. V. Stra- 
kauskui įnešus, vienbalsiai pri
imta rezoliucija į Amerikos pre
zidentą ir valstybės sekretorių, 
reikalaujant Lietuvos Respubli
kos atstatymo, pritaikant Atlan
to Čarterio dėsnius. Taipogi nu
tarta toji rezoliucija pasiųsti į 
vietos laikraščius, — buvo įdėta 
dienraštyje “The Lowell Sun” 
vasario 11 d.

“Darbininko” redaktorius An
tanas Kneižys išsamioje kalboje 
apibūdino rudąjį nacių ir raudo
nąjį komunistų terorą Lietuvo
je.

Antrasis kalbėtojas buvo-kun. 
J. J. Jakaitis. Jis gyvai nupiešė 
Lietuvos politinę padėtį. -

Meniškąją iškilmių dalį atliko 
muzikės Veronikos Dzeduliony- 
tės vedamas Lietuvių bažnytinis 
choras. Bažnyčioje sugiedojo 
specijaliai tai dienai priruoštas 
mišių giesmes ir suplikacijas, gi 
vakarėlyje choro nariai išpildė 
koncertinę programą.

Minėjimas buvo baigtas Lietu
vos himnu. K. J. J.

“Laisvoji Lietuva”
PATRIOTINIS 

Pietų Amerikos Lietuvių 
ŽURNALAS '

Metinė Prenumerata 
Tik 1 doleris

“LAISVOJI LIETUVA” 
Calle Rio de Janeiro. 4001 

Villa del Cerro 
Montevideo 

Rep. O. del Uruguay

N. J. LIETUVIŲ TARYBOS 
PAREIŠKIMAS

Didžiai gerb. “Amerikos” rėd.,
Šiuo prašome užleisti vietos 

jūsų redaguojamame laikraštyje 
“Amerikoje” New Jersey Lietu
vių Tarybai paaiškinti newjer- 
sey’iečių ir visuomenės žiniai, 
apie padarytus J. Jokūbąvičiaus 
priekaištus N. J. L. Tarybai 
“Amerikoje” 1946 m. vasario 1 
dieną.

New Jersey Lietuvių Taryba 
yra įsteigta 1918 metais ir nuo 
to laiko egzistuoja ir kiek ga
lint veikia, atsižvelgiant į aplin
kybes ir patį reikalą.

N. J. L. T. įregistruota New 
Jersey valstijoj, kaipo vieninte
lė tokia.

Kada buvo steigiama N. J. L. 
T-ba, buvo sukviesti nuo organi
zacijų atstovai iš visos New Jer
sey, kaip lygiai ir pavieniai vei
kėjai. Atsilankiusieji į steigia
mąjį susirinkimą išrinko N. J. L. 
Tarybos valdybą, kuri kas me
tai nuo N. J. L. Tarybos įsikū
rimo yra perrenkama.-

Buvo nekartą kviečiami atsto
vai iš kitų kolonijų suvažiavi- 
muosna, bet ilgainiui kolonijos 
atstovų neprisiųsdavo, tad tek
davo toji našta pakelt Newarko 
ir keletos kitų kolonijų veikė
jams.

J. Jokubavičius prikiša, kad 
N. .J .L. Taryba yra Trečioko 
taryba. Tai netiesa. Netiesa, 
kad tai vien tik Newarko Tary
ba, nes N. J. .L. Taryba turi at
stovų dar iš Nutley, Millbum, 
Orange ir kitur.

Esant svarbiems Lietuvos rei
kalams, kurie šaukiasi akcijos, 
ir reikalinga kuo greičiausiai ir 
organizuotai veikti, ir kad su
stiprinus New Jersey Lietuvių 
Tarybos veikimą, N. J. L. Tary
ba praėjusį (sausio) mėnesį sa
vo susirinkime nutarė vėl atsi
šaukti į New Jersey lietuvių or
ganizacijas bei pavienius veikė
jus, kad atsiųstų atstovus ir pa
vieniui atvyktų, kada bus kvie
čiami į suvažiavimą, kur bus 
aptarti Lietuvos ir New Jersey 
Lietuvių Tarybos reikalai ir vei
kimas. Valdyba - komisija rūpi
nasi vieta ir laiku tokiam suva
žiavimui.

Už N. J. L. Tarybą Atsakymo 
Komisija:

Vincas Ambrazevičius, pirm., 
Antanas Masandukas, vicepirm., 
J. V. Valickas, fin. sekr.

Baltimore, Md.
Nepriklausomybės Minėjimas
Baltimorės Lietuvių Draugijų 

Bendroji Taryba, vadovaujant 
Antanui Miceikai, suruošė iškil
mingą Lietuvos Nepriklausomy
bės paminėjimą, kuris įvyko va
sario 16 ir 17 dienomis.

šeštadienį, vasario šešioliktą, 
Taryba buvo užprašiusi mišias 
šv. Alfonso bažnyčioje aštuntą 
valandą. Ypatingoji intencija bu
vo už Lietuvą ir ypač už ken
čiančius lietuvius Lietuvoje ir 
svetur. Tos dienos vakare įvyko 
tradicinė vakarienė. Taryba bu
vo pakvietusi visą eilę žymųjų 
svečių.

