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Šį sekmadienį, vasario 9 d., 
Bostone kun. Dr. K. Urbona
vičius mini savo kunigavimo 
penkiasdešimt metų sukaktį.

Ta proga ten rengiamos 
didelės iškilmės. Pats arki
vyskupas Cushing laikys mi
šias.

Kun. Dr. K. Urbonavičius 
yra sepas lietuvybės veikė
jas, vienas iš tų retų žmonių, 
kurie savo raštais pasirodė 
dar “Varpe.”

Tai atsitiko prieš penkias
dešimt su viršum metų.

Tad per tokį ilgą laiką, per 
pusę amžiaus, kun. Dr. K. 
Urbonavičius uoliai dirbo 
šiose dviejose srityse — Baž
nyčiai ir Tėvynei.

Sulaukęs žilos senatvės, 
jis anaiptol nesitraukia nuo 
garbingo darbo.

Neseniai jis išleido didelę 
savo apysaką “Vytis ir Ere
lis,” nemaža poezijos turi 
rankraščiuose, o “Darbinin
ke” kas savaitė du kartus 
pasirodo jo vedamieji.

Pažvelgdami jo ilgą kelią 
ir jo veiklą, šios sukakties 
proga linkime brangiam kun. 
Dr. K. Urbonavičiui ištver
mės, sveikatos ir jėgos.

Sykiu turime tartf: jis iš
tikimai tarnavo savo pasi
rinktam keliui—Bažnyčiai ir 
Tėvynei.
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iš Lenkijos, Po- 
viename

Lietuviu Tremtiniu 
Leidiniai 1946 m.
Lietuviai tremtiniai, susi

sieloję savo sunkia būtimi ir 
neaiškia ateitimi, yra išsiil
gę žinių, informacijų apie 
pasaulinius politinius įvy
kius, nuo kurių juk labai 
daug pareina ir jų likimas, 
laisvė ir net gyvybė.

Lietuvių tremtinių didis 
žinių troškimas yra tenkina
mas periodiniais leidiniais. 
Lietuvių tremtinių periodi
niai leidiniai yra spausdina
mi įvairiausiomis priemonė
mis: vieni spaustuvėje, antri 
rotatoriumi ar šapirografu, 
treti rašomąja mašinėle, o 
dar kiti net rašomi ranka ir 
kabinami ant sienos, kad sto
vyklos gyventojai kas rytą 
galėtų pasiskaityti žinių apie 
svarbesniuosius pasaulinės 
politikos įvykius.

1946 m. Lietuvių Tremti
nių Bibliografijos įstaiga 
(Germany, [13b] Memmin
gen, DP Center, Fliegerhorst) 
gavo iš leidėjų arba įregis
travo iš paminėjimų laikraš
čiuose 180 lietuvių tremtinių 
periodinių leidinių.

Kun. Dr. K. Urbonavičius - Kmitas
Vasario 9 d. Bostone mini savo kunigavimo 50 

metų sukaktį.

PRANCŪZIJOS VALDŽIOS SUDĖTIS

MA
namai, 

navimas

Lietuviai 
meranijos, 
rašo apie savo vargą.

Ten skaitome:
“O darbai pas mus toki: 

nuo laukų akmenis renkam 
ir vežam ant plentų, o per 
dieną uždirbam kaip Ameri
kos pinigų 5 centus. Pas mus

Gandai Apie Gen 
Franco

laiške Bernas. — Iš Ispanijos pa
siekusios žinios sako, kad 
ten pradėti partijų pasitari
mai dėl gen. Franco pakeiti
mo.

Daugiausia kalbama apie 
monarchijos grąžinimą.

Paryžius. — Naujoji Pran
cūzijos vyriausybė jau įsi
jungė į darbą ir parlamente 
didele balsų dauguma gavo 
pasitikėjimą.

Už vyriausybę balsavo 544 
atstovai ir prieš 47.

Ramadier ministerių kabi
netas sudarytas koaliciniu 
pagrindu. Daugiausia vietų 
turi socialistai, kuriems pri

5 tik ko 
rinu) ir

RUSAI NUSUPę~ATOMO 'PASLAPTĮ
sviesto kilogramas 440 zlotų, “ * • - 

nas

rus
nu iš-
Jilt ai
rbus.

lašinių 450 zl., vienas kiauši
nis 35 zl., centneris rugių 1,- 
000 zl., vkarvė 70 tūkst. zl., 
arklys 90 tūkst. zl. (Už vie
ną dolerį valdžia moka 100 
zlotų).

“O kiti lietuviai dirba tik 
už pusę svaro miltų dienai.

“Dažnai eina tokios kal
bos, kad rusai išveš į Rusi
ją. Su Lietuvos gyventojais 
neina susirašyti: kiek laiškų 
rašėm, visi sugrįžo.

“Pas mus žmonių yra viso
kių spalvų, visokių tautų. 
Vokiečio tai nė vieno nėra 
sveiko, tik seni ir kreivi; taip 
pat ir lietuvių, nes rusai vi
sus paėmė į kariuomenę, o 
mums lab^i sunku gyventi.”

Šis laiškas rašytas gruo
džio mėnesį.

Sausio mėnesį atėjo žinia, 
kad rusai daug lietuvių išve
žė iš Pomeranijos.

Washingtonas. — Buvęs 
Amerikos atstovas prie 
Jungtinių Tautų atominės 
komisijos Bernardas M. Ba- 
ruchas vasario 3 d. Senato 
posėdyje pareiškė, kad yra 
tikra, jog rusai bus pralindę 
pro paslapties sieną, kuri su
pa atominės bombos gamy
bą.

Barucho pareiškimą, kurį 
jis padarė uždarame Senato 
atominės komisijos posėdy
je, patvirtino kiti komisijos 
nariai, pažymėdami, kad So
vietai yra priėję prie kai ku
rių didžiųjų paslapčių, bet 
gal būt, kad jie tiksliai ne
žino, ką tai reiškia ir kaip vi
sa tai panaudoti.

Kad rusai nusimano apie 
atominės energijos paslaptis,

Kaip Mirė A. Stulginskis

Kacapams tarnaujantieji 
lietuvių laikraščiai kiekvieną 
mūsų tautietį plūsta visokiai 
vardais, o iš savo matuškos 
keiktis ir biaurotis jie šau
niai išmokę—tuo jau yra pa
sižymėjęs rusiškas snukis, 
lygiai kaip ir maskvinių ber
nų nasrai — juk jie atsidėję 
savo peną semia iš maskoliš
kų šaltinių.

Tad jie drabstosi visokiais 
kraugeriais, fašistais, nacių 
pensininkais į tuos lietuvius, 
kurie pasiekia šią šalį ir ku
rių kiti yra kentėję nacių 
koncentracijos stovyklose.

Jei jau tiesiai šnekėti, tai 
didžiausi kraugeriai šiandien 
yra Maskvos viešpačiai ir vi
si tie, kurie klūpčioja prieš 
juos, net laisvoje Amerikos 
šalyje vergiškai lenkdami sa
vo nugaras.

Šiame numeryje rasite ži
nią, kaip su lietuviais elgia
masi Sibire: per pora metų 
iš pusantro tūkstančio vos 
saujelė teliko.

Taip su Stalino, Molotovo, 
Ždanovo ir kitų raudonųjų 
fašistų valia žudomi milijo

«--------------------------------------
atvežtieji yra fašistų šunes 
ir juo greičiau jie čia padvės, 
juo ir atvežtiesiems ir enka
vedistams bus geriau. Visi 
čia padvėsite, būkite tikri, — 
pakartojo enkavedistai.

“Aprengę skudurais, su
skirstė į brigadas. Varydavo 
nuo tamsos iki tamsos į tai
gą sunkiai dirbti. Reikėjo 
miško medžiaga gaminti ir 
geležinkelį tiesti.

“Maistas buvo kuo blo
giausias. Diena iš dienos su
puvusių bulvių sriuba, gry
name vandenyje išvirta ir 
truputį pasukta kruopomis. 
Jokių riebalų, jokios mėsos. 
Be to, buvo duodama parai 
apie 400 gramų pusžalės juo
dos duonos. Gulėti teko ant 
grynų narų šaltuose bara
kuose. Parėję iš darbo, sušil
ti kiek galėjo tik sugulę ir 
vienas prie kito prisiglaudę.

Žmonės mirė iš bado
“Greitai pradėjo žmonės iš 

bado tinti (kūnai darydavosi 
žaizdoti) ir mirti. Didelis 
mirtingumas prasidėjo jau 
1941 m. spalių mėn.

Gruodžio mėn. vidutiniš
kai mirdavo apie 20 žmonių 
per parą, bet būdavo ir 50 
mirties atsitikimų per dieną.

“Šaltis siekdavo apie 48° 
žemiau nulio. Jeigu buvo no
rima pasikūrenti baraką, 
tekdavo malkas 3-4 kilomet
rus patiems ant pečių parsi-

nešti. Daug kas, iš vakaro at
sigulę, iš ryto savo draugą 
šalia savęs rasdavo jau mi
rusį ir sustingusį. Lavonų 
nelaidodavo, nes žemė buvo 
giliai įšalusi. Mirusieji buvo 
kraunami rietuvėmis viena
me tam tikslui paskirtame 
lagerio gale. Vakare iš dar
bo grįždami kasdien parsi
nešdavo savo mirusių nelai
mės draugų kūnus. Rytą pa
garbiai nunešdavo į paskirtą 
vietą per naktį užmerkusius 
akis draugus.

“Lietuviai laikėsi didvy
riškai. Kiek galėdavo, jau
nesnieji padėdavo vyresnie
siems atlikti dienos darbo 
uždavinį. Patekus į šį mirties 
pasaulį, tardomas niekas ne
buvo. Savižudybių lietuvių 
tarpe mažai pasitaikydavo. 
Apie 1941 Kalėdas didesnės 
pusės jau nebuvo gyvųjų tar
pe. Iš lietuvių niekam nepa
vyko gyvam išeiti. Ligi Vely
kų 1942 m. bus ištvėrę ne
daugiau kaip 150-200 asme
nų iš pusantro tūkstančio. 
Medicinos pagalbos ir vaistų 
visiškai nebuvo.

Aleksandro Stulginskio 
mirtis

“Šiame pragare tautos 
kankinio mirtimi baigė gyve
nimą ir respublikos preziden
tas Aleksandras Stulginskis, 
išlaikęs ligi 1942 metų pra
džios. NKVD patyrę, kad tai 
Lietuvos prezidentas, Aleks. 
Stulginskį ypatingai kankin- 
davo?>Už.-XaU-£?-vo nelaimės - , 
draugų lietuvių tarpe Aleks. 
Stulginskis buvo nepaprastai 
gerbiamas. Jis savo didvyriš
ka laikysena buvo visiems 
pavyzdys.

“Perėjusių per šią stovyk
lą tarpe buvo daug rinktinių 
Lietuvos inteligentų. Ligi 
šiolei yra pavykę labai ne
daug pavardžių nustatyti. 
Aukų tarpe yra gen. Spran- 
gauskas, St. šilingas, Dr. J. 
Vileišis, Mironas (kun. Miro
no brolis), Vincas Karvelis iš 
Kleišių, Rauba nuo Jurbar
ko, pulk. Puziūnas.”

Panašūs veiksmai Niurn
bergo teisme, sovietams da
lyvaujant, buvo pripažinti di
džiausiais nusikaltimais 
prieš žmoniją, ir jų kaltinin
kai buvo nubausti kaip žmog
žudžiai.

Patirta taip pat, kad Pet
ras Klimas, Lietuvos pasiun
tinys Prancūzijoje, kankin
tas nacių kalėjime ir pusgy
vis paleistas, buvo suimtas 
enkavedistų ir išvežtas į 
šiaurės Uralą, į Vorkutos 
anglių kasyklas. Vorkutoj 
nugabentas ir prof. T. Pet
kevičius. Ten sukimšta apie 2 
milijonai vergų. Tarp jų iki 
80,000 lietuvių.

