
Vasario šešioliktąją lietu-
viai visame pasaulyje mini 
su liūdesiu širdyje.

Jų brangi tėvynė tebėra 
pavergta, laisvė sugniuždy
ta, žmonės prislėgti ir iš
tremti.

Po tiek vilčių, po Atlanto 
Čarterių, po keturių laisvių, 
po karo, ėjusio demokratijų 
pergalės šūkiais, — senoji 
Lietuvos žemė dejuoja kieto
je vergijoje, žiaurių diktato
rių prislėgta.

Ką popiežius Pijus XII yra 
pasakęs apie totalizmo dikta
tūras, giliai apibūdina ir da
bartinę Lietuvos nelaimę ir 
jai daromą neteisybę:

“Totalizmas blogai pri
dengtu žiaurumu išvaro mi
lijonus žmonių, šimtus tūks
tančių šeimų, liūdniausiame 
skurde iš jų namų ir iš jų že
mės, išrauna juos ir plėšia iš 
civilizacijos ir kultūros, ku
riai sukurti buvo dirbta išti
sų kartų. Visa tai daro siste
ma, priešinga žmonių gimi
nės gerovei ir orumui.”

Kaip Lietuva virta dviejų 
diktatūrų auka, tenka tik 
prisiminti sovietų vadų žo
džius prieš karą, kada jie su 
Hitleriu tarėsi pasidalinti 
pasaulį.

Maskvos valdovai tada 
linkčiojo naciams, kad tik 
geriau su jais susiuosčius ir 
tautas apiplėšus.

Pasiklausykim, kaip tada 
Kremliaus viešpačiai galvojo 
ir veikė:

“Taigi, ne tik beprasmiš
ka, bet ir nusižengimas vary
ti karą “sugriauti hitleriz- 
mui,’’ tai pridengiant kova 
dėl “demokratijos.”

Taip kalbėjo^n^ kas . kitas, 
kaip Molotovas' 1939' "Hftetų 
spalių 30 d.

Jam tada kova prieš naciz
mą atrodė nusižengimas, nes 
gi Stalinas su Hitleriu buvo 
susitarę apiplėšti tautas ir 
jau buvo pradėję savo kruvi
ną žygį.

Tų dviejų plėšikų auka bu
vo ir Lietuva.

• * •
Nors ir žiaurios neteisybės 

ištikti, lietuviai šią valandą 
nesiliauja kovoję dėl laisvės.

Toji kova eina ginklu, dip
lomatiniu keliu, per spaudą, 
aukomis ir kitais būdais.

Ta proga dar sykį prime
nanti, kad šiuo metu vyksta 
Lietuvai Gelbėti Vajus.

Šiame laikraštyje skaitysi
te Vyriausio Lietuvai Išlais
vinti Komiteto pirmininko 
atsišaukimą to vajaus reika
lu.

Tame atsišaukime aiškiai 
išdėstoma, kam tokios aukos 
reikalingos, kokia jų svarba 
kovoje dėl Lietuvos laisvės, 
ir pabrėžiama, kaip ta aukų 
paspirtis yra vertinga tiems 
kovotojams Europoje.

Atsišaukime sakoma:
“Tam darbui dirbti padė

jot jūs, Amerikos lietuviai, 
aukodami savo dolerius. Tų 
pinigų dėka galėjom varyti 
savo darbo barą. Jų jau esa
me gavę palyginamai nema
žai, bet tuo pat metu ir ne
pakankamai tam didžiam 
darbui, kurį užsimojome 
dirbti.”

Tenka rausti iš gėdos, kad 
Amerikoje dalis lietuvių, 
dangstydamiesi kilniu tau
tos vardu, tiesiog sabotažą 
varo prieš tas aukas Lietu
vai gelbėti . . .

Jie negirdi kovojančios 
Lietuvos balso, žiūrėdami 
vien tik savo reikalų ir plokš
čių ambicijų.