Sekmadienį, vasario 17 d. bu
vo iškilminga suma ypatinga in
tencija už Lietuvą.

Popiet Lietuvių salėje įvyko 
masinis susirinkimas, kuriame 
buvo svarbūs kalbėtojai ir pri
imtos rezoliucijos.

Mirė
Staigiai mirė Konstantas Ži

butis. Buvo palaidotas su trejo
mis mišiomis.

Velionis paliko liūdesyje žmo
ną ir šeimą.

Taipogi mirė Antanas Lauke- 
vičius. Buvo palaidotas su trejo
mis mišiomis.

Velionis buvo jaunas vyras, 
42 metų.

Paliko nuliūdime tėvus, bro
lius ir seserį.

Vedybos
Lt. Bernardas Šlekys priėmė 

moterystės luomą su Mary Loef
fler šv. Teresės bažnyčioje. Pa
minėtina, .kad jaunasis yra gi
minė Šakevičių šeimos, kuri yra 
viena pirmiausių šios lietuvių 
parapijos steigėjų.

Chicago, Ill.
Waukegane Lietuvos Nepri

klausomybės šventėj dalyvavo 
čikagiečiai kun. A. Briška ir Dr. 
K. Draugelis.

Racine, Wis., Vasario 16 die
nos minėjime svarbiausi kalbė
tojai buvo kun. J. Pauliukonis, 
M.I.C., Kenoshas lietuvių para-* 
pijos klebonas ir kun. A. Jeske- 
vičius, M.I.C., Racine lietuvių 
parapijos klebonas.

Wilwaukee, Wis., lietuviai 
švęs Lietuvos Nepriklausomy
bės šventę sekmadienį, vasario 
24 d. Kalbėtojas bus kun. Dr. 
Juozas Prunskis.

Gary ir East Chicago, India-

Liet. Katalikų Draugijoms ir Veikėjams
Kaip kas metai, taip ir šiemet šaukiamas rytinių val

stybių Amerikos lietuvių katalikų seimelis, kuris iš eilės 
bus Maspethe, N. Y.

Lietuvių katalikų seimelyje paprastai peržvelgiama 
pereitų metų lietuvių katalikų veikla, būna žymūs kalbėto
jai su paskaitomis ir nustatomos ateinančių metų lietuvių 
katalikų veiklos gairės, padaromi planai, kuriais ir yra to
ji veikla vedama bei vykdoma.

Katalikų seimelio pasisekimas daugiausiai priklauso 
nuo lietuvių katalikų draugijų atstovų gausumo. Kuo dau
giau seimelyje dalyvauja nuo draugijų atstovų, tuo tas sei
melis yra įvairesnis, įdomesnis, turi daugiau pasisekimo ir 
yra našesnis savo nutarimais bei kitokiais sumanymais dėl 
lietuvių tautos ir Bažnyčios gerovės.

Todėl šiub kviečiame jūsų draugiją šį seimelio reika
lą savo susirinkime pasvarstyti, kiek galint daugiau atsto
vų į seimelį išrinkti, įteikti jiems nuo draugijos mandatus, 
įvairius ir naudingus lietuvių katalikų visuomenei suma
nymus, ir atsiųsti juos į katalikų seimelį, kuris šiais me
tais bus kovo mėnesio 24 dieną, sekmadienį, tuoj po pa
maldų, 1 valandą po pietų, V. J. Atsimainymo parapijos sa
lėje, Maspeth, L. I., N. Y.

Su gilia pagarba,
KATALIKŲ SEIMELIO RENGIMO KOMISIJA: 

Petras Montvila, Stasys Lukoševičius, 
Simanas Cerebiejus, Antanina Paže- 
reckiene ir Pranė Ražickienė.

LIETUVAITĖ LAIMĖJO 
STIPENDIJĄ

Eugenija Benderytė, Al
berto ir Marijonos Benderių 
duktė, šiomis dienomis baigė 
mergaičių aukštąją komerci
jos mokyklą su nepaprastai 
aukštais pažymėjimais, lai
mėdama stipendiją (scholar
ship) — nemokamą kolegijos 
lankymą su pinigine premi
ja.

Dukrelės laimėjimais besi
džiaugdami. Benderiai vasa
rio 9 d. suruošė puotą savo 
namuose, 104 Euclid Ave., 
Cypress Hills.

Puotos dalyviai buvo nu
stebinti Benderienės gamin
tais skanėsiais. Ypač nami
nis vynas ir lietuviškas mi
dus visus sudomino. Mat, 
Benderienė Lietuvoj yra bai
gusi ūkio mokyklą, tad ji yra 
vaišių gaminimo specialistė.

Pažymėtina, kad E. Ben
derytė gražiai lietuviškai 
kalba. Ji ne tik mokykloje 
parodė didelius gabumus, bet 
ir namuose yra darbšti, ap
sukri ir labai mandagi lietu
vaitė. Geriausios jai kloties!