Oficialių sovietų pareigū
nų, priešakyje su Just. Pa- 
leckiu, einančių sovietinio 
Lietuvos prezidento parei
gas, 1941 m. buvo skelbiama, 
kad žmonės iš Pabaltijo išve
žami į Sovietų S-gą persiauk- 
lėti ir kad jie visi ten turės 
žmoniškas gyvenimo sąly
gas.

Dabar iš tikrų šaltinių pa
tirta, kas su deportuotais 
yra įvykę. Gyvi deportuotų
jų likimo liudininkai yra D. 
Britanijoje ir atskleidžia bai
sią tikrovę.

Beveik visi deportuotieji 
yra patekę į Sibirą, šeimos 
buvo išdraskytos. Moterys 
su vaikais buvo paliktos va
dinamam laisvam trėmime, o 
vyrai nugabenti į priverčia
mojo darbo stovyklas.

Štai kaip atpasakojamas 
1,500 lietuvių vyrų likimas, 
patekusių prie Krasnojars
ko, netoli stoties Resioty, 
Kreslag, į 7-tą 
Niznenaimskoje 
NKVD:

“Atvežus visi 
plėšti; atimta visa, ką nuo 
žmogaus paimti galima. Bu
vo atimti ne tik drabužiai, 
laikrodžiai, pinigai ar bet 
kurios vertybės, bet ir peiliu
kai, skustuvai, metaliniai 
šaukštai. Nebuvo palikta nė 
kryželio ar škaplerių. Pat 
pirmąją dieną NKVD parei
gūnai pareiškė, kad visi čia

lagpunktą, 
otdielenije

klauso ir pats ministeris pir
mininkas.

Užsienių reikalų ministe- 
ris yra katalikų, arba liau
dies respublikonų, vadas 
Georges Bidault, neseniai bu
vęs laikinuoju prezidentu.

Liaudies respublikonai ga
vo ir antrą svarbią vietą — 
finansų ministeriją, kurios 
žinioje yra piniginis krašto 
atkutimas.

Komunistai įyaldo krašto 
-“ugosr-atstsfcyjno, -vetera
nų, darbo ministerijas ir tu
ri vicepremjero vietą su 
dviem kitų partijų asmeni
mis.

Krašto apsaugos ministe
rijai neskiriama daug reikš
mės, kadangi yra dar atski
ros karo, laivyno ir aviacijos 
ministerijos, kurias valdo ki
tų partijų žmonės.

apsa

galima spręsti iš to, pabrėžė 
Baruchas, kaip jie statė kai 
kuriuos klausimus Jungtinių 
Tautų diskusijose apie ato
minės energijos kontrolę. Tai 
rodo, kad Amerikos saugu
mo sienoje yra spragų.

Be to, rusai yra perėmę 
amerikiečių vartojamą šifrą, 
tik dar jo nėra pakankamai 
išskaitę ir supratę.

Paremdamas savo įpėdinio 
Lilienthalio kandidatūrą, ir 
jį pagirdamas, Baruchas ra
gino susirūpinti atominės 
energijos paslaptimi.

—Goebbels padėjėjas Fritz
sche nuteistas 9 metams ka
lėjimo ir Hitlerio fotografas 
Hof f mannas gavo 10 metų.

RUSIJOS PAVOJUS DEMOKRATIJOMS
Washingtonas. — Respub

likonas senatorius Styles 
Bridge pareiškė, kad rusų

nai ir dešimtys milijonų pa
versti vergais.

Lietuviškieji Maskvos ber
nai, neturėdami galios Ame
riką paversti vergų stovykla, 
iš tolo džiūgauja Maskvos 
smurtu ir žudynėmis, spiau- 
dydamies į tuos, kuriems 
laisvė brangesnė už maskvi- 
nę vergiją.

Rusai ne tik savo žemėje, 
bet ir visur kitur, kur tik į- 
gauna ragus, didžiuojasi sa
vo žiaurumu.

Prie Lenkijos Vokietijos 
sienos į jų rankas pateko vie
na slaugė lietuvaitė.

Apie tai laiške rašoma:
“Ją pačiupę rusai devynias 

dienas mušė,, spardė, kanki
no” ...

Laimė taip lėmė, kad tai 
lietuvaitei vis dėlto pasisekė 
ištrūkti iš tų burliokų ir pa
tekti į anglų zoną.

vadai neslepia savo tikslo at
statyti Vokietiją stiprią ir 
sucementuotą.

Rusijos žmonių gausumas 
ir vokiečių techninis sugebė
jimas gali sunaikinti pasku
tinę progą išgelbėti demo
kratinę civilizaciją.

Senatorius pasmerkė anks
tesnį Amerikos tūpčiojimą 
aplink Rusiją ir siūlė sekre
toriui Marshall nenukrypti 
nuo paskutinės Byrnes poli
tikos Sovietų Sąjungos at
žvilgiu.

Styles Bridge ypač smar
kiai kritikavo Jungtines Val
stybes, kad jos leido atsiras
ti tokiai padėčiai, kokia da
bar yra Lenkijoje ir Man- 
džiūrijoje, kuri buvo rusų 
apiplėšta.

Senatorius taip pat nuro
dė, kad Rusija užėmė Lietu
vą, Latviją ir Estiją, ir pažy
mėjo, kad Amerikos pareiga 
ginti žmonių teises.

— Prez. Trumanas pareiš
kė, kad Lenkijos valdžia ne
silaikė laisvų rinkimų.

buvo api-

^NAUJASIS ITALIJOS" KASINĖTAS

Atplaukė Dr. Ant 
Starkus

New Yorkas. — Pereitos 
savaitės gale Ameriką pasie
kė Dr. A. Starkus, buvęs me
dicinos profesorius Kauno 
universitete.

Vokiečiai Dr. A. Starkų 
buvo suėmę ir uždarė kon
centracijos stovyklon Stutt- 
hofe.

Ten būdamas, jis plačiai 
išgarsėjo savo atsidavimu 
sergantiems, daugelį išgelbė
damas iš mirties.

Roma. — Nelabai seniai 
Italijos ministeris pirminin
kas Alcide de Gasperi viešėjo 
Amerikoje, iš kur parsivežė 
pažadėtą pagalbą. Vos grįžęs 
Italijon, jis atsistatydino iš 
ministerio pirmihinko parei
gų, nes norėjo, kad Italijoje 
būtų sudaryta patvaresnė 
vyriausybė.

Italijos vidaus ekonominė 
padėtis yra labai sunki. Tai 
nori išnaudoti- komunistai, 
kurie, kaip ir kituose kraš
tuose, pirmiausia ištiesė ran
ką “broliškai” socialistų par
tijai, siūlydami susijungti. 
Socialistų partijoje vieni no
rėjo susidėti su komunistais, 
kiti tam priešinosi. Dėl to 
tarp jų įvyko skilimas. Khi-

rieji norėjo vieni paimti Ita
lijoje valdžią.

Vyriausybės fcrizis užtru
ko 13 dienų. Pagaliau vasa
rio 2 d. buvęs ankstybesnės 
vyriausybės premjeras de 
Gasperi (krikšč. demokratų) 
sudarė naują kabinetą, kuris 
susideda iš 7 krikšč. demo
kratų, 3 socialistų, 3 komu
nistų ir 2 nepriklausomų.

Užsienio reikalų ministeri
ja teko grafui Carlo Sforza, 
kuris turi 73 m., buvęs diplo
matas, fažizmo laikais gyve
nęs ištrėmime, Jungt. Amer. 
Valstybėse. Vidaus reikalų ir 
finansų min. teko krikšč. de
mokratams; teisingumo min. 
—komunistui, pašto, pramo
nės ir prekybos min. teko so
cialistams.

MIKOLAICIKAS IŠEINA IŠ VALDŽIOS

Prof. Antanas Salys

New Yorkas. — Šios sa
vaitės gale į Jungtines Val
stybes atplaukia prof. Anta
nas Salys.

Lietuvoje prof. A. Salys 
dėstė kalbos mokslus univer
sitete, o paskutiniu laiku dir
bo Tuebingeno universitete 
Vokietijoje.

Dr. A. Salys sustos Phila- 
delphijoje, kur yra kviečia
mas į universitetą.

Jis laikomas vienu iš ga
biausių lietuvių kalbininkų.

Skaitytojams
Šią savaitę vėl _ negavom 

tiek popieros, kad' “Ameri
ką” galėtume išleisti 6 pusla
pių.

Pristatytojai žada, kad 
apie šio mėnesio vidurį bus 
galima gauti daugiau popie
ros.

Red.

Varšuva. — Po sausio 19 
d. rinkimų, kuriuos kaip ne
laisvus ir nedepiokratiškus 
pasmerkė Amerika ir Angli
ja, sudaroma Lenkijoje nau
ja vyriausybė. Protesto ženk- 
lan prieš prievartą ir grasi
nimus, kurie buvo taikyti 
kaimiečių partijai, jos lyde
ris Mikolaičikas atsisakė į- 
eiti į naują vyriausybę, bet 
su savo grupe sutiko daly
vauti seimo- darbuose.

Praėjusios savaitės gale 
buvo sukviestas kaimiečių 
partijos tarybos posėdis, ku
ris svarstė tolimesnę parti
jos laikyseną.

Už dalyvavimą naujoje vy
riausybėje pasisakė buvęs 
švietimo ministeris Česlovas 
Wycech. Balsuojant, 61 bal
su prieš 20 patvirtintas Mi- 
kolaičiko nusistatymas neiti 
į vyriausybę. Tam daugumos 
nuąistatymui pritarė Wycech 
ir Kiernik, kurie atsisakė to
liau būti ministeriais. Parti
jos lyderiu ir toliau išrinktas 
Mikęlaičikas.

Naują Lenkijos vyriausy-

bę pavesta sudaryti neseniai 
išrinktam socialistų partijos 
lyderiui M. Cyrankiewicz, 35 
m. amžiaus. Buvęs min. pir
mininkas Osubka - Morawski 
bus vidaus reikalų ir viešo
sios administracijos ministe- 
riu.

Saugumas ir policija ir to
liau pasiliks komunisto St. 
Radkiewicz rankose. Taigi, 
lenkų tauta pavesta partijai, 
kuri valdoma tiesiogiai iš 
Maskvos.

’ Vasario 3 dieną buvo pa
skelbtas galutinis komunika
tas apie rinkimų eigą. Vy
riausybė paskelbė, kad pože
mio veikėjai per rinkimus 
yra nužudę 68 komisijų na
rius bei sargybinius. Miko
laičikas gi sako, kad 18 ūki
ninkų partijos veikėjų yra 
mirę nuo kankinimų, kai 
juos suėmė.

— Mokesčių sumažinimą 
Kongrese respublikonai 
svarsto sykiu su demokra
tais.

Perkėlė Baltijos

Sausio vidury Baltijos uni
versitetas iš Hamburgo buvo 
perkeltas į kareivines Pinne- 
berge, už keliolika mylių nuo 
Hamburgo.

Baltijos universitete studi
juoja gerokas skaičius lietu
vių, latvių ir estų.

Mirė Admirolas 
Mitcher

Praėjusio karo didvyris, 
admirolas Markas A. Mit- 
scher, 60 metų, mirė Norfolk, 
laivyno ligoninėje vasario 3 
d. Jį buvo ištikęs širdies 
priepuolis, o paskui jis mirė 
nuo venų užsikimšimo.
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Raitus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprlsiunčlama pašto ženklų.