Argi jie ir dabar bus kurti 
Lietuvos išlaisvinimui vado
vaujančių lietuvių balsui?

Minėdami Lietuvos laisvės 
dieną, šiais sunkiais ir netei
singais laikais pakartokim

'^Įg^ ŠTAI KAIP
Lietuvos šventė 
Taip kalbėjo Molotovas 
Aukos žygis 
Lincolno žodžiai

EINA KAS PENKTADIENI

PENKTADIENIS, VASARIO-FEBRUARY 14, 1947 Nr. 7 (761) Kaina 5c.

AMERIKOS LIETUVIŲ KATA 
LIKŲ VISUOMENINIO IR 
KULTŪRINIO GYVENIMO 

SAVAITRAŠTIS

|
Š
i

Entered as Second-Class matter March 16, 1934 at the Post irpm A T XTTT 
Office at Brooklyn, N. Y. under the Act of March 3, 1879 "LEjIAI aiu.

Published By
Lithuanian Universal Bureau, Inc. g
222 So. 9th St., Brooklyn 11, N. Y. |

Tel. STagg 2-2183

Britai Traukias Iš 
Graikijos

New Yorkas. — Dabarti
niu metu Jungtinių Tautų ko
misija tyrinėja Graikų ir jos 
šiaurės kaimynų — bulgarų, 
jugoslavų bei albanų kivir
čus.

Graikai tvirtina, kad jų 
šiaurės kaimynai yra surin
kę apie 7-8 tūkst. ginkluotų 
komunistų, kuriuos jie palai
ko ir tam tikrose stovyklose 
apmoko vartoti ginklą. Tai
gi, šiaurės Graikijos sienos 
yra nesaugios.

Vasario 3 d. Britų amba
sada Graikijoje pranešė, kad 
pusė britų karinių jėgų, da
bar esančių Graikijoje, tuoj 
bus atitraukta. Graikų vy
riausybė dėl to jau, buvusi į- 
spėta, nes atitraukimas jau 
seniau buvo nustatytas.

Kiek britų kareivių čia yra, 
neskelbiama. Tikimasi, kad 
militarinė britų misija, skir
ta graikų armijos vienetams 
apmokyti, pasiliks ir toliau.

Ellen Wilkinson 
Mire

Londonas. — Čia mirė El
len Wilkinson, kuri Anglijos 
vyriausybėje turėjo švietimo 
ministerio pareigas.

Ji buvo gimusi prieš 55 
metus Manchesteryje, skur-

Dr. J. Basanavičius
Jis pirmas pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo aktą.

džioje šeimoje, iš jaunų die
nų kovojo dėl moterų teisių 
ir dalyvavo darbo partijos 
sąjūdyje.

Ji buvo antra moteris, ku
ri Anglijos kabinete buvo ga
vusi ministerio vietą.

PASIRAŠĖ TAIKOS SUTARTIS
štabo gvardiją. Nušovusi ge
nerolą moteris metė ginklą 
ant šaligatvio ir.stovėdama

• laukTT^rš^' --
Italija po šito karo išeina 

labai nukentėjusi, neteko ko
lonijų ir dalies žemių, turėjo 
atiduoti laivus ir dar sumo
kėti 350 milijonų dolerių re
paracijų.

Iš pirmaeilių valstybių tar
po ji nustumiama į trečiaei
les.

Paryžius. — Vasario 10 d. 
Paryžiuje, Užsienių reikalų 
ministerijos rūmuose, Itali- 
jos, Bulgarijos,, Rumunijos, 
Vengrijos ir Suomijos atsto
vai pasirašė taikos sutartis.

Pasirašymo ceremonijos, 
kurioms vadovavo Prancūzi
jos užsienio reikalų ministe- 
ris Bidault, buvo tylios ir pa
prastos.

Pagal tas sutartis, okupa
cinė svetima kariuomenė tu
ri pasitraukti per 90 dienų, 
skaitant nuo dienos, kada tos 
šalies parlamentas sutartį 
patvirtins.