J. P. M.

ŽAIDIMŲ VAKARĖLIS

Lietuvių Romos Katalikų 
susivienijimo Amerikoje 135 
kuopa rengia šaunų žaidimų 
vakarėlį, kuris įvyks sekma
dienį, vasario 24 d. 3:30 vai. 
po pietų, Apreiškimo parapi
jos salėje, N. 5th St., Brook
lyn, N. Y.

Programoj bus įvairių žai
dimų, gero alučio ir skanių 
užkandžių. Visiems bus gera 
proga linksmai laiką praleis
ti, laimėti vertingų dovanų 
ir paremti mūsų kuopos nau
dingą darbuotę. Įžanga tik 
50 centų.

Visi susivienijimo nariai ir

na Harbor lietuviai bendrai 
šventė Lietuvos Nepriklausomy
bės šventę.

Šv. Kazimiero Akademijos rė
mėjų metinio vajaus pradžios 
bankietas įvyks akademijos sa
lėj sekmadienį, vasario 24 d.

Kardinolo Stritch viešas pri
ėmimas Čikagoj įvyksta kovo 7 
d. Coloseum. Bankietas pagerbti 
kardinolui Stritch įvyks kovo 10 
d. Stevens viešbutyje.

šeštadienį, vasario 23 d., Lie
tuvos Vyčių 112 kuopa rengia 
šokius Flynn svetainėje pagerb
ti sugrįžusiems kareiviams.

Jonas A. Stoškus.

Linden, N. J.
Lietuvių Liberty Park šėri- 

ninkų susirinkimas įvyksta va
sario 22 d., penktadienį, 340 
Mitchell Ave., Linden, N. J.

Šie susirinkimai įvyksta kas 
paskutinį mėnesio penktadienį.

Koresp. 

šiaip geros valios lietuviai ir 
lietuvaitės, jaunimas ir se
nesnieji, iš apylinkės ir iš to
liau esate maloniai kviečia
mi atsilankyti į virš minėtą 
margumynų parengimą.

Rengimo Komisija.

SKAITYTOJAI JUDA!

Dabar yra pats tinkamiausias 
laikas atnaujinti “Amerikos” 
prenumeratas. Juk dar tik pra
džia naujųjų 1946 metų! šia pro
ga naudojasi visa eilė skaityto
ju-

Štai šiomis dienomis “Ameri
ką” atnaujino Ona Petrulienė, 
V. J. Butrim, T. Petrašiūnas 
(naujas), R. Pūkštys (naujas), 
T. Gudeika, A. Ragelis,- P. Ika- 
mas, A. Kazlauskas, St. Pocius, 
J. Jasalskienė ir Jasinskienė 
(naujos skaitytojos), M. Čepai
tis, A. Beržinskas, A. Malakie- 
nė, M. Schultz (nauja), D. Plun- 
gis, P. Puzinas, V. Ambroze, St. 
Lukošius, Alf. Stankus, J. Stan
kevičius, Magd. Simonaitienė, 
M. Klusas, J. Bernotą, J. Vaice
kauskas, E. Vaicekauskienė, H. 
Daniels (naujas), Anna Stan
kus, T. Slapšys, T. Yasus, F. 
Kalinauskienė, M. Budenis, M. 
Baranauskas, Agota Straukus 
(nauja), Savulionis, Dauginas, 
Dobrovolskis, Katilius, Strazdas 
ir Zigmantas (tai nauji skaity
tojai iš New Jersey, kuriuos į 
“Amerikos” šeimą pakvietė muz. 
St. Globys).

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

1 Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

| 423 Metropolitan Avė.,
Brooklyn, N. Y.

►

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

jj Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.
Ib----- _------ ------- -- - 1 1-... 1 '1-----

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

| 54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
♦ f-TTWMFW ■ 1 ■ 1 ■ >1 H > i ui «» -Į h 1 1,1 

Ir štai dar daugiau atsinau
jinusių “Ameriką”:

M. Šakočius, K. Krušinskas, V. 
McCaskey, J. Vaitkevičius, A. 
Bundonis, M. Krašauskienė, Ant. 
Černiauskas, K. Statkevičienė, 
St. Uždavinys, L. Vichas, A. Ge
rulis, E. Lellis, S. Pažereckas, 
Al. Aleksis, A. J. Klimaitis, B. 
Milchius, E. Minotienė, J. Me- 
ciunas, artistas-solistas K. Jur
kevičius, J. Viršilas, F. Matonis, 
Edv. Paulonis (šio karo vetera
nas) , Eva Dubaka ir V. Mitchell 
(naujos sk.), R. Vaičiulis, A. 
Lapinskas, J. Miklasevičius, J. 
Linkus, T. Chase, J. Ališauskas, 
K. Pranulis, P. Franceson, G. 
Unguraitis, Rose Bumovaitis, 
V. Žemantauskas, St. Pocius, A. 
Kulikauskas (naujas), V. Ma- 
čiokas, J. Normantas, E. Biels
kytė, EI. Mikolaitytė, Ant. Jo
naitis, V. šlikienė, M. Urban, 
Marcelynas Žitkus (naujas), 
Helen Butkus, J. Wolkus, K. 
Skarulis, D. Skuja, A. Šimaitie
nė, Ant. Vaitonis, J. Žiles, Cath. 
Vaivada (nauja), Ant. Simuli- 
nas, C. Brazaitis, B. Bogužis, J. 
Saučiūnas, K. Sinkevičius, Ant. 
Dzvonkas, J. Baliūnas, B. Rute- 
lionienė, V. Baliūnas, B. Ado
maitienė, M. Avižienis, VI. Pi- 
varūnas, J. Kivyta, K. Balsys, 
Eva Kensavage, J. Phillips, R. 
Diržis, Ona Jusaitienė.