MINĖKIME LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBES SUKAKTĮ

NUOTAIKOS
77. SANDORA
Rami jūra, taikus berniukas ir mažasis rudgūžėlis: 
Berniukas grėbstė sau tik ką nupiautą kaimo žolę, 
Už žingsnių už kelių ieškojo peno mažas paukštužėlis, 
Jūra lėtai į krantą siuntė vandenis iš gilumų ir tolių.
78. AUŠRA
Pakirdo aušra rausvapirštė, ant galų pirštų
Tyliai įslinkus į sutemų rūmą, langus plačiai pravėrė, 
O džiaugsmas bangų bangom į pasaulį ėmė veržtis,— 
Ir aš ir jūrų naras į melsvų bangų gilumą panėrėm.

79. PRADĖJO SNAUST
Dienovidžio metu mažam daržely ėmė snaust gėlė,—
Ją vasaros kaitra, tartum ranka lemties, prie žemės lenkia.
Ir aš ir tu, brolau, ir kada nors, susėdę pailsėti pakelėje, 
Pradėsim skųstis Visagaliui, kad mums užkrovė naštą sunkią.

Julius Baniulis.

Artinasi Vasario šešioliktoji, Lietuvos nepriklauosmybės pa
skelbimo 29-ta metinė sukaktis. Visos lietuvių kolonijos ir organi
zacijos raginamos paminėti šįą sukaktį kaip galint iškilmingiau ir 
panaudoti šitą progą tam, kad pasaulis išgirstų apie Lietuvos 
skriaudas ir jos žmonių kančias.

Lietuva kenčia pasibaisėtiną rusiško bolševizmo priespaudą. 
Jos gyventojai yra areštuojami, žudomi ir masėmis gabenami Ru
sijos gilumon. Jų turtus grobia sovietų komisarai ir atvykstantie- 
ji iš rytų kolonistai.

Prieš šitą žiaurų ir neteisėtą rusų šeimininkavimą Lietuvos 
žemėje pareikškite savo protestą—kalbomis, rezoliucijomis, laiš
kais Amerikos vyriausybei ir Kongreso nariams, ir pareiškimais 
spaudai. Reikalaukite, kad bolševikų teroras Lietuvoje būtų su
stabdytas ir kad sovietų kareiviai ir žvalgybininkai išsinešdintų iš 
Lietuvos.

Bet remkime Lietuvą ne tiktai žodžiu, o. ir aukomis. Amerikos 
Lietuvių Taryba paskelbė Lietuvos Gelbėjimo Vajų sukelti $250,- 
000 kovai dėl Lietuvos išlaisvinimo.

Kiekvieną geros valios lietuvį prašome duoti savo asmenine 
teprisideda kuo didesne auka. ALT skyriai ir kolonijų komitetai 
prašomi daryti rinkliavas viešose sueigose ir privačiuose namuose. 
Draugijų valdybos ir nariai prašomi skirti aukas iš draugijų iždų 
arba daryti kolektas susirinkimuose.

Kiekvieną geos valios lietuvį prašome duoti savo asmeninę 
auką šiam kilniam tikslui, jei galima, bent vienos dienos uždarbį 
per šį vasario mėnesį.

Lietuvos žmonės šaukiasi mūsų pagalbos. Padėkime jiems nu
sikratyti svetimu jungu ir atgauti laisvę!

Amerikos Lietuvių Taryba.
Vykdomasis Komitetas:

L. šimutis, pirmininkas
Dr. P. Grigaitis, sekretorius
Mikas Vaidyla, iždininkas

LIETUVOJ BAISESNĖ VERGIJA NEGU 
PRIEŠ 100 METŲ

Ką rašė Jonas Biliūnas prieš 40 metų? Likiminė lietuvių tautos 
kova su imperialistine Rusija.

Rašo Jonas Kvietka

Pirmoji Vajaus kregždė — Vyskupas John Mark Gannon, James 
A. Farley plojant, įteikia BALF pirmininkui kun. Dr. J. B. Končiui 
Amerikos vyskupų auką BALF’ui—$10,000.00 čekį.

Kun. I. Albavičius 
A. J. Aleksis 
Juozas Arlauskas 
S. F. Bakanas 
Kun. J. Balkūnas 
P. P. Dargis 
Elena Devenienė
Stasys Gegužis

J. Glaveckas
J. J. Grigalus
J. V. Grinius

- Kun. P. M. Juras
K. Jurgeliūnas
V. T. Kvetkas
P. Kručas
J. B. Laučka

Wm. F. Laukaitis
S. Michelsonas
A. Mileris
Dr. A»-Montvidas
E. Pauraziene
P. L. Pivaronas
J. V. Stilsonas 
Dr. M. J. Vinikas

KAD JIE NEBADAUTŲ
Vos atvykęs į Ameriką, buvęs Lietuvos prezidentas Dr. K. 

Grinius, besikalbėdamas su jį pasitikusiais žmonėmis, prasitarė: 
“Teko ir pabadauti.”

Taip jis pasakė, turėdamas galvoje savo dienas, praleistas 
tremtyje.

Iš įvairių Europos vietų nuolatos ateina balsai, kad gyveni
mo sąlygos prastėja, maistas diena iš dienos mažinamas ir blogi
namas.

Antai, Baltijos tautų universitete studentų ir profesorių mais
tas yra tiesiog neįmanomas. Jie pusbadžiu gyvena, pilnai negau
dami net ir tos menkos dalies, kuri jiems nustatyta. Pusalkaniai, 
išvargę, jie vistiek dirbą, ruošdami šviesesnę ateitį Lietuvai.

Daug jaunimo, neištverdami visų sunkenybių, suserga džiova, 
ir tokių skaičius tolydžio auga.

Yra nusipelniusių tautos vyrų, mokslininkų, menininkų, ra
šytojų, kurie neturi reikalingo duonos kąsnio.

Tokių balsų sunku ir graudu klausytis. Tai mūsų brolių ir se
serų skundas—suaugusių vyrų ir moterų, senių ir tų mažų kūdi
kių, kurie savo akelėmis žiūri į pasaulį ir nesupranta, kodėl jis 
yra jiems toks žiaurus, šaltas ir alkanas.

Šalia to regime ir kitokį pasaulį—visa ko pilną, sotų, turtin
gą, patenkintą.

Nemaža ir lietuvių esąma toje aukso šalyje Amerikoje. Jeigu 
tik nėra apsileidęs, kiekvienas čia turi ir pakenčiamą uždarbį, Ir 
pastogę, ir sotų stalą. Kiti yra susitaupę ir gražaus pinigo.

Tokiu metu, kada broliai ir seserys, kada maži mūsų tautos 
vaikai dūsauja, alkio ir šalčio varginami, būtų gėda ir nuodėmė 
prieš dangų ir prieš žemę, gulėti ant savo dolerių skrynių, valgyti 
ir gerti, kiek tik diržas leidžia, ir neatsiminti, neištiesti šelpiančios 
rankos tiems, kuriems alkis žiūri į akis.

Kiekvieno lietuvio šioje šalyje pareiga prisidėti prie šalpos 
darbo,—tos šalpos, kuri eina mūsų broliams ir seserims.

Kas to nedarys,, kas iškris iš šalpos žygio, tas bus neatlikęs 
savo pareigos prieš Dievą ir prieš žmones, nebus papenėjęs alkano, 
pridengęs šąlančio.

Į tą šalpą, bendrą visų žygį padėti nelaimės ištiktiems bro
liams ir seserims tremtyje, turi būti įjungtos ne tik pavienės lie
tuvio pastangos šioje šalyje,-bet ir jų organizuotas pasireiškimas.

Neturėtų būti vakarų, parengimų, vaišių, programų, sukak
ties minėjimo, kurio pelnas nebūtų skiriamas Lietuvos gelbėjimui 
ir nelaimės ištiktų tautiečių šalpai. R.

— Anglija atitraukė iš 
Lenkijos ligšiolinį savo am
basadorių. 11

— Admirolas Byrd pasie
kė Mažąją Ameriką Antark- 
tikos srityje.

— Prancūzai siunčia dau
giau kariuomenės į Indokini
ją, kur eina mūšiai.

— W. Churchillis siūlo, 
kad Palestiną perimtų Jungt. 
Tautos.

— Lėktuvo katastrofoje 
prie Lisabonos, Portugalijoj, 
žuvo 16 asmenų.

— Ajnerikos delegaciją į 
Maskvos konferenciją suda
rys apie 100 žmonių.

Lietuva 1863 m.
“Ant viso krašto klaiki šmėk

la savo sparnais šviesų dangų 
uždengė, žmonių krūtinėn aš
trius nagus giliai įleisdama. De
gino sodžius, šaudė ir korė ir iš 
tėvynės tolimon šiaurės šalin 
žmones gabeno. Nepasigailėjo 
nei žilų senelių, nei sergančių 
moterų, nei nekaltų mažų kūdi
kių. Visas kraštas kalėjimu vir
to. Niekas nebebuvo tikras ryt
dienos, nežinojo, gulti eidamas, 
ar beatbus laisvas iš miego. Kilo 
verksmas ir skaudūs dejavimai. 
Visi po budelio kirviu dėjo savo 
galvas. Tik maža saujelė maišti
ninkų dar narsiai su prispaudė
jais kovojo, laukdama galo” . . .

Šiais žodžiais “Liūdnoj Pasa
koj” vaizduoja Jonas Biliūnas 
Lietuvos kraštą 1863 metų su
kilimo laikotarpiu. Skaudūs ir 
tragiški žodžiai per metų eilę 
savo prasmės ne tik neprarado, 
nešvelnėjo, bet dar giliau įsirėžė 
kiekvieno lietuvio širdyje. Nie
kas taip giliai keliais sakiniais 
nepavaizdavo lietuvių tautos 
tragizmo kovoje su rusų tironi
ja, kaip Jonas Biliūnas.

Šiandien, kada artinamės į 40 
jo mirties metus, mes galime 
konstatuoti, kad lietuvių tautą 
yra užgulusi dar didesnė nelai
mė, nei buvo vaizduojamaisiais 
1863 metais.

Ir tai mes išgyvename tuo 
metu, kada pasaulyje tvanku 
nuo laisvės šūkių, kada vyksta 
begalybė konferencijų žmogaus 
ir tautos laisvei gelbėti, o civili
zacija projektuoja užkariauti 
mėnulį.

Šiuo laikotarpiu Lietuva, 
esanti civilizacijos ir kultūros 
lopšy — Europoje, kovoja su 
barbarija ir tironija, baisesne už 
buvusią daugiau kaip prieš 80 
metų!

Skaudūs ir prasmingi Jono 
Biliūno žodžiai mus verčia su
stoti ties vienu klausimu — tai 
amžina lietuvių tautos kova su 
rusais. Klausimas ne tik aktua
lus, bet ir gilus.

Rusų tauta — imperialistų 
tauta

Tur būt, tai vienintelė pasau
lio tauta, kurios pačioje prigim
tyje įdiegta imperializmo dvasia. 
Tauta, niekad neturėjusi savo 
aiškaus veido ir charakterio, be
galinėse stepėse ir neužbaigia
muose plotuose užaugusi, neap
sakomu tempu ėmė plėstis ir 
greitai nuo Uralo pasiekė Kali
fornijos pakraščius.

Į rytus tebuvo tušti, žmogaus 
kojos nemindyti miškai, šiaurė
je taigos ir amžinas sniegas — 
taigi kliūčių plėstis nebuvo.

Tačiau į vakarus ir pietus ne 
taip jau lengvai sekėsi. Čia ur
vinio laikotarpio ir visai civili
zacijos nepažįstanti rusų tauta 
prieš keletą šimtų metų susidū
rė su narsia, darbščia ir laisvę 
mylinčia lietuvių tauta. Pietuo
se buvo narsios Kaukazo tautos. 
Tokiu būdu rusų nežmoniškas 
plėtimasis sustojo, jam buvo ap
laužyti ragai.