Taikos sutarties pasirašy
mo dieną, 11 vai. visoje Itali
joje buvo paskelbta 10 mi
nučių tylos ir gedulo. Vėlia
vos buvo perrištos juodu kas
pinu, žmonių akyse buvo ma
tyti ašaros.

Po tylos prasidėjo demon
stracijos ir protestai prieš 
alijantus ir jugoslavus.

Tą pačią dieną Polos mies
te, kuris pagal sutartį turi 
tekti Jugoslavijai, italė mo- 
taris nušovė britų generolą 
Winten, kai tasai inspektavo

Edisono Sukaktis

JOHN F. DULLES PAREIŠKIMAI
Kai Rusija buvo Hitlerio 

užpulta, Stalinas vėliau per 
Teherano ir Jaltos konferen
cijas išsiderėjo dar labiau 
praplėsti savo ekspansiją 
Europoje ir Azijoje.

Dulles parėmė Jungtines 
Tautas, bet sykiu ir siūlė 
Amerikai pasilikti stipriai 
kariniu atžvilgiu, kad tarp
tautinė padėtis netikra.

Jis pabrėžė, kad Jungtinės 
Tautos turėtų sumobilizuoti 
pasaulio opiniją prieš tarp
tautines neteisybes. Turi bū
ti atitaisytos tokios skriau
dos, kurios ištiko Lenkiją ir 
kitas šalis.

Baigdamas Dulles pasakė:, 
“Dabar esama pavojaus, kad 
taika atspindės ne aukštus 
Atlanto čarterio idealus, bet 
slaptus Teherano ir Jaltos 
darbus.”

Chicago. — čia pasakė 
svarbią kalbą apie Amerikos 
užsienių politiką John Foster 
Dulles, kuris respublikonų ei
lėse yra vienas iš stambiau
sių autoritetų užsienio poli
tikai.

Savo kalboje jis pabrėžė, 
kad 1940 metais Rusija su 
Hitlerio sutikimu užėmė Lie
tuvą, Latviją, Estiją ir kitas 
teritorijas. Tai buvo kaina 
už Rusijos neutralumą, kai 
Vokietija puolė Vakarų val
stybes.

su Lincolnu, kurio žodžiai 
gražiai derinasi su lietuvio 
lūkesčiu:

“Mes čion išnešam aukštą 
pasiryžimą, kad tie, kurie 
mirė, ne perniek bus mirę, ir 
kad šioji tauta, Dievo veda
ma, regės naują laisvės atgi
mimą.”

New Yorkas. — Šią savai
tę suėjo 100 metų, kaip gimė 
Tomas Edisonas, vienas iš | 
garsiausių Amerikos išradė
ju-

T. Edisonas buvo gimęs 
1847 m. vasario 11 d. Ohio 
valstijoje ir pasižymėjo iš
radimais telefono, plokšte
lių, elektros lempų ir dauge
lyje kitų sričių.

Kaip visur pasaulyje, taip 
ir Lietuvoje jo vardas ir dar
bai buvo plačiai žinomi.

Edisonas mirė 1931 m.

Kun. Dr. K. Urbona
vičiaus Sukaktis

Bostonas. — Sekmadienį, 
vasario 9 d., Bostone buvo 
paminėtas kun. Dr. K. Urbo
navičiaus 50 metų kunigavi-
mo jubiliejus.

Lietuvių bažnyčioje Bosto
ne sukakties proga mišias 
laikė arkivyskupas Cushing, 
sykiu pasakodamas pamoks
le

Vakare buvo bankietas, 
kuriame dalyvavo apie 900 
žmonių. Bankiete arkivysku
pą Cushing atstovavo šv. Jo
no seminarijos rektorius.

Kun. Dr. K. Urbonavičius, 
yra žinomas lietuvių rašyto
jas ir publicistas, Lietuvos 
universiteto garbės dakta
ras.

— Arabai atmetė planą 
padalinti Palestiną į dvi teri
torijas ir ten įsileisti 100,000 
žydų.