Ir dar daugiau “Amerikos” 
skaitytojų, ką tik atnaujinusių 
“Ameriką”:

J. Mocejūnas, prel. J. Macie- 
jauskas, M. Damaradienė, M. 
Daugila, St. Misiūnas, M. Zabar- 
skis, P. Jokubauskas, kun. Dr. 
J. Starkus (atnaujino penkias 
prenumeratas), S. Cerebiejus, 
S. Augustinavičius, M. Kuzmic
kas, Ch. Krizevičius, Ant. Sta- 
kėnienė, A. Kaulis, V. Kovell, J. 
Danelis, M. Šlapikienė, Wm. Vin
gis (naujas), J. Mikolaitis, kun. 
J. Inčiūra (už ketveris metus),
J. B. Tamkevičius, J. Saulis, W. 
Janis, A. Kupsis, Alf. Jankaus
kas, K. Žižiūnas, R. Jakubonis, 
M. Čižauskienė, O. Mažeikienė, 
G. Juškaitis, A. Spaičys, M. Viz
baras, M. Mikolaitis, J. Adamė- 
nas, A. Yuncza, V. Vitkus, K. 
Pupelis, S. švedas, P. Puskuni
gis, V. Kudirka, Bertha Stark,
K. Dobrovolskis, J. Lukoševi
čius, V.^Zalusky, Dr. M. Colney, 
J. Ambrase (naujas), J. Rukš- 
telis, J. Pukenienė (ketveriems 
metams, iki 1948 m.), M. Vede- 
gienė, J. Vaigins, Mrs. A. Yas- 
vin (ketveriems metams, ligi 
1949 m.), O. Čeplinskienė, A. 
Žukas, J. Misevičius, A. Urbelis, 
St. Lukas.

Aukotojai
Šalia prenumeratų atnaujini

mo, prisiuntė “Amerikai” aukų: 
muz. J. Brundza—$2.25; po du 
doleriu—T. Gudeika, B. Ado
maitienė, S. Cerebiejus, G. Juš
kaitis ir P. Šimkienė; po 1 dol.— 
V. J. Butrimas, K. J. Romanaus- 
kas, Alf. Stankus, Ant. Pažerec- 
kienė, F. Matonis, A. Simulinas, 
P. Lenkauskas.

Ačiū stropiesiems skaityto
jams ir aukojusiems. Jūsų pa
vyzdžiu teseka ypač tie mieli 
skaitytojai, kurie dar nesuskubo 
atnaujinti savo prenumeratų.

“Amerikos” Adm.

Y "
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Vasario-February 22, 1946

KONGRESMANAS DANIEL J. FLOOD 
KALBĖJO VASARIO 16 D. MINĖJIME
Sekmadienį, vasario 17 d., 

New Yorke buvo iškilmingai 
paminėta Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktis.

Minėjimas buvo surengtas 
New Yorko Lietuvių Tarybos 
rūpesčiu Webster Hall.

Į tą salę prisirinko didžiu
lė lietuvių minia, tūkstantis 
su viršum žmonių. Visus juos 
ten sutraukė Lietuvos vargai 
ir jos kova dėl laisvės.

Minėjimą atidarė rengimo 
komisijos pirm. D. J. Averka 
ir vedėju pakvietė Dr. M. Vi- 
niką, New Yorko Lietuvių 
Tarybos pirmininką.

Mes čion neminėsim smul
kiai programos, tik pažymė
sim—ji buvo sėkminga, įvai
ri ir ilga.

Iš meninės dalies pažymė
tinos dainos, kurias sudaina
vo Barbara Darlys ir Marijo
na Kižytė. Taip pat dainavo 
neseniai sudarytas N. Y. ir 
N. J. apskrities Vyčių cho
ras, paruoštas komp. J. Ži
levičiaus ir gražiai pasirodęs.

Prie meninės programos 
prisidėjo T. Šidlauskas, pa
skambindamas savo “Lietu
viškąją Rapsodiją” ir suža
vėdamas klausytojus. B. 
Brundzienės vadovaujama 
grupė susirinkusius pradžiu
gino lietuviškais liaudies šo
kiais. R. Averkaitė padekla
mavo gražų lietuvišką eilė
raštį.

Kalbas pasakė generalinis 
Lietuvos Konsulas J. Bud
rys, Dr. J. Aleksandravičius- 
Aistis, Dr. VI. Juodeika ir 
Kongresmanas D. J. Flood. 
Dar kalbėjo Latvijos konsu
las šilers ir Estijos atstovas 
Kaiv.