Šiandien, kai svarstomas Eu
ropos likimo klausimas, daug 
kur stengiamasi prisiminti, kad 
prieš šimtmečius taip pat Euro
pa stovėjo ties tuo pačiu klausi
mu ir kad jį išsprendė viena pa
ti lietuvių tauta — anuomet su
kurdama užtvarą ir ja ilgiems 
amžiams atskirdama Europą 
nuo imperialistinės rusų tautos.

Petras I-sis ir Europos Vakarai
Iš prigimties neorganizuota, 

vengianti darbo, o daugiau mėg
stanti plepėti ir fantazijas kurti 
rusų tauta nesitenkino užgrobu
si nors ir pustuščius, bet milži
niškus ir turtingus plotus. Juose 
gyvenimas iki pat šių dienų iš
liko nesikeitęs. Nežiūrint to, kad 
net ir šimtmečiams slenkant, 
nespėta ir net nenorėta sugro- 
muliuoti, kas buvo apžiota, ru
sai vis tiek nenurimsta ir iš miš
kų veržiasi į civilizuotus Euro
pos Vakarus.

Toji ekspansija į Vakarus pa
siekė gaivališkumo, kada žiau
rus Petras I susidomi laivais ir 
pradeda statyti savo vardu pa
vadintą miestą prie Suomių į- 
lankos, o miškiniams žmonėms 
su didžiausiu triukšmu nukerpa 
barzdas. Šis žingsnis siekia po
litinės imperialistinės ekspansi
jos į Europos Vakarus, jojant į 
nugalėto pono dvarą jo paties 
žirgu. Šio jojimo metu kaip tik 
daugiausia ir nukenčia tautos, 
kurios ilgus šimtmečius nesida
vė pažabojamos ir tuo pačiu gel- 
bėdamos Europą nuo azijatiško 
ir netašyto civilizacijos rusų im
perializmo.

Tada lietuvių tauta pradeda 
antrą kovos laikotarpį — tik da
bar jau už savo pačios fizinę ir 
dvasinę egzistenciją. Kova be 
galo žiauri.

Jonas Biliūnas tai pažymi vie
nu sakiniu: — žinios, kaip gan
das, ėjo paskui viena kitą ir be 
galo buvo liūdnos: tą pakorė, tą 
išvežė . . . Ogi tūkstančiai, kaip 
“Liūdnos pasakos” Kazys, jau
tėsi “nebegalį nė vienos dienos 
būti, turį iš savo krašto bėgti, 
jeigu nenorį būti pakarti ar su
šaudyti” . . .

Anuometinė lietuvių tautos 
kova pagimdė tūkstančius bėg
lių, daugiausia į Ameriką, kurie 
sukūrė didelę ir stipriai tautiš
kai sąmoningą lietuvių tautos iš
eiviją anapus Atlanto. Prieš 
maždaug 100-80 metų Ameriko
je pasirodė pirmieji lietuviai, bė
gą nuo smaugiančios rusų kil
pos. Deja — dalis tų pačių bėg
lių užmiršo praeities skriaudas 
ir šiandien bernauja Maskvai.

Ar nekeista, kad dar tik ke
lios dešimtys metų, kaip Rusijo
je oficialiai uždrausta vergija, o 
praktiškai šiandien vergauja 
apie 90 nuošimčių visos rusų 
tautos. Pagaliau, ar ne fantas
tiškai skamba ir tai, kad dar 
tik prieš 40 metų lietuvių tautai 
reikėjo kovoti su ginklu ir šake 
rankoje, kad ji galėtų melstis iš 
lietuviškos maldaknygės. Žmo
gus greit viską užmiršta, taigi ir 
mes greitai užmirštumėm anuo
metines lietuvių tautos kovas ir 
kančias, jei mūsų tėvynę nebūtų 
užgulusi dar baisesnė nelaimė 
nei buvusi prieš keliasdešimt 
metų.

Išniekintas socializmas
Vienas vokiečių komunistas 

ilgai svajojo patekti į rusų' ko
munistų “rojų.”

Pagaliau jis ten pateko ir da- 
simušė iki aukščiausių tarnybų. 
Tačiau žmogus buvo sąžiningas 
ir negalėjo neatkreipti dėmesio 
į baisų žmogaus išniekinimą ta
me “rojuje.” Jis matė milijonus 
kankinamų ir kalinamų žmonių, 
visuotinę apgaulę, badą, skurdą, 
baimę ir visa kita, kas lydi rusų 
“rojaus” žmones.

šis komunistas atvėrė akis, o 
po to spruko iš “rojaus” ir para-

šė knygą, pavadintą “Išniekin
tas socializmas.”

Panašiai apdegė nagus žymūs 
anglų, prancūzų, amerikiečių ir 
kiti rašytojai. Ne vieta išskai
čiuoti daugybę žinomiausių vi
sam pasauliui pavardžių. Iš tie
sų — gaila rusų tautos, kuri, ne
mokėdama pati savęs valdyti, iš
žudė ir išvaikė savo inteligentiją 
ir šimtmečiams paskendo į tam
sumą.

Ir šito išniekinto socializmo 
vardu šiandien rusų tauta pa
vergia vis naujas tautos, išdras
ko jas, išžudo, ištremia — lygiai 
kaip prieš 100 metų. Tik viskas 
dar didesniu mastu, dar žiau
riau, dar baisiau, dar greičiau.

Anuomet lietuvius rekrūtuos- 
na gaudė raiti kazokai, šiandien 
rusai lietuvius gaudo ir tremia 
su tankais ir lėktuvais. Anuomet 
dešimtimis ir šimtais trėmė į Si
birą, šiandien šimtais tūkstan
čių. Anuomet ėjo “Aušra,” “Tė
vynės Sargas,” o šiandien tik 
mažas lapelis iš pogrindžio bepa- 
sirodo. Anuomet ir Dievą gar
binti laisviau galėjai!

Ilgai tykoję rusų valdovai 
šiandien smaugia visą Rytų Eu
ropą, pasiryžę, nors ir išniekin
to socializmo vardu, įgyvendinti 
tai, ko siekė ilgus šimtmečius: 
plėstis į Vakarų Europą ir kul
tūringoms bei civilizuotoms tau
toms parodyti barbariško kumš
čio teisę.

Grįžkim prie Jono Biliūno
Atėję komunistai į Lietuvą, 

Joną Biliūną paskelbė “savu 
žmogumi” ir apšaukė “madnu.” 
Girdi, kovojęs jis “už darbo kla
sės reikalą.”

Iš tiesų, Jonas Biliūnas kovo
jo už lietuvių liaudies teises, jis 
reikalavo laisvės. “Liūdnoje Pa
sakoje” jis rašo: “Nereikia rusų 
valdžios klausyti, ja tikėti, bet 
reikia rinktis būriais ir visiems 
iš vieno vyt rusus iš savo krašto, 
nes jie tik esą mūsų neprieteliai, 
spaudžia ir skriaudžia žmones, 
persekioja mūsų tikėjimą ir kal
bą.” Ir priduria, kad daugelis, 
jei ne su šautuvais, tai bent su 
šakėmis ir dalgėmis eisią rusų 
vyti . . .

Toji kova neliko be sėkmės. 
Lietuva kėlėsi ir buvo garbinga 
pasaulio tautų šeimoje.

Šiandien tačiau vėl Lietuva 
pavergta to paties ruso ir dar 
žiauriau kankinama ir naikina
ma. Jono Biliūno žodžiais ta
riant: “Dieve, dėl ko gi taip? Už 
ką”. Bet jis anuomet rašė Lie
tuvai, kad “ateis žmonių laimė, 
niltrupės nelaisvės pančiai, iš
nyks skriaudos ir neteisybės, vi
si pasijus lygūs ir laimingi, 
gerbs artimą ir jp teisę” . . .

_ Ir tikrai, kas kardą kelia, tas 
nuo jo ir žus, o Lietuvai tikrai 
skaudūs pančiai nukris.

Lietuvai Gelbėti Au
kos New Yorke

Paskutinėmis dienomis Lietu
vai gelbėti gautos šios aukos:

Ullman Bros., N. Y. C. $200, 
K&K Tailors, Inc., B’klyn $100, 
Progressive Coat Co., N.Y. $100, 
Townley Clothes, Inc., N.Y. $75. 
S. & B. Specialty Co., Inc., N.Y. 
$50. Viso $525.00

Po 10 dol. aukojo: A. Žilins
kienė, K. Razauskienė ir P. šeš
tokas.

Po 5 dol: Ant. ir Ona Bubniai, 
J. Gražulis, And. Vaišvila, Košt. 
Bryan, I. Mikolainiene, Dr. J. 
Naujokaitis, P. Cibas, Pr. Švar- 
navičius, And. Vlaras, Vyt. ir 
Aid. Stašinskai, T. Valaičiai, J. 
Baranauskas, Marė Narkevičius, 
Ver. ir Myk. Vaičiūnai, M. Pa- 
delskienė, K. Bagdonas. St. Gri- 
gula, J. Sescila, And. Rabikaus
kas, D. Boris, Mrs. Anna Melt z. 
O. Matutienė, A. Levulis, V. Ta
mošaičiai.

J. Dulskis aukojo $4.
Po 3 dol.: Zavistanavičiai, Ad. 

Kvarinskas, O. Anzulienč.
Po 2 dol.: B. Kuliai, P. Ku

činskas, N. Kabažinskas, M. Sir- 
mulevičienė, Ign. Valašinas, J. 
Elginai, S. Mikaliūnas, S. Stani- 
kunaitis, Wm. J. Schultz, M. Pu- 
tinienė, J. Gudiškis, S. Jakupčio- 
niai.

Po 1 dol.: O. Petruliene. P. 
Budenas, J. Saldis, Julia Stul- 
gaitis, Mr. & Mrs. Cassano. K. 
Pivarūnas, Mrs. E. Charwinsky. 
M. Lekstutienė, J. Švilpo, P. 
Bagdonas, J. Jakaičiai, A. Ku- 
rauskai, V. Slikienė, Vaičiūnie
nė, Mr. & Mrs. H. White, T. Ma
žonienė, O. Baleskienė, O. Kivi- 
tienė, P. Puzinienė, Kaz. Zaica.

Visų, kurie aukojo ir aukos 
Lietuvos gelbėjimui, pavardės 
bus atskirai atmuštame sąraše 
paskelbtos vasario 16 d. per mi
nėjimą Webster Hall, New Yor
ke.

Atvykę Lietuviai

SĖKME*

Vasario 2 
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su

Pirmiausi!
vardu mok
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VEIKĖ

LIETUVIŲ SKUNDAS PRIEŠ RUSIJĄ
Jungtinių Tautų Generalinis Sekretorius Įteikė Jį žmogaus Teisių 

Komisijai
Chicago, Ill.—Jungtinių Tau

tų sekretoriatas praneša Ameri
kos Lietuvių Tarybai, kad jos 
laiškas, rašytas pereitų metų 
gruodžio 11 dieną dėl Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
memorandumo Jungtinėms Tau
toms buvo gautas, ir kad kalba
masis memorandumas bus įteik
tas Žmogaus Teisių Komisijai, 
kada ji pradės savo posėdžius.

Šita komisija jau posėdžiauja 
ir savo pirmininku išsirinko El- 
Rooseveltienę.

Savo laiške, kurį mini J. T. 
sekretoriatas, Amerikos Lietu
vių Tarybos Vykdomasis Komi
tetas reikalavo, kad Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
(VLIK) pareiškimas apie bolše
vikų okupantų žiaurumus Lietu
voje nebūtų ignoruojamas, nes 
spaudoje buvo pasirodę žinių, 
kad tas raštas galįs būti atidėtas 
į šalį. Tą VLIK raštą įteikė 
Jungtinėms Tautoms Lietuvos 
ministeris Washingtone P. ža- 
deikis.