VYSKUPO THOMAS E. MOLLOY ŽODIS 
LIETUVIAMS

Brooklynas. — Šiomis die
nomis suėjo 25 metai, kai 
Brooklyno dieceziją valdo 
vysk. Thomas E. Molloy.

Per tą laiką vyskupija yra 
padariusi gražią pažangą re
liginėje ir socialinėje srityje. 
Vien tik parapijų skaičius 
yra padidėjęs 54 naujomis.

Turėdamas savo žinioje di
džiausią vyskupiją šioje ša-
lyje, ganytojas nuolat turi 
susidurti su * eile problemų, 
kurių kitose vyskupijose ar
ba nėra arba daug mažiau es
ti. Pav., Brooklyne jaunimo 
auklėjimo problema yra žy
miai opesnė, negu kitur, kur 
didmiesčio sąlygos ne taip 
jaučiamos.

Jam taip pat tenka rūpin
tis ir įvairių tautybių klausi
mais. Brooklyno vyskupijoje 
yra ir keturios lietuvių para
pijos.

Ryšium su Vasario 16 d. 
švente vysk. T. E. Molloy yra 
nusiuntęs šiuos gilius ir nuo
širdžius žodžius Atsimainy
mo lietuvių parapijos klebo
nui, leisdamas ten bažnyčio
je daryti rinkliavą lietuvių 
šalpai:

“Šis minėjimas ypač su
teiks didelės paguodos ir vil
ties jiems (lietuviams) tarp 
visų šių išbandymų ir siel
vartų šių dienų pasaulyje.
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Lietuvos Laisvės Diena
Šiemet suėjo 29 metai, kaip bolševikai, lenkai ir vokiečiai; Mirė Dr. J. Basanavičius, 

Lietuva buvo atsteigta ne- bermontininkai. 'A. Smetona, A. Stulginskis,
priklausoma valstybe.

Tai buvo padaryta 1918 m. 
vasario 16 dieną, kada Lie
tuvos Taryba su Dr. J. Basa
navičium priešakyje paskel
bė laisvą Lietuvą.

Lietuvos Neprikladsomy- 
bės paskelbimo akte buvo pa
sakyta :

“Lietuvos Taryba, kaipo 
vienintelė lietuvių tautos at
stovybė, remdamos pripažin
tąja tautų apsisprendimo tei
se ir lietuvių Vilniaus konfe
rencijos nutarimu rugsėjo 
mėn. 18-23 d. 1917 metais, 
skelbia atstatanti nepriklau
somą demokratiniais, pama
tais sutvarkytą Lietuvos val
stybę su sostine Vilniuje ir 
tą valstybę atskirianti nuo 
visų valstybinių ryšių, kurie 
yra buvę su kitomis tauto
mis.”

Yra tai svarbiausia minėto 
akto vieta: tais žodžiais bu
vo atsteigta laisva Lietuva.

Bet laisvė nebuvo lengvai 
laimėta. Lietuvai teko susi
durti net su trimis priešais, 
pasikėlusiais prieš jos nepri
klausomybę. Buvo tai rusų

klausomybę su visomis iš to
kio pripažinimo einančiomis 
juridinėmis sėkmėmis, ir ge
ra valia visiems amžiams at
sisako nuo visų Rusijos su
vereniteto teisių, kurių ji yra 
turėjusi Lietuvių Tautos ir 
jos teritorijos atžvilgiu.”

Šiandien tačiau Lietuva 
Maskvos diktatorių užimta, 
pavergta, išniekinta.

Komunistai rusai geriau
sius lietuvius persekioja ir 
tremia į Sibirą, kur tremti
nio mirtimi mirė ir antrasis 
Lietuvos prezidentas Alek
sandras Stulginskis. Ten žu
vo ir daug kitų šviesių, gar
bingų lietuvių tautos sūnų ir 
dukterų.