Į programą nebuvo įtrauk
tas Liet, ministeris Wash
ingtone P. Žadeikis, nes tą 
dieną buvo užimtas sostinėj. 
Bet į minėjimo galą jis spėjo 
atvykti ir pasakė stiprią kal
bą.

Kongreso atstovas Daniel 
J. Flood savo uždegančioje 
kalboje nušvietė Lietuvos 
garsią praeitį, šalies grožį ir 
jos žmonių pažangumą.

Kongresmanas pažymėjo, 
kad Atlanto čarteris priža
dėjo laisvę visoms tautoms ir 
kad tie pažadai turi būti vyk
domi. Lietuvos istorija liudi

ja apie lietuvių tautos valią 
gyventi laisvėje. Atlanto čar- 
terio principai turi būti pa
versti tikrenybe ir pritaikyti 
Lietuvai. Niekas kitas taip 
nenusipelno tos laisvės, kaip 
Lietuva, su sostine Vilniumi.

Kongreso atstovas reiškė 
gilų įsitikinimą, kad lietu
viams pasiseks atgauti lais
vę ir nepriklausomybę. Jis 
pats lietuviams prižadėjo sa
vo tvirtą ištikimybę.

Baigdamas jis pareiškė, 
jog Amerikos Kongresas tu
rėtų pareikalauti Jungtinių 
Valstybių prezidento ir Val
stybės sekretoriaus, kad tie 
imtųsi žygių atstatyti Lietu
vos nepriklausomybę. Reikia 
pareikalauti, kad Lietuvos 
okupacija būtų baigta, o jei 
reikėtų, tuo tarpu ten galė
tų kontroliuoti Jungtinių 
Tautų komisija; reikia pa
reikalauti, kad į Lietuvą ga
lėtų eiti UNRRA ir kitų or
ganizacijų pašalpa, kad trem
tiniai būtų grąžinti iš Sibi
ro ir kad būtų leista lietu
viams demokratiniu būdu iš
sirinkti savo vyriausybę ir 
gyventi pilnoje laisvėje.

Kongresmanas D. J. Flood 
pabrėžė, kad Rusija pati pri
lips liepto galą, jeigu užsi
spyrus laikysis savo agresijų, 
ir pareiškė vilties, kad Ame
rika imsis vadovybės įgyven- 
dyti Atlanto Čarterio dės
nius.

Minėjimo proga aukų Lie
tuvos laisvės kovai buvo su
rinkta per 530 dolerių.

Lietuvos laisvės reikalu 
buvo priimta atitinkama re
zoliucija ir išsiųsta Wash
ingtonan.

FEDERACIJOS NARIAMS
______

Šį penktadienį, vasario 22 
d., įvyks svarbus Federacijos 
apskrities susirinkimas. To
dėl visi draugijų atstovai ir 
veikėjai prašomi jame daly
vauti.

Bus pranešimai iš seimelio 
komisijos. Svarbu visiems 
žinoti seimelio eigą ir tvar
ką.

Taigi, visi būtinai dalyvau
kite. Valdyba.

UŽGAVĖNIŲ BALIUS
RENGIA ŠVENTO VARDO DRAUGIJA

Penktadienį, Kovo-March 1,1946
ANGELŲ KARALIENES PAR. SALEJE

So. 4th ir Roebling Streets Brooklyn, N. Y.
Pradžia 8 vai. vak. Bilietas — 50 centų
Kurie norite smagiai praleisti laiką, pasilinksminti, pašokti 
lietuviškų šokių, ir pasiklausyti dainų, ateikite į šį Balių. 
Nesigailėsite!

RENGĖJAI.

MEMORIES of LITHUANIA

Saturdays, 5:00 to 5:30 p. m.
Station WEVD — 1830 ML, 5000 Watte

DIRECTOR — JACK J. STUKAS
429 Walnut St., Newark 5, N. J.

Tel. MArket 2-5360

Lietuviu Radijo Vakarinės

7:30 PROGRAMOS 7:30
J. P. GINKUS, Direktorius

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.

Gyvuoja virš 14 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika.

(Vietinės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir t t 
. Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai.)

J. P. GINKUS 
495 Grand St. 

Brooklyn, N. Y.
- EV. 4-7142

AD. JEZAVl'l'AS 

Muzikos Dir.

V. UBARAVIČIU8 
Pranešimų Dir.

CHARLES MARMA 
Programos Dir.

... ........................................................ .... ■■■-■ , "■■■ , t —

SVARBUS PRANEŠIMAS
Kenneth Spicer Wherry, 

NEBRASKOS SENATORIUS, 
bus 

PAGRINDINIS KALBĖTOJAS
World Bill of Rights Association, Inc.

Programoje ir masiniame mitinge 

1946 m. kovo-March 3 d., sekmadienį 
2:30 vai po pietų

MANHATTAN CENTER
West 34th Street, New York City

Pirmininkauja Kongreso atstovas Alvin E. O’Konski. 
Kalbės įžymūs asmenys nuo įvairių tautybių.
Nuo Lietuvių kalbės adv. K. Paulauskas.