ALT laiškas
ALT Vykdomasis Komitetas, 

kreipdamasis į Jungt. Tautų ge
neralinį sekretorių Trygve Lie, 
rašė: “Atrodo, kad faktai išdės
tyti jų (VLIK) dokumento, yra 
tikri. Iš patikimų informacijos 
šaltinių mes patys žinome, kad 
Lietuvos, lygiai kaip ir kitų 
dviejų Baltijos valstybių, žmo
nes žiauriai persekioja sovietų 
režimas, įsteigtas tenai priešta
raujant tarptautinėms sutar
tims; kad jiems yra atimtos pa
grindinės teisės ir laisvės; kad 
ekonominį jų gyvenimą ardo 
krašto sovietizacija ir kad de
šimtis tūkstančių Lietuvos pi
liečių nužudė rusų NKVD arba 
išgabeno į vergų darbo stovyk
las Sibire ir kitose Sovietų Są
jungos teritorijose, šitas pasi
baisėtino lietuvių tautos slopini
mo ir naikinimo procesas yra 
vykdomas tuo pačiu laiku, kai 
Rusijos valdžia dalyvauja dar

buose pasaulio organizacijos, 
kuri yra davusi prižadą remti 
visų tautų teises ir žmogaus as
mens vertybę.

“Jungtinės Tautos turi aiškią 
pareigą pasirūpinti, kad šis ne
žmoniškas Jungtinių Tautų na
rio elgimasis su lietuvių tauta 
būtų sustabdytas ir kad Lietu
vai būtų suteikta proga atsi- 
steigti kaipo laisvai ir nepri
klausomai valstybei.”

Tarybos laiškas buvo pasiųs
tas generaliam Jungtinių Tautų 
sekretoriui besibaigiant šios or
ganizacijos posėdžiams, ir gal 
dėl to nebuvo iki šiol girdėti apie 
Tarybos žingsnio vaisius.

VLIK raštas Jungt. Tautų 
Rekorduose

Bet dabar patiriame, kad 
VLIK skundas Jungt. Tautoms 
nebuvo numestas: priešingai, 
jam duota eiga. Pasaulio organi
zacijos sekretoriatas oficialiai 
praneša Amerikos Lietuvių Ta
rybai laišku, datuotu sausio 24 
d., kad tas raštas yra įteiktas 
atitinkamai komisijai.

Šita komisija, Žmogaus Teisių 
Komisija, jau susirinko. Ji yra 
gavusi apie 1,000 skundų, kurie 
išdėsto žmogaus teisių trempi
mo pavyzdžius įvairiose šalyse.

Pasirodo, kad yra du lietuvių 
skundai. Be paminėto VLIK pa
reiškimo, yra taip pat įteiktas 
komisijai “Lietuvos moterų at
sišaukimas į pasaulio laisvų ša
lių moteris,” adresuotas Roose- 
veltienei, kuri dabar yra išrink
ta komisijos pirmininke, reika
laujantis, kad Sovietų Rusija 
grąžintų į Lietuvą prievarta de
portuotus jos žmones.

A. L. Taryba.

— Amerikoje svarstomas 
planas, kad Vokietijai būtų 
grąžintas Brandenburgas ir 
Pomeranija, per Potsdamo 
konferenciją priskirti Lenki
jai.

Sausio 24 d. atvyko šie lietu
viai tremtiniai į Jungt. Valsty
bes.

Jonas Adomavičius, J.A.V. pi
lietis, apsistojo pas pažįstamus, 
158>Euclid Ave., Brooklyn, N.Y.

Stasys Jurkūnas apsistojo pas 
žmoną, J.A.V. pilietę, atvykusią 
pereitų metų spalių mėn. ir gy
venančią, 1520 N. Hoyne Avė., 
Chicago 23, Ill.

Nelė Kairytė - Katelienė, J.A. 
V. pilietė, su dukrele Angele ap
sistos pas puseserę Eleną Ger- 
cienę, 2554 W. 40th St., Chicago 
32, Ill.

Dr. Antanas Kyras išvyko į 
Chicagą pas dėdę Mykolą Kyrą. 
3351 S. Halstead St., Chicago.

Margareta Samatauskienė, J. 
A.V. pilietė, su trims vaikučiais 
apsigyvens pas tėvus Staknius, 
199 Kingsland Ave., Lyndhurst, 
N. J. Jos pasitikti į uostą atvy
ko Staknienė ir broliai.

Albinas Strazdas apsistojo pas 
seserį N. Malinienę, 101-43 114 
St., Richmond Hill 19, N. Y.

Antanas ir Vanda Urbonai su 
dukrele Dalia apsistojo pas ži
nomus biznierius Budreckus, 
1159 Kipling Rd., Elizabeth, N. 
J.

Antanas Urbonas Lietuvoje ir 
vėliau ištrėmime gražiai užsire
komendavo kaipo sumanus ir 
energingas lietuviškų knygų lei
dėjas.

Atsivežti jo išleistų knygų pa
vyzdžiai daro tikrai puikų įspū
dį meniniu ir techniniu požiūriu.

Juozas Valakas, J.A.V. pilie
tis, apsistojo pas dėdę Edward 
Polk, 65-01 87 St., Woodhaven, 
N. Y.

Kazys Visockis, J.A.V. pilie
tis, apsistojo pas tėvą Praną Vi- 
sockį, 493 E. 156 St., Bronx, N. 
Y.

Robertas ir Marcelė Žukai su 
dukrele Dainora apsistojo pas 
seserį Bagdonienę, 38 Marcy 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Nors abiejų okupantų iškan
kinti, pergyvenę bombardavi
mus, nevienas jų gaudytas ir 
šaudytas, vis tik atrodo nepa
laužti, geroj nuotaikoj, su vilti
mi žiūri į ateitį, tikėdamies, kad 
neteks per ilgai laukti, iki Lie
tuva vėl bus laisva ir nepriklau
soma. P. G.

— Numatoma, kad pigi 
atominė energija pramonei 
bus galima gauti apie 1960 
metus.

— Japonijoje įvyko minis- 
terių kabinete pakeitimų. 
Trys ministerial buvo pamai
nyti.
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SĖKMINGA VARDINIŲ 
VAKARIENĖ

VISI Į VAIDINIMĄ

j KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI |

Vasario 2 dieną kun. Ignacas 
Valančiūnas šventė savo vardi
nes.

Buvo surengtas pagerbimo 
balius, kuris sutraukė virš 300 
svečių ir viešnių iš visos Phila
delphijos.

Pirmiausia pasveikino visų 
vardu mokinys K. Šilvinskas. 
Po to buvo smagi programa, vi
sa lietuviška, nuotaikinga ir 
linksma. Susirinkusieji buvo pa
tenkinti tokia programa.

Po vaišių j visus prakalbėjo 
kun. Ignacas Valančiūnas, kurs 
džiaugsmingai dėkojo visiems už 
bankietą.

Pažymėtina ir tai, kad šeimi
ninkės parengė valgius labai 
skoningai. Visi gavo gardžiai pa
valgyti ir galėjo linksmai vaka
rą praleisti. Po vakarienės bu
vo šokiai.

Svečių tarpe buvo galima pa
stebėti kun. V. Martusevičių, 
kun. J. šukevičių, Saliamoną 
Mažeiką, Praną Statkų, Dom. ir 
Petronėlę Antanaičius, Antaną 
Dziką, L. K. Federacijos pirmi
ninką J. Biržieti, Pt. Breeze pa
žįstamą biznierių J. Kairevičių. 
Iš pietinės Philadelphijos buvo 
matyti Mykolas Bigenis, laido
tuvių direktorius ir karo vetera
nas, Šimanskiai, Gaubai iš West 
Philadelphijos.

Savo aukomis šį bankietą pa- 
rėrfiė Valavičiai, Lepo, Mrs. Bū
rą, K. Žemaitis, Zupkauskai, 
Mockūnas, Slavinas, Vasauskai, 
K. Gaubai.

Visiems aukojusiems rengėjai 
ir kun. klebonas dėkoja.

VEIKĖJA ATSIMENA

Vasario 7 dieną sueina 4 me
tai, kaip mirė Philadelphijie- 
čiams gerai žinomas karštas lie
tuvis ir veikėjas Kazimieras 
Dryža.

Jo metinės pamaldos užprašy
tos Briedžių. Verta atsiminti sa
vo maldose to tauraus lietuvio 
sielą.

ATVYKO PROF. A. SALYS

Prof. A. Salys ir Salienė va
sario 8 dieną atvyks į Ameriką 
ir apsigyvens Philadelphijoj.

Profesorius gavo profesoriavi
mą Pennsylvanijos universitete 
per savo draugo prof. A. Senn 
užtarimą.

Profesoriui atkeliauti pagel
bėjo ir kun. Ign. Valančiūnas.

W T E L
LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA 
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RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS

3304 -16 Richmond Str. Philadelphia, Pa. |

TeL Ste 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

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

Vyčių 3-oji kuopa rengia vai
dinimą “Drama Miške” vasario 
9 dieną, 5:30 vai.

Kviečiami visi dalyvauti ir 
pamatyti, kaip jaunieji vaidins 
lietuviškai.

Visi galės prisiminti lietuviš
ką gyvenimą.

ATSIMENA TĖVĄ

W. Baranauskai, 219 Whar
ton St., užprašė mišių auką už 
savo tėvą Antaną Tribulą.

Pamaldos buvo sausio 3 die
ną. Pamaldose dalyvavo giminės 
ir pažįstamieji.

MIRĖ

Sausio 29 d. mirė Jurgis Stra- 
šinskas, 51 metų amžiaus.

Palaidotas šv. Kryžiaus kapi
nėse po pamaldų Švč. Sakra
mento bažnyčioje.

Laidotuvių apeigas aprūpino
J. Kavaliauskas.

Šv. Jurgio Parapija
Philadelphijos lietuviai Lietu

vos Nepriklausomybės šventę 
vasario 16 d. iškilmingai minės 
lietuvių klubo salėje, Allegheny 
Ave.

Skaudi nelaimė
Sausio 27 dieną Philadelphijo- 

je žuvo Ambraziejus žekas, 57 
metų amžiaus, nuo 2711 Ontario 
St. šeimos tėvas, Ambraziejus 
žekas grįžo iš darbo. Išlipus iš 
tramvajaus Allegheny Ave., jį 
smarkiai sužeidė sunkvežimis.

Be sąmonės nuvežtas į ligoni
nę, po dviejų valandų mirė.

Liko žmona, keturi sūnūs ir 
viena duktė.

Prieš šešttą metų šioji šeima 
neteko savo motutės, šeimoj vi
si jau suaugę, tačiau nelaimę 
sunkiai pergyvena.
' A.A. Ambraziejusžekas palai
dotas vasario 1 d. šv. Grabo ka
pinėse. Pamaldos atlaikytos pa
rapijos bažnyčioje.

Šv. Andriejaus 
Parapija *

Jau pradėtas BALF rūbų rin
kimo vajus. Parapijiečiai uoliai 
remia šį darbą.

Bažnyčios vidaus dekoravi
mui paskelbtas vajus. Greitu lai
ku bus pradėtas bažnyčios vi
daus papuošimas.

Sausio 25 dieną netikėtai mi
rė Aleksandras Vyturys, 59 me
tų amžiaus.

Liko šeima, žmona Barbara ir 
sūnus Alfonsas.

Velionis palaidotas sausio 29 
dieną šv. Grabo kapuose.

Laidojimo tvarką gražiai pra
vedė graborius lietuvis Kazimie
ras Ramanauskas.

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

1601 - 08 So. 2nd St
Philadelphia, Pa.

Laisniuotas Penna Ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

So. Boston, Mass.
Kun. Dr. K. Urbonavičiaus 

Auksinis Jubiliejus
Bostonas ruošiasi ir laukia 

nepaprastų iškilmių — kun. Dr.
K. Urbonavičiaus auksinio ku
nigystės jubiliejaus.