Iš tų, kurie pasirašė Lie
tuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo aktą, nemaža jau 
yra mirę.

Ekonomine Krize 
Anglijoje

Londonas. — Anglies trū-

vyriausybė' ryžosi nutrauktu šo 
ar sumažinti elektros energi
jos tiekimą. Nuo pirmadienio 
dėl elektros išjungimo susto
jo daug tūkstančių žmonių ir 
apie 3-4 mil. žmonių liko be 
darbo.

Churchillis dėl to apkalti
no socializmą, kurio įvestos 
reformos reiškia “blogą ūki
ninkavimą, aukštesnių vietų 
suteikimą netinkamiems 
žmonėms ir nuolatinį mūsų 
salos gyvenimo lygio smuki
mą.”

“Tai bus brangiausia pro
ga gausioms maldoms, pra
šant Dievą, jog jis suteiktų 
laisvę Lietuvai ir jos žmo
nėms dabar bei ateityje, taip 
kad jie galėtų Jį garbinti, pa
švęsti ir išganyti savo sielas, 
auklėti savo vaikučius, susi
rasti tinkamą darbą, aprūpi
nant fizinius ir medžiaginius 
gyvenimo reikalus.”

Palestinoje Neramu
Jeruzalė. — Britų vyriau

sybė buvo davusi žydams 
septynių dienų terminą prisi
dėti prie požeminio judėjimo 
išnaikinimo. Žydai to nepri
ėmė.

Jeruzalėje nuteisti mirti 3 
žydai teroristai ir nuo antra
dienio, vasario 12 d., čia įve
damas karo teismų veikimas 
ir karo stovis.

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.

Washingtonas. — Gen. G. 
Marshall padarė pirmąjį pa
reiškimą spaudai apie Ame
rikos užsienių politiką.

Pagrindinės užsienio poli
tikos gairės lieka tos pačios, 
kokias buvo nustatęs sekr. J. 
Byrnes.

Amerika siekia kolektyvi
nio saugumo pasaulyje, bet 
pasiliks pilnai ginkluota, kol 
tas saugumas bus įvykdytas 
be mažiausio abejonės šešė
lio.

Amerika nenori vienpusiš
ko nusiginklavimo. Pirmiau 
turi būti išspręsti visi taikos 
klausimai, o paskui einama 
prie nusiginklavimo. Gen. G. 
Marshall palaiko atominės 
energijos tarptautinės kon
trolės planą.

Europos politikoje didžiau
sias dėmesys kreipiamas į 
Vokietijos reikalus. Valsty
bės sekretorius pareiškė,

Lietuva tas nepriklauso- J. Vileišis, J. Staugaitis, J. 
mybės kovas laimėjo, nors Vailokaitis, J. šernas, A. Pe-
nuo jos buvo atkirsta sosti- trulis ir dar kiti.
nė Vilnius. | Kai kurių likimas nėra ži-

Taikos sutartyse su Rusi- i nomas. P. Dovydaitis, P. Kli- 
ja 1920 m. liepos 12 d. buvo mas, K. Bizauskas buvo iš- 
pasakyta: įvežti į Sibirą.

“Rusija, be atodairos, pri-j Laisvėje, Vakarų Europo- 
pažįsta Lietuvos Valstybės je, yra prof. M. Biržiška, Dr. 
savarankiškumą ir nepri- J. šaulys, kan. K. Šaulys ir

• St. Kairys.
Tai vardai tų žmonių, ku

rie prieš 29 metus pasirašė 
laisvos Lietuvos atstatymą.

Dėl tos laisvės, dėl nepri
klausomos Lietuvos, šią va
landą eina atkakli kova.

Lietuvoje, kaip ir visame 
pasaulyje esantieji lietuviai, 
laukia, kada bus ištesėti At
lanto Čarterio pažadai ir pre
zidento Trumano žodžiai pa
sakyti 1945 m. spalių 27 d. 
programinėje kalboje New 
Yorke:

“Mes tikime, kad visoms 
tautoms, kurios yra pasiren
gusios savam valdymuisi, tu
ri būti leista išsirinkti savo 
pačių valdymosi formą lais
vai išreikštu pasirinkimu, 
nesikišant jokiai svetimai jė
gai.” 