BUS MUZIKOS PROGRAMA — REZOLIUCIJOS
Visi atsiminkite kovo 3 d. ir dalyvaukite šiame didžiulyje 

mitinge. Atsiveskite draugus.
Įėjimas be jokio mokesčio.

RENGĖJAI

“THE STORY OF LITHUANIA”
Prenumeratos, priimtos 

kun. Tomo Chase knygai 
“The Story of Lithuania.”

Nuo 1945 m. lapkričio 24 
d. iki 1946 m. sausio 21 d. pri
imta $584.15.

Nuo 1946 m. sausio 22 d. 
iki vasario 18 d. priimta:

$12.00
Kun. J. Švagždys, Brock

ton, Mass.
$10.00

Dr. Al. M. Račkus, Chica
go; kun. V. J. Martusevičius, 
Philadelphia, Pa.

$5.00
Kun. K. Urbonavičius, Bos

ton, Mass.; F. A. Poška, Chi
cago, Ill.; J. A. Brazis, Cleve
land, Ohio; Fr. Justinas Gra
bauskas, O.F.M. Conv., Utica, 
N. Y.; B. J. Saviškas, Wor
cester, Mass. ; kun. St. Raila, 
Phila., Pa.; kun. G. V. Inčiū- 
ra, Kingston, Pa.; J. J. Ba- 
čiūnas, Sodus, Mich.; kun. S. 
J. Norbūtas, Frackville, Pa.; 
kun. K. Batutis, Shenandoah, 
Pa.; Gen. Konsulas J. Bud
rys, New York; K. Krušins- 
kas, Brooklyn, N. Y.; J. Kli
mas, Pottsville, Pa.

$4.00
J. M. Šaltanis, Chicago, UI.

$3.00
Ch. Romanas, Phila., Pa.; 

St. Augustinavičius, Tillson- 
burg, Ont., Canada; kun. K. 
Strimaitis, Albany, N. Y.; S. 
Soroka, Kingston, Pa.; kun. 
J. Jusevičius, Omaha, Nebr.; 
C. Basanavičius, Jersey City, 
N. J.; A. P. šaltanis, Sioux 
City, Iowa; Nellie šaltanis, 
Sioux City, Iowa; E. Markie- 
vičius, New Haven, Conn.; F. 
Razvadauskas, So. Boston, 
Mass.; Euth Lenson-Lamb- 
ros, M.D., Baltimore, Md.; 
kun. Alb. Abračinskas, So. 
Boston, Mass.; St. Paplaus- 
kis, Bradford, Mass.; M. Ke
nis, S. Boston, Mass.; P. Ki- 
buris, Dorchester, Mass.; Em. 
Plekavičienė, South Boston, 
Mass.; J. P. Pužinus, Cam
bridge, Mass.; St. Mockus, 
Dorchester, Mass.; Pr. Jan

kauskas, Cambridge, Mass.; 
kun. A. Baltrušiūnas, Cam
bridge, Mass.; P. Montvila, 
Brooklyn, N. Y.; T. šatkiūtė, 
Paterson, N. J.; R. Vitkaus
kienė, Cambridge, Mass.; 
kun. Pr. V. Strakauskas, 
Lowell, Mass.; kun. S. J. 
Vembrė, Athol, Mass.

Kun. K. E. Paulionis.
Leidimo kom. iždo globėjas

PAGERBĖ PETRULIONIUS

Moterų Sąjungos 24 kuo
pos narės praeitą ketvirta
dienį, vasario 14 d., pager
bė K. ir O. Petrulionius 40 
metų vedybinio gyvenimo 
proga.

Puota įvyko jų namuose 
122 So. 1 St., Brooklyn, N. Y.

O. Petrulionienė yra ilga
metė kuopos narė, taip pat 
nuoširdi “Amerikos” skaity
toja ir rėmėja.

Sąjungietė B. A.

PRIIMTA BALETO 
GRUPĖN

Aštuoniolikos metų Adelė 
Čaraskaitė, gyvenanti St. 
Nicholas Ave., Ridgewoode, 
buvo priimta į De Basil’s Bal
let Russe de Monte Carlo ir 
dabar su grupe šoka Meksi
kos sostinėje.

Po to ji su grupe keliaus į 
Argentiną ir į Europą.

Ketina ji parvykti lapkr. 
mėnesį, kada grupė šoks New 
Yorke.

Jos sesuo Stella yra moky
toja Bush wick High School.

J. S.

Mūsų Apylinkėje
• J. Boley šiuo metu su 

vaidintojų trupe yra Guamo 
saloje. New Yorkan mano su
grįžt balandžio mėn.

• Alb. Židanavičius vasa
rio 16 d. pakeltas į majorus. 
Vasario 17 d. dalyvavo Lie
tuvos laisvės šventės minė
jime.

• Muz. Justas Jankus va
sario 16 d. susižiedavo su 
Elzbieta Stanyte. Vestuvės 
būsiančios pavasarį.

• Majoras Norbertas Alek- 
sis, komp. Aleksio sūnus, šiuo 
metu būna New Yorke.