Tai įvyks vasario 9 d. Ryte 8 
vai., Šv. Petro liet bažnyčioje, 
pats jubiliatas laikys iškilmin
gas padėkos mišias, o 10 vai. 
diocezijos ganytojas, arkivysku
pas Richard J. Cushing, laikys 
pontifikales mišias. Dalyvaus 
draugijų valdybos.

Vakare, 6 vai. Bostono cent
re, Copley Plaza viešbuty, įvyks 
pagerbimo bankietas.

Numatoma turėti arti tūks
tančio svečių.

Dainuos baritonas Rapolas 
Juška.

Iškilmių ruošimu rūpinasi ko
mitetas, kuriam vadovauja ir 
visą ratą suka energingas kun. 
Albertas Abračinskas.

Bendrai minės Vasario 16
Bostone Vasario 16-toji bus 

minima visų lietuvių bendrai. 
Minėjimo ruošimu rūpinasi kle
bono kun. P. Virmauskio inicia
tyva suorganizuotas Boston ko
mitetas laisvinti Lietuvai, į ku
rį įeina visos srovės, neišskiriant 
nė tautininkų (L.V.S.l.

Komitetui pirmininkauja ir 
programą nustato adv. Jonas 
Grigalius, A. L. Tarybos narys.

Minėjimas įvyks vasario 16 d. 
2 vai. po pietų, S. Boston High 
School didžiulėj auditorijoj.

Pagrindiniai kalbėtojai bus B. 
Budginas ir kun. J. Borevičius, 
S.J. Dainų programą atliks nau
ja moterų merginų grupė “Dai
na.”

Į minėjimą pakviesta guber
natorius Bradford. Jis taip pat 
paprašytas vasario 16 dieną pa
skelbti Mass, valstijoj Laisvos 
Lietuvos Respublikos diena.
. Ryte 10 vai. bus iškilmingos 
mišios ir pamokslas, kurį pasa
kys kun. J. Borevičius.

New Haven, Conn.
Vasario 16

Kaip kiekvienam geram ame
rikiečiui brangi Liepos 4 diena, 
taip kiekvienam lietuviui ir lie
tuvaitei turėtų būti brangi Va
sario 16 diena, kurioje minima 
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktis.

Vasario 16 d. mūsų kolonijoj 
Amerikos Lietuvių Tarybos vie
tinio skyriaus pastangomis ruo
šiamas įdomus patriotinio turi
nio vakaras bei programa iš dai
nų ir kalbų. Kalbės advokatas 
F. J. Bagočius, Kazys Vilniškis 
ir mūsų klebonas kun. E. Gra- 
deckas.

Šv. Pranciškaus draugija, ku
ri yra viena iš seniausių vyrų 
draugijų mūsų kolonijoj, jau pa
skyrė Lietuvos laisvės atgavimo 
reikalams auką $25.00, kurią į- 
teiks per minėjimą.

Visa eilė gerų veikėjų pasiža
dėjo teikti gausias aukas.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas įvyks Šv. Kazimiero 
parapijos svetainėje 339 Greene 
St. Programa prasidės 4 valan
dą po pietų. Įžanga 35 centai.

Krepšinio rateliai
šv. Kazimiero parapijos jau

nimas supranta sporto vertę.
Čia yra net du krepšinio (bas

ketball) rateliai: vienas iš jau
nesnių berniukų, antras iš vy
resnių. Abudu visuomet šauniai 
pasižymi, rungtynėse laimėda
mi.

Yra vyrų ir merginų bowling 
rateliai, kurie kiekvieną savai
tę susitinka su kitų kolonijų ra
teliais žaisti. M.

Miami, Florida
Čia Amerikos Lietuvių Pilie

čių klubas buvo surengęs meti
nį pikniką sausio 22 d.

Žmonių atsilankė per 400. Ne
sitikėta, kad tiek daug lietuvių 
būtų apylinkėje.

Klubas padarė pusėtinai pel
no, kuris skiriamas statyti nau
jam namui.

Kluban stojimo mokestis yra 
1 doleris ir metinis mokestis 1 
dol. 20 c. Joseph Marshall.

Elizabeth, N. J.
Mūsų kolonija džiaugiasi, su

laukusi iš Europos atvykusių 
garbingų svečių.

Pirma kregždė buvo gydyto
jas J. Jusionis, buvęs Vilniaus 
apskr. gydytojas. Apsigyveno 
pas I. Budreckus. Malonus ir 
kultūringas asmuo, jis daug įdo
mybių apie Europos ir Lietuvos 
padėtį nupasakojo.

Praeitą savaitę kuriam laikui 
atvyko pas J. Žilevičius buvusi 
Lietuvos valstybinės operos pir- 
mutinioji solistė — primadona 
Vladislava Grigaitienė ir jos 
duktė Valerija. Turime vilties, 
kad gal teks ją išgirsti mūsų ko
lonijoje dainuojant. Ji buvo pir
maeilė solistė nuo pat operos įsi
kūrimo. Ji taip pat buvo profe
sorė nuo pat Kauno konserva
torijos įsikūrimo. Tai viena žy
miųjų mūsų dainininkių pionie
rių.

Ją šiame krašte ištiko nelai
mė: mirė jos vyras, buvęs Lie
tuvos generolas, Vyriausio Tri
bunolo pirmininkas.

Duktė Valerija buvo Humani
tarinio Fakulteto studentė Vy
tauto Didžiojo Universitete.

Vos tik kelios dienos atvyko 
pas Povilą Kirvilevičių ir I. 
Budreckus Antanas Urbonas su 
žmona ir dukrele. Jis buvo Lie
tuvoje studentas, komersantas. 
Jis yra išleidęs nemažai knygų, 
būdamas ištrėmime. Teko ma
tyti jo leistus leidinius, kurie at
rodo gražiai ir meniškai. Dukre
lė Teresytė, vos pusketvirtų me
tų, o gražiai gieda Lietuvos him
ną ir daug eilučių moka atminti
nai.

Prieš pora dienų atvyko pas 
kun. Dr. J. Starkų jo brolis An
tanas, gydytojas, Vytauto Di
džiojo Universiteto buvęs profe
sorius.

Prieš mėnesį pas Baltramai- 
čius gyveno J. Šukiai, atvykę iš 
Europos.

Tai vis inteligentai, Lietuvos 
visuomenės pažibos.

Mūsų kolonija sveikina juos ir 
džiaugiasi jų atsilankymu ir ap
sistojimu mūsų kolonijoje.

Taip pat laukiamas atsilan
kant pas gimines ir neseniai at
vykęs žurnalistas Juozas Vala
kas, dirbęs Vokietijoje prie, lie
tuviško laikraščio.

Žvalgas.

Bayonne, N. J.
BALF vajaus atidarymo iš

kilmėse sausio mėn. 24 d. Wal
dorf - Astoria viešbutyje New 
Yorke dalyvavo 5 atstovai iš 
mūsų kolonijos. Buvo įteikti 2 
čekiai sumoje 500 dolerių.

New Yorko-Brooklyno BALF 
skyriaus vajaus atidarymo iškil
mėse sausio 26 d. Labor Lyceum 
salėje Brooklyne kalbą pasakė 
iš Bayonnėš nuvykęs kun. V. 
Karalevičius.

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės iškilmėse vasario 16 d. 
kun. V. Karalevičius skaitys pa
skaitą apie Lietuvą Clevelande, 
Ohio.

Sausio 26 d. Harrisono bažny
čioje įvyko Dr. Vito ir Marijo
nos Kemėžių iš Kearny sūnaus 
krikštas. Duotas jam vardas— 
Povilas. Krikšto apeigas atliko 
Dr. V. Kemėžio brolis kun. M. 
Kemėžis iš Bayonne.

Vasario 2 dieną susituokė 
Charlotte Česnauskaitė ir Ed
ward Godfrit.

Sausio mėn. pakrikštyti: Pau
lina Bernotaitė ir Robert Fertal.

K.

Paterson, N. J.
Dvi pavyzdingos mūsų parapi

jos šeimos—Žiliai ir Rutkaičiai 
—sausio 26 d. šventė savo vedy
bų sidabrinį jubiliejų.

Valerijai Lekavičienei, kuri 
jau daug metų dirba įvairiose 
katalikiškose mūsų parapijos or
ganizacijose, vasario 2 d. suėjo 
50 metų. 

Sodalietės ruošia vasario 17 d.
Valentine parengimą parapijos 
svetainėj. Pradžia 8 vai. vakare.

Kviečiamos visos jaunos pa
rapijos moterys ir mergaitės.
Rengėjų komisija, kuriai pirmi-1 rio 25 d.

ninkauja Mary Justas, jau iš 
anksto garantuoja, kad visos da
lyvės bus patenkintos.

A. S.

Harrison-Kearny,
Šioje lietuvių kolonijoje yra 

du Įdubai: Lietuvių Politikos 
klubas ir Lietuvių Amerikos Pi
liečių klubas, globoj Šv. Vardo 
draugijos.

Jie turto turi apie $125,000. 
1946 metais klubai pasižymėjo 
aukomis. Ypač geras aukas su
teikė Liet Piliečių klubas kartu 
su Šv. Vardo draugija.

Metiniuose susirinkimuose Šv. 
Vardo draugijos ir L. A. Piliečių 
klubo valdybas perėmė daugiau
sia jaunimas, o Liet. Politikos 
klube permainų nebuvo, išski
riant pirmininką, kuriuo buvo 
išrinkta V. T. Mikionis.

L. P. klubas turi savo vyrų 
chorą, kuriam vadovauja muzi
kas J. Čižauskas.

Šis choras ruošia koncertą, 
kuris įvyks sekmadienį, vasario 
9 d. klubo svetainėj, 134 Schuy
ler Ave., Keamy, N. J.

Programa bus gana įvairi. 
Matysime gabaus muziko išla
vintą chorą, solistų, duetų ir vėl 
pasirodys vietinės seselės pran- 
ciškietės su savo išlavintomis 
grupėmis. Pradžia 6 vai. po pie
tų.

J. V. Baltrukonis.

30 narių iš mergaičių ir ber
niukų sodalicijos skyrių nuo 8 
iki 14 metų vasario 2 d. per 9 
valandos mišias ėjo bendrai prie 
komunijos ir buvo iškilmingai į- 
šventinti į sodaliciją.

Sausio 26 d. veteranų pirmi
ninko Juozo Savicko šeima su
silaukė dukrelės, kuriai parink
tas Teresės vardas.

Šv. Onos draugijos metinis su
sirinkimas buvo antradienio va
kare, sausio 28 d.

Į valdybą išrinkta: pirm. H. 
Kaslauskienė, vicepirm. A. Bil- 
zienė, prot. rašt. A. šmigelskie- 
nė, f in. rast. H. Mikalauskienė, 
iždin. A. šaukonienė.

Po susirinkimo A. Kašetienė 
ir M. šaukonienė pagamino už
kandžių narėms. A. E. S.

Newark, N. J.
Parengimas—Sukaktis

Vasario 2 d., sekmadienį, čia 
buvo įdomus parengimas.

Iš Harrisono atvažiavo seserų 
pranciškiečių paruošta vaidinto
jų ir dainininkų grupė.

Programoje dalyvavo mokyk
los vaikučiai, sodalietės pasiro
dė su vaidinimu, Newarko ber
niukai gražiai sugrojo savo or
kestru, berniukai iš Harrisono 
suvaidino trumpą komediją, ir 
dainavo kelios solistės iš Harri
sono.

Taip pat dainavo Harrisono- 
Kearny moterų choras.

Gale buvo komedija “Man 
Kuklienė sakė.”

Su šokiais pasirodė J. Stuko 
radijo grupė “Rūta.”

Kalbas pasakė klebonas kun. 
I. Kelmelis ir kun. P. Bastakys.