NAUJI TREMTINIŲ MĖTYMAI
nių. Vienas toks paskirtas į 
tikrinimo komisiją senukas 

pN. No be oficialių instnikci- 
jų, dar žodžiu buvo įspėtas, 
kad jis turi 50 procentą žmo
nių išmesti, žinoma, jis buvo 
tiek garbingas, kad doku
mentus ir instrukcijas grąži
no ir reikalą viešai paskel
bė” . . .

“Dabartiniu metu skrynin
gą kariuomenė sustabdė ir 
amerikiečių laikrašty paskel
bė, kaip neteisėtą, žodžiu, į 
UNRRA eiles buvo įsibrovu
si rytų šnipų gauja.”

Ta proga tenka priminti, 
kad dėl UNRRA skryningų 
buvo protestą pareiškė buvu
sių politinių lietuvių kali
nių sąjunga. Protestas įteik
tas Amerikos karinei vado
vybei, State Departamentui, 
UNRRA vadovybei, Popie
žiaus Delegatūrai, Ei. Roose- 
veltienei ir Jungtinių Tautų 
Žmogaus teisių komisijai.

Vasario 3 dieną laiške iš 
Frankfurto. apylinkės Vokie
tijoj, ame^iečjųzonos, rar

“Vakar Wiesbadene buvo
me sutikę rašytoją N. N., ku
ris dabartiniu metu gyvena 
Kassely.

“Pas juos ėjo H-sis UNR
RA skryningas. Pirmoj vietoj 
griebė gydytojus, mokyto
jus, bei šiaip buvusius mūsų 
politinius veikėjus. Klausi
mų buvo per 170 ir tardoma
sis turėdavo nurodyti, ko
kius gimines turi užsieny, 
kokius tėvynėje ir tikslius jų 
adresus.

“Iš to susidarė įspūdis, 
kad žinios reikalingos jau ne
be vakarams, bet rytų vieš
pačiams. Prasidėjo protestai, 
memorandumai ir tylus boi- 
kotavimas, nes jeigu karo 
vadovybės skryningas pripa
žino DP statusą, tai koks rei
kalas dar iš UNRRA pusės 
tretį kartą žmones kankin
ti?

“Komisijos tikrinimui bu
vo sudarytos iš tų pačių 
vargšų DP ir UNRRA žmo- lerių.

— Republikonai preziden
to pasiūlytą biudžetą nori su
mažinti bent 5 bilijonais do- 

AMERIKOS UŽSIENIŲ POLITIKA
kad Amerikos ambasadorius 
Varšuvoje iškviestas pasita
rimui.

Tolimų rytų reikaluose 
sekretorius pažymėjo, kad 
Kinija yra ten pastovumo 
raktas ir kad Amerika pa
geidauja, kad ten įsigalėtų 
mažiau kraštutiniai gaivalai. 
Amerika ir toliau savo sau
gumui Pacifike reikalaus pa
vesti jai globoti Maršalų, Ka- 
rolinų ir Marijonų (buv. Ja
ponų) salas.

Liesdamas Amerikos kon
tinento saugumo reikalus, G. 
Marshall pabrėžė, kad 21 
Amerikos valstybei yra svar
bu susitarti dėl bendrų žy
gių ir tam tikslui tikimasi 
dar šiais metais Rio de Ja
neiro sukviesti tarpameriki- 
nę konferenciją.