• Juozas Garšva Jr. par
vyko iš Pacifiko. Jis jau ka
pitonas.

• Kun. J. Balkūnas šią sa
vaitę lankėsi Washingtone.

• Adelė Poderytė, kariuo
menės slaugė, dabar yra 
Guamo saloje.

• Lt. Al. Bagdonas Vokie
tijoje susituokė su tremtine 
lietuvaite.

• Pergalės balius, ruošia
mas Apreiškimo par. jauni
mo draugijų, įvyks gegužės 
10 d. viename iš didžiųjų 
viešbučių.

• Al. čižauskas, Amerikos 
vicėkonsulas Indijoje, at
šauktas Washingtonan. Ne
trukus jis išvyks į naują pa
skyrimo vietą — į Bataviją, 
Javos saloj.

• J. Aleksandravičius šios 
savaitės pradžioj grįžo Ma- 
rianapolin.

• Veteranų susirinkimas 
Apreiškimo parapijos salėje 
įvyko trečiadienį, vasario 20 
dieną.

• Kun. A. Masaitis buvo 
išvykęs atostogų.

• M. Tūbelytė šiuo metu 
studijuoja meno mokykloje.

• Kun. P. Aukštikalnis, 
S.J., yra atvykęs Brooklynan 
bažnytiniam darbui ligi kovo 
mėnesio pradžios.

• J. Valaitis vasario 24 d. 
kalbės Lietuvos Nepriklauso
mybės sukakties minėjime 
Philadelphijoje.

• Jaunieji Vyčiai vasario 
24 d. 7:30 vai. vakare žais 
Transfiguration salėje (Mar
cy ir Hooper St.) prieš Trans
figuration basketbolo ko
mandą.

• “Amerikos” įstaiga šį 
penktadienį, Washingtono 
dienoje, bus uždaryta.

KATALIKŲ SEIMELIS
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Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8 - 9229
VALANDOS: 

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

Šventadieniais susitarus

Dr. A. Petriką 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 
221 So. 4th Street

TeL EVergreen 7 - 6868 
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta t

1
1
1?

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

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

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

MOTERŲ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS

Moterų Sąjungos N. Y. ir 
N. J. apskrities suvažiavimas 
įvyko vasario 10 d. Angelų 
Karalienės svetainėje.

Susirinkimą atidarė pirm. 
S. Subatienė. Maldą atkalbė
jo kun. A. Masaitis ir pa
sveikino atstoves.

Kuopos davė pranešimus 
iš savo veikimo. Kuopos dir
ba, rengdamos įvairias pra
mogas ir vakarėlius.

S. Subatienė pranešė apie 
veikalą, kurį statė apskritis 
ir kuris gerai pasisekė.

Nutarta atgaivinti ir su
stiprinti 66 kuopa Elizabe- 
the. Tai pavesta pirmininkei, 
K. Šukienei ir artistei M. Či- 
žauskienei.

Kovo 25 d. sueina 25 me
tai, kai gyvuoja apskritis. 
Nutarta ta proga užprašyti 
mišias. Jos bus atlaikytos 
kovo 17 d. 11 vai. Angelų Ka
ralienės bažnyčioje.

Bus suruošta vakarienė 
paminėti 25 m. apskrities gy
vavimui.

Apskrities valdyba palikta 
toji pati, išskyrus iždininkę.

Susirinkimui pasibaigus, 
24 kuopos pirm. A. Butku
vienė atstoves pakvietė va
karienės. Šioji kuopa minėjo 
30 metų sukaktį.

Vakarienė buvo su progra
ma.

Kalbas pasakė kun. A. Ma
saitis ir pirm. S. Subatienė. 
Vargon. P. Dulkė ir artistė 
M. Čižauskienė padainavo 
gražių dainelių. S. S.

ATPLAUKĖ LIETUVI 
ŠEIMA

Šį trečiadienį, vasario 20 d., 
iš Europos į New Yorką at
plaukė Nitrikevičių šeima.

Abu Nitrikevičiai yra gi
mę Amerikoje, bet gyveno 
Lietuvoje, o paskutiniu laiku 
Vakarų Europoje.

Jų atvažiavimu rūpinosi 
giminaitė Mazurkevičienė.

Iš Mt. Carmel Nitrikevičių 
šeimos pasitikti atvyko Jur- 
kelis su žmona. Jurkelienė 
yra Mazurkevičienės duktė.

Jurkeliai Nitrikevičių šei
mą pasiims į Mt. Carmel.

Trumpas gyvenimo tarpas 
yra pakenkamai ilgas, kad jį 
gerai ir garbingai praleis- 
tum. Ciceronas.

IŠPILDO INCOME
TAKSŲ BLANKAS

Visos Income Taksos gali bū
ti išpildomos Stanley P. Zu- 
bavičiaųs jo namų ofise 111 
Ainslie St., Brooklyn, N. Y.

Kreipkitės penktadienio ir 
šeštadienio vakarais ir sek
madienį per visą dieną aukš
čiau nurodytu antrašu.

Pradedate ar Didinate 
Smulkųjį Biznį?