Tą dieną būta gražios sukak
ties: klebono kun. I. Kelmelio 
kunigystės 25 metų šventė.

Ta proga klebonui buvo pa
reikšti sveikinimai ir nuošir
džiausi linkėjimai toliau sėkmin
gai dirbti Bažnyčiai ir Tėvynei.

Veteranai
Newarko lietuvių draugijos 

Lietuvių Veteranų postui įteikė 
$341.20 čekį.

Čekį įteikė draugijų pirminin
kas F. Šneideris, sekretorė I. 
Trečiokienė ir iždin. V. Valeckis.

Padėką išreiškė posto koman- 
dieris J. Lewis.

Tų draugijų sąryšį sudaro 14 
organizacijų.

Sausio 28 d. buvo išrinkta 
nauja posto valdyba: komandie- 
rius Ed. Kidzius, vyresnysis vi- 
cekom. A. Vaškevičius, jaunes
nysis—V. Kranovskis, iždin. A. 
Venckus, iždo globėjai—J. Ar- 
lovas, B. Kralikas, R. Lalašeris. 
Išrinktas vykdomasis komitetas 
ir dar kiti pareigūnai.

Buvo priimtas nutarimas, kad 
mūsų postas dalyvaus Vasario 
16 minėjime.

Po susirinkimo buvo pasivai
šinta.

Kitas susirinkimas bus vasa-
F. V.

VIETOS ŽINIOS Į 
o———— .  į

METINIS SUVAŽIAVIMAS

Moterų S-gos New Yorko 
ir New Jersey apskrities me
tinis suvažiavimas įvyks va
sario 23 d. šv. Jurgio parapi
jos salėje, 207 York Street, 
Brooklyne.

Pradžia 2 vai. p. p.
Apskrities kuopos prašo

mos prisiųsti atstovus į su
važiavimą.

S. Subatienė, pirm.

SUSIRINKIMAS
Alumnų ir Studentų Klu

bo susirinkimas šaukiamas 
vasario 9 d.

Klubui gali priklausyti vi
si, kurie yra baigę dvejus ko
legijos metus.

Informacijų kreiptis šiuo 
adresu:

Miss Stella Charaska
50 St. Nickolas Avenue

Brooklyn, N. Y.

KRIKŠTYNOS
Mato ir Elenos Milukų, Jr., 

šeima pereitą sekmadienį turėjo 
šaunias krikštynas. Buvo pa
krikštyta jų dukrelė Elenos Da
nutės vardai.

Krikštynose dalyvavo daug 
svečių, jų tarpe ir iš Philadel
phijos.

Kūmai buvo EI. Jurgėlienė ir 
Ed. Breslauskas. Stalas lūžo nuo 
skanių lietuviškų valgių.

AUKOS TREMTINIŲ 
FONDUI

Dar “Amerikos” vajaus 
pradžioje E. Gustavičienė 
ne tik užsimokėjo savo pre
numeratą, bet paaukojo $4 
tremtinių laikraščio fondui, 
tik jos auka lig šiol nebuvo 
laikraštyje paskelbta.

Ant. Bražinskis iš Newar
ko užrašė “Ameriką” me
tams viegam tremtiniui Vo
kietijoje. •

Chicago, Ill.
Kalbėjo Dr. P. Padalskis—Su

rinkta 3,000 dolerių
Sausio 27 d. čia kalbėjo iš 

New Yorko atvykęs Dr. P. Pa-1 
dalskis ryšium su Lietuvai Gel
bėti Vajumi.

Prakalbos įvyko dviejose vie
tose — Marquette Park ir Town 
of Lake.

Abiejose vietose aukų buvo 
sudėta per 3,000 dolerių.

Marquette Park lietuviai su
aukojo $1,316 ir Town of Lake 
$1,700.

Brooklyno Lietuviai Oratoriai

b ......... ------------ —»
Tel. NEwtown 9 - 4464

<

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave., 
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

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. 
---------------------------------------.

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
~ GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
♦ ■ ■ ............. . 4

LIETUVIŲ KONCERTAS 
CITY CENTER

L. S. Antanavičienės mokinių 
koncertas New Yorko City Cen
ter muzikos salėje (130 W. 56 
St.) įvyks vasario 15 d.

Programos šokius su garsių 
kompozitorių muzika atliks mo
kiniai.

Be to, programoje dalyvaus 
smuikininkas L. Buinis, Jr. iš 
Bostono, balerina Adelė Čeraš- 
kaitė, dainininkė G. Vitaitytė, J. 
Stuko tautinių šokių grupė.

Programa prasidės lygiai 8:30 
vai. vakare.

KONCERTAS

Metinis J. Stuko radijo pava
sarinis koncertas ir balius įvyks 
sekmadienį, balandžio 27 d. šv. 
Jurgio lietuvių salėje, Newark, 
N. J.

DVYLIKOS TAUTŲ ŠOKIAI

Brooklyno diecezijos katalikų 
jaunimo organizacija šį penkta
dienį, vasario7 d., 8:30 vai. va
kare šv. Tresės milžiniškoj au
ditorijoj prie Classon Avė. ir 
Sterling place Brooklyne rengia 
dvylikos tautų šokius, į kuriuos 
pakvietė ir lietuvius dalyvauti.

Lietuvius atstovaus šv. Jurgio 
par. jaunuolių šokėjų grupė, ku
riai vadovauja Bronė Brundzie- 
nė.

ATSAKO SENATORIUS ĮVES

Įvykusio lietuvių katalikų sei
melio gruodžio 29 d. rezoliucijos 
buvo surašytos ir pasiųstos į 
Washingtoną, reikalaujant Lie
tuvai užtarimo.

Buvo gautas palankus atsaky
mas iš senatoriaus Irving M. 
įves. Jis taip rašo: “Your letter 
of December 30th has been re
ceived and I want to apologize 
for the delay in replying which 
is due to the lateness of the as
signment of an office to me and 
lack of an adequate staff. How
ever, I have now noted and shall 
give careful attention to the 
matter about which you have 
written.” C. K. E.

MOTERŲ PILIEČIŲ 
SUSIRINKIMAS

Moterų Piliečių klubo pirmas 
metų susirinkimas buvo sausio 
8 d.

Buvo išrinkta valdyba iš šių 
asmenų: Tomašauskienė—pirm., 
Kulienė—vicepirm., Raižienė— 
užrašų sekr., Jocienė—iždininkė, 
Brecker—f in. sekr., Budrick— 
maršalka.



AMERIKA Vasario-February 7, 1947

New Yorko Apylinkės Katalikę Spaudos Rėmėję
Mūsų Apylinkėje

MILŽINIŠKAS

BAZARAS
Ruošiamas "Amerikos" naudai, tęsis 2 savaites

Vasario-February 22 ir 23 d., 1947
ŠEŠTADIENĮ nuo 7 vai. vakare ir SEKMADIENĮ nuo 6 vaL vakare

ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALĖJE
207 York Street Brooklyn, N. Y.

Vasario-February 28 ir Kovo-March 1 ir 2 d., 1947
PENKTADIENĮ ir ŠEŠTADIENĮ nuo 7 vai. vakare, o SEKMADIENĮ nuo 4 vai. vakare

ATSIMAINYMO PARAPIJOS SALĖJE
64-25 Perry Avenue Maspeth, N. Y.

Jūsų laukia stambios Dovanos. Be Mtų vertingų dovanų KASDIEN bus skiriama— 
$10.00 pinigais. Bet jei laimingo bilieto savininkas pats asmeniškai bus Bazare—gaus dar 
$10.00 PRIEDO, tai yra viso $20.00.

• Kun. Dr. K. Rėklaitis, T. 
Marijonų generalinis vizitato
rius, buvo sustojęs New Yorke, 
vykdamas į kun. Dr. K. Urbo
navičiaus kunigavimo sukakties 
iškilmes Bostone.

• Kun. Dr. J. Vaitkevičius, 
T. Marijonų 
retorius, šią 
Romą.

• Motyna 
apylinkėje seserų pranciškiečių 
vienuolyno reikalais.

• P. Bajoro, “Tėvynės” re
daktoriaus, apysaka yra išvers
ta į anglų kalbą ir rankraštyje 
pavadinta “If Peace. Would 
Come.”

• V. Beleckas su lietuviško
mis filmomis važinėja po lietu
vių kolonijas Amerikoje.

• Kun. J. Jančius, T. Marijo
nų provincijolas, šią savaitę lan
kėsi New Yorke.

• Kun. Ign. Albavičius buvo 
sustojęs New Yorke, važiuoda
mas į Bostoną.

• Kun. J. Paškauskas šiomis 
dienomis lankėsi apylinkėje.

• Kun. V. Slavinas iš Virgini
jos valstijos buvo atvykęs 
Yorkan.

Kalbės Kongresma- 
nas A. E. O’Konski

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Visi bilietai dalyvaus dovanų paskirstyme visas 5 bazaro dienas!
Draugijos ir pavieniai darbuotojai prašomi pasidėti prie bazaro ruošimo. Platesnių 

informacijų galima gauti “Amerikos” administracijoje. RENGĖJAI.

kongregacijos sek- 
savaitę išvyksta į

Dovydą lankėsi

SUKAKTIS

New

18

DR. K. GRINIUS IR MAJORAS O’DWYER 
KALBĖS VASARIO 16 NEW YORKE 

_______ «■-------------- ---------------------

Šv. Jurgio Parapija

PRAKALBOS ATIDĖTOSŠiemet Vasario šešiolikto
ji New Yorke bus paminėta 
su ypatinga iškilme.

Tose iškilmėse, kurios į- 
vyks Webster Hall New Yor
ke, sutiko dalyvauti ir kalbą 
pasakyti Dr. Kazys Grinius, 
buvęs Lietuvos prezidentas 
ir ministeris pirmininkas.

Minėjime dalyvaus New 
Yorko majoras W. O’Dwyer 
ir Lietuvos ministeris Wash
ingtone P. Žadeikis.

Kalbėti dar pakviestas vie
nas ką tik atvykęs lietuvis, 
buvęs nacių koncentracijos 
stovyklos kankinys, ir vienas 
Amerikos Kongreso narys.

Dainuos S. Griškaitė, New 
Yorko City Center operos 
dainininkė, Apreiškimo pa
rapijos choras, vadovauja
mas muz. Ks. Strumskio, ir 
Angelų Karalienės parapijos1 negrąžintas, 
choras, vadovaujamas muz.1 
Pr. Dulkės.

Minėjimo pradžia Webster
Hall vasario 16 d., sekmadie-. LANKĖSI Iš PHILADELPHIA 
nį, bus 5 vai. po pietų. Į --------

BALF 129 skyriaus skelbtos 
prakalbos vasario 14 d. Shalins 
įstaigoje neįvyks, kadangi visi 
rengiasi dalyvauti vasario 16 d. 
iškilmėse.

J. P. Mačiulis, sekr.

Aukos plaukia
BALF ir Lietuvos išlaisvini

mo reikalams aukojo šie asme
nys: P. Adomaitis $5, Karpų šei
ma $10, Drungių šeima $20, J. 
šeštokų šeima $10, O. Blokienė 
$5, Klumbių šeima $10, karys 
Ksaveras Hegens - Ignatavičius 
$10.

šeštadienio vakare, sausio 
d., Amerikos Liet. Piliečių Klu
bo salėje Brooklyne, įvyko gra
žus 25 metų vedybinio gyvenimo 
Jono ir Elenos (žalionytės) Ma
žeikų sukakties paminėjimas.

Jonas Mažeika yra žinomas 
solistas—dainininkas, priklausąs 
parapijų choruose ir dalyvau
jąs parengimuose.

Pokyly dalyvavo Elenos Ma
žeikienės tėvas—M. Žalonis, Jo
no motina—O. Mažeikienė, jų 
sesutės su savo šeimynomis, 
draugai, Angelų Karalienės par. 
choristai, 
žįstamų.