— Dėl dujų stokos Ameri
koje 200,000 darbininkų lai
kinai nustojo darbo.
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MUSŲ ŽYGIŲ IR DARBŲ KELRODIS

BROLIAI IR SESĖS LIETUVIAI!
Lietuvos ir lietuvių gyvybė piktų žmonių pakabinta ant plo

no siūlo. Mums visiems stoja baisus klausimas: gyventi ar mirti. 
Visi nedvejodami atsakome ryštingai ir kietai — gyventi. Visi lie
tuviai, kuriam pasaulio krašte begyventų, stojo į kietą ir atkaklią 
kovą už Lietuvos laisvę ir lietuvių tautos gyvybę, pasiėmę tos rū
šies ginklą, kuris yra reikalingiausias tam tikslui pasiekti ir ku
ris jam jo gyvenamose sąlygose prieinamas.

Lietuviai, pasilikę Lietuvoj, ėmėsi tokio ginklo, kokiu raudo
nasis Maskvos fašizmas išplėšė Lietuvai laisvę ir kokiu naikina 
mūsų brolius ir seseris. Tūkstančiai gyvybių žūsta, kraujas upe
liais liejasi, bet kovojama už tėvų žemę už gyvenimo teisę.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, viso pasaulio lie
tuvių organizacijų ir visų lietuvių remiamas ir padedamas, to pa
ties tikslo siekia politinėmis ir diplomatinėmis priemonėmis. Kiek
vienas padorus tėvynę mylįs lietuvis tas jo pastangas remia savo 
pinigu ir moraline parama.

Pinigas šioj sunkioj ir baisioj kovoj turi labai didelės reikš
mės. Nebus pinigo, kova nutruks. Tai būtų baisi gėda ir nedova
notinas nusikaltimas, jei dėl šių priežasčių tektų nusiginkluoti ir 
Maskvai pasiduoti. Istorija už tokį apsileidimą ir nerūpestingu
mą mus atžymėtų Kaino judošišku ženklu, kurio amžiai neįsteng
tų ištrinti.

Ne. Lietuviai niekados to neprisileis. Lietuviai pasiliko tokie 
pat, kokie jie yra buvę amžiais. Jie nieko nesigailėjo savo tėvynės 
laisvei, jokia auka jiems Lietuvai nebuvo per didelė. Lietuva dėl 
to amžiams ne tik mums, bet ir svetimiems pasiliko didvyrių že
me.

Lietuva, kai aš tave tariu —
Prieš akis sumirga raštų raštai,
Ir pilna padangė vyturių,
Ir linų žydėjimas be krašto . . .
Skamba ten seni, šventi vardai 
Girių, upių, klonių ir sodybų, 
Sunkią skausmo skarą suardai, 
Sidabru Sietynas šiaurėj žiba.
Ir suaidi vėl iš praeities
Dainos, mįslės, pasakos nutilę,
Ir pakyla tiltai iš nakties
I didžiųjų kunigaikščių pilį.
Ir einu tais tiltais į tave,
Lietuva, trys tyro aukso saulės!
Ir skaitau: — Tėvyne, be tavęs 
Tuščias ir beprasmis šis pasaulis.
Lietuva, kai aš tave tariu,
Ausyse nuaidi laimės gandas, 
Mirgant vaivorykštei žiburių 
Pinas padavimai ir legendos.
Gintaras, sula, midus, medus 
Nemunais per žemės širdį teka, 
Ir lietuvis laisvas, išdidus 
Į užburtą kalną randa taką.
Ir senolių amžina ugnis
Aukurų aukštuos pagojuos dega, 
Ir kapuos pabudintas šauklys 
Pučia amžių balso didį ragą.
Ir girdžiu galingam jo balse:
— Lietuva — septynios aukso saulės!
Kam užges tėvynė širdyse,
Tuščias ir beprasmis šis pasaulis.

Bernardas Brazdžionis.
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vendami. Bet 
r markė netu-

Mūsų priešas — bolševikas Lietuvai sunaikinti deda savo val
stybės aparatą, kariuomenę ir valstybės iždą. Savo pragariškam 
tikslui pasiekti Maskva daug milijonų meta. Mes gi iš savo pusės 
tai kovai kol kas, sulyginant su Maskva, tik skatikus įstengiame 