Dovanai gaukite knygutę, kuri viską 
jums pasako apie pagelbą, kokią jūs ga- 

• lite gauti per New Yorko Valstijos Planą 
Smulkiajam Bizniui Didinti — planą sie
kianti visiem patarnauti šioj Valstijoj! 
Jūs galite gauti svarbių žinių, lavinimo, 
pagelbos nuo sėkmingų vietinių biznio 
žmonių, kaip vesti savo smulkų bizni su 
pelnu! Negaišuokite! Išpildykite ši kupo
ną žemiau ir pasiųskite dėlei pilnų žinių, 
kaip gauti svarbios bizniui pagelbos — 
DOVANAI

r- NEW YORK STATE--

fie s»re to 
get this 

free

BIG AIDS'
<or Buildin* 

Small
Busnea

DEPARTMENT OF COMMERCE
Room 51 A, 112 State Street, Albany 7, New York.
Malonėkite tuojau atsiųsti dovanai knygute, duodančia pilnas 
žinias apie pagelbą, teikiamą pagal New Yorko Valstijos Planą 
Smulkiajam Bizniui Didinti.
Vardas ............................................  ;.........................
Adresas ............................ .................................................................

I ^Miestas
I________

Šiais metais Katalikų sei
melis šaukiamas vėliau, ne
gu kitais metais. Svarbu, kad 
seimelis būtų gausus delega
tais ir darbais.

Rytinių valstijų, didžiojo 
New Yorko apylinkės, pri- 
skaitant ir New Jersey, lie
tuvių katalikų draugijos pri
valo atsiųsti savo delegatus.

Gyvenam nepaprastą lai
ką. Lietuva yra kalėjime. 
Ten mūsų broliai ir sesės li
kosi vergais. Mes negalim 
sudėję rankas sėdėti ir ra
miai į tai žiūrėti.

Pabėgėliai pavojuje. Šve
dai jau rusams išdavė 160 
nukankinimui. Vėliau raudo
nasis slibinas reikalaus dau
giau, nes jis be kraujo būtų 
ne raudonas. Mums reikia 
stropiai rūpintis lietuvių li
kimu, teikti jiems maisto ir 
drabužių pagelbą.

Lietuvybės palaikymas 
čion be galo svarbus klausi
mas.

Spaudos reikalas yra svar
biausias. Mūsų, katalikų lie
tuviška spauda, reikalinga 
visų paramos.

Štai keletas svarbių klau
simų, kurie reikia pasvarsty
ti ir vykdyti. Yra ir kitų 
klausimų, kuriuos seimelis 
turi aptarti ir kuo daugiau 
lietuvių įtraukti į darbą.

P. J. M.

LAIMĖJIMŲ VAKARAS

Moterų Sąjungos 29 kuopa 
sekmadienį, kovo 3 d., Ap
reiškimo parapijos salėje 
rengia laimėjimų vakarą.

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

ti namus, arba kai reikalinga 
apdrauda (insurance), malonė
kite kreiptis žemiau pažymėtu 
antrašu, kur Jums maloniai ir 
gerai patarnaus—

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE * INSURANCE 

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

Tel. Virginia 7 -1896

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai. 

Gerose vietose. Patarnavimas 
teisingas.

Apdraudžia viską, kas tik ko 
prašo. Apdraudžiu (insurinu) ir 
žmones.

Kreipkitės:
Joseph Vastunas

Real Estate Insurance
496 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-1670

Y.

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš
lyginimą, plasteriavimą, šaligat
vių cementavimą ir kt. darbus.

293 MAUJER ST., 
BROOKLYN 6, N. Y.

MUrray Hill 4-9561

National Alcala
Industries

Sale* and promotion in greater 
Metropolitan area 
809-11 Fifth Ave.

New York 16, N. Y.

Clement A. Voket
(VOKETAITIS)

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

NEwtown 9 - 5972

Jei jūsų namo stogas prakiu
ręs, reikia pataisymo, mes esa
me pasiruošę patarnauti. Joks 
darbas nėra per mažas. Mes pa
tys atliekame darbą, turime mo
dernius įrankius. Mūsų darbi
ninkai yra patyrę mechanikai.

Kurie patys nori taisyti sto
gus, mes gaminame ALCALA 
GUM ROOF COATING. Tam 
nereikia šildymo. Jūs patys už- 
sidėsite. Apsaugos nuo vandens, 
bus labai pastovus.

Šaukite: MUrray Hill 4-9561 
arba rašykite: Mr. Kriaucunas, 
309-11 5 Ave., New York 16, 
New York.

Dešimties metų garantija.

LIETUVIŠKA

ALUDE
čia Galimą Gauti Kanados 

“Black Horse” Ale

Patogi Vieta Užėjimni 
Su MOTERIMS

DIDELIS PASIRINKIMAS 
VISOKIŲ GĖRIMŲ

JUOZAS ZEIDAT 
411 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

Zone ..........  Valstija

HAvemeyer 8 - 0259
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65 - 23 GRAND AVENUE 

Maspeth, N. Y. 
♦ ■■■■♦
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