Vakaro
Karalienė
kė. Jis pat pradžioj sudainavo 
Mažeikų garbei jo paties para
šytą dainą.

Šį gražų parengimą suruošė 
“jaunųjų” giminaitė—-Ona Ka
zakevičienė su savo draugėmis.

Dalyvis.

daug giminių ir pa-

vedėjas buvo Angelų 
par. vargon. Pr. Dul-

NAŠLIŲ SUSIRINKIMAS

Šv. Monikos moterų našlių 
draugijos svarbus metinis susi
rinkimas bus šį penktadienį, va
sario 7 d. po vakarinių pamaldų 
Apreiškimo par. salėje.

Visos narės kviečiamos daly
vauti. Valdyba.

Bazaras
Katalikų spaudos rėmėjų 

“Amerikos”, naudai rengiamas 
bazaras mūsų parapijos salėje į- 
vyks vasario 22 ir 23 dienomis, 
šeštadienį ir sekmadienį.

Lietuvos Nepriklausomybes Paskelbimo
29 Metų Sukakties Iškilmingas

GRĄŽINKIT “VAINIKŲ' 
KNYGĄ

Iš “Amerikos” redakcijos yra 
paimtas poezijos rinkinys “Vai
nikai” (antra dalis) ir ligi šiol

Ta knyga labai reikalinga. 
Prašome ją tuoj grąžinti.

“AMERIKOS” LEIDĖJŲ 
SUSIRINKIMAS

Liet. Universalinio Biuro 
dalininkų metinis susirinki
mas įvyks vasario-February 
13 d., 8 vai. vakare, 222 So. 
9th Street, Brooklyn, N. Y.

Visi dalininkai kviečiami 
atsilankyti.

Biuro Sekretorius.

ATVYKUSIŲJŲ PADĖKA

Lietuviai tremtiniai, atvykę iš 
Europos sausio 25 d. “Marine 
Marlin” laivu reiškia padėką A. 
Simučiui, J. Valaičiui, E. Deve- 
nienei ir p. Stašinskams už 'nuo
širdų pasitikimą uoste ir pagel- 
bą atliekant formalumus.

Atvykusiųjų vardu —
R. Žukas.

Pereitą sekmadienį New Yor
ke lankėsi visa eilė žymesnių 
Philadelphijos lietuvių: Julė ir 
Edv. Breslauskai, Ona Kuo- 
dienė, Ona Dantienė, Daugno- 
rienė, Jane Tomlin, Marė Bere- 
zet, O. Sugintienė ir P. Pušins- 
kas.

Jie dalyvavo E. ir M. Milukų, 
Jr., dukrelės krikštynose.

Gražiai pasilinksminę, visi 
grįžo namo pirmadienio rytą.

Dr. KAZYS GRINIUS

PAIEŠKO MINĖJIMAS
Pernaravičius Bronius s., Ka

zimiero, O. Oesterich, D. P. 
Camp 701, Ried in Innkreis, pa
ieško savo puseserių: Pemaravi- 
čiūtės Elenos, Pemaravičiūtės 
Uršulės ir Pemaravičiūtės Kon
stancijos (ištekėjusių pavardės 
nežinomos), kilusių iš Utenos 
miesto.

Pranešti nurodytu adresu.

SEKMADIENĮ,

Vasario-Feb. 16 d

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.)

V. UBARAVICIU8 
Pranešimų Dir.

CHARLES MARMA
Programos Dir.

J. P. GINKUS 
496 Grand St. 

Brooklyn, N. Y.
EV. 4-7142

AD. JEZA VITAS
Muzikos Dir.

WEBSTER HALL
119 East 11th Street New York City

Pradžia lygiai 5 vai. po pietų 
KALBĖS:

Buvęs Lietuvos Prezidentas ir ministeris pirmininkas DR. 
KAZYS GRINIUS.

Lietuvos Ministeris Washingtone POVILAS ŽADEIKIS. 
New Yorko majoras WILLIAM O’DWYER.
Taip pat užkviestas vienas šiomis dienomis atvažiavę# lietuvis, 

buvęs nacių koncentracijos stovyklos kalinys, ir vienas Amerikos 
Kongreso narys.
DAINUOS:

S. GRIŠKAITĖ, New Yorko City Center operos dainininkė. 
APREIŠKIMO Parapijos Choras, vadovaujamas Ksavero 

StrumsMo.
ANGELŲ KARALIENĖS Parapijos Choras, vadovaujamas 

Prano Dulkės.
PO PROGAMOS BUS ŠOKIAI

Gros P. Retikevičiaus - Rich Orkestras
Visi New Yorko ir apylinkės lietuviai esate kviečiami kuo 

gausiau atsilankyti į šias iškilmes.
NEW YORKO LIETUVIŲ TARYBA.

Vasario 16 dieną Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjime, 
kuris rengiamas New Yorke 
Webster Hall, sutiko kalbėti 
Amerikos Kongreso narys Alvin 
E. O’Konski.

Jis yra vienas iš geriausių 
Kongreso kalbėtojų ir uolus Lie
tuvos laisvės gynėjas.

Lietuviams bus įdomu per mi
nėjimą išgirsti šį žymų kalbėto
ją, Amerikos Kongreso narį.
.Vasario 16 minėjimas Web

ster Hall New Yorke šiemet bus 
ypatingai reikšmingas ir svar
bus, nes jame taip pat sutiko 
dalyvauti buvęs Lietuvos prezi
dentas Dr. K. Grinius, Lietuvos 
ministeris Washingtone P. ža- 
deikis ir New Yorko majoras W. 
O’Dwyer.

Minėjimo pradžia Webster 
Hall bus 5 vai. po pietų.

Bilietų įsigykite iš anksto. Jų 
galima gauti ir “Amerikos” į- 
staigoje.

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

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

Šventadieniais susitarus

BAZARAS ARTĖJA

Brooklyno veikėjų “Ameri
kos” naudai ruošiamas bazaras 
jau nebetoli.

Bazaro tvarkai nustatyti ir 
kitais reikalais pasitarti penk
tadienį, vasario 7 d., 7:30 vai. 
vakare “Amerikos” patalpose 
šaukiamas vietos veikėjų susi
rinkimas.

Susirinkiman prašomi atsilan
kyti ne tik visi pikniko rengimo 
komisijos nariai, bet ir nauji 
veikėjai, kurie sutiktų šiame ba
zare pasidarbuoti.

Rengėjai.

Maspetho Žinios

— Draugijos jau susiorgani
zavo “Amerikos” naudai rengia
mam bazarui.

Draugijų posėdis įvyks pirma
dienį, vasario 10 d., po vakari
nių pamaldų.

— Vyskupo leidimu, mūsų 
bažnyčioje bus paminėta Lietu
vos Nepriklausomybės šventė ir 
padaryta rinkliava lietuvių šal
pos reikalams.

— Katalikų veteranų šokiai į- 
vyks vasario 15 d., šeštadienį, 
parapijos salėje.

Postas jau įsigijo savo vėlia
vą.

Padėka
Dėkojam dukteriai Marytei 

ir žentui Jurgiui Bleckai, sūnui 
Petrui ir marčiai Bertai Boga- 
čiūnams, sūnui Alfonsui ir Lon
ginui, kuris yra karinėje_ tarny
boje, ir anūkėms už staigmenos 
parengimą sekmadienį, sausio 
26 d., paminint mūsų vedybinio 
gyvenimo 35'metų sukaktį, ir už 
dovanas bei sveikinimus.

Ačiū Petrulių šeimai už gra
žią dovaną ir Altoriaus draugi
jai.

Petras ir Ona Bogačiūnai.

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

Tel. EVergreen 7 - 6868 
VALANDOS: 

9 — 12 ryte 
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

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

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

Angelų Karalienes 
Parapija

Aukos Lietuvai Gelbėti
Gavus Amer. Lietuvių Tary

bos atsišaukimą Lietuvai Gelbė
ti Vajaus reikalu L.R.K.S.A. 134 
kuopos nariai gausiai parėmė 
savo aukomis.

Aukojo: inž. P. Barzilauskas 
su žmona 20 dol, K. Krušinskas 
10 dol., Urš. Romanienė 5 dol., 
St. Gramas 3 dol.

Po 2 dol. aukojo: K. Večkie- 
nė, Elz. Stroliūtė, Ona žindžius, 
Emilija Gerth, K. Eidukaitis, M. 
Kazlauskaitė, J. Vepštas, Juozas 
Švitras.

Po 1 dol. aukojo: O. Račaus- 
kienė, T. Kubilienė, J. Užupis, 
J. Laučius, Ona Bieliauskas, P. 
Šarkauskas, St. Valašinas, Ad. 
Paleckis, J. Kiela, Pr. Lauraitis, 
J. Zabarskas, Ant. Bačiuska, M. 
Skrodenis.

Viso 67 doleriai.
K. V. Krušinskas

Šv. Vardo draugijos bendra 
komunija bus šį sekmadienį 9 
vai. šv. mišių metu. Po 
bus trumpas susirinkimas 
pijos salėje. ■

mišių 
para-

9 d.,Šį sekmadienį, vasario 
mūsų parapijos Gyvojo Rožan
čiaus draugijos narės rengia Ke
purių balių parapijos salėje. 
Pradžia 5 vai. vakare. Bilietas— 
50 centų.

Visi parapijiečiai kviečiami 
atsilankyti.

PAIEŠKO

Vincas Brokas iš Maldėnų 
k., Alvito valse., paieško Pet
ronėlės Baukuvienės-Brokai- 
tės ir Adelės Petraitienės- 
Brokaitės.

Abi gyvena Brooklyne.
Pranešti “Amerikai.”

Lietuvai Gelbėti Vajaus Komiteto

BAZARAS
ĮVYKS

Penktadienį - Šeštadienį - Sekmadienį
VASARIO 7, 8, 9, 1947

Pradžia—Vasario 7 ir 8 d.d.—7 vai. vak., Sekmadienį nuo 5 vai.

ASSUMPTION BAŽNYČIOS SALĖJE
Cranberry Street Brooklyn, N. Y.

(tarp Henry ir Hicks Sts.)
Bus gražių ir vertingų dalykų laimėti 

ir gėrymėlio troškuliui numalšinti.
Visi lietuviai dalyvaukime šiame bazare ir padarykime jį sėk

mingą, kad sukelti reikiamus pinigus kovai dėl Lietuvos laisvės.
KOMITETAS.

Saturdays, 5:00 to 5:30 p. m. 
Station WEVD — 1330 Ml., 5000 Watts

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

Tel. MArket 2-5360

MEMORIES of LITHUANIA

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. Y.
(Prie Forest Parkway Stoties)

Tel. Virginia 7 -1896

Dekoruotojas
ir

IŠ ORO IR IŠ VIDAUS
PILNAI APDRAUSTAS 

Vartojama Geriausia Medžiaga 
DARBO APKAINAVEVIAS DYKAI

GEORGE ANDERSON
Telefonuokite:

PResident 2-4203

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai. 

Gerose vietose. Patarnavimas 
teisingas.

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

Kreipkitės: ♦

Joseph Vastunas
1008 Gates Avenue
Brooklyn*21, N. Y.

Tel. GLenmore 5-7285
Res. Virginia 7-2940

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš
lyginimų, plasteriavimų, šaligat
vių cementavimą ir Irt. darbus.

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

Clement A. Vokei
(VOKETAITTS)

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

NEwtown 9 - 5972

LIETUVIŠKA

ALUDE
Čia Galima Gauti Kanados 

“Black Horse” Ale

DIDELIS PASIRINKIMAS 
VISOKIU GĖRIMU

JUOZAS ZEIDAT

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

HAvemeyer 8 - 0259
RALPH KRUCH 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND AVENUE 

Maspeth, N. Y.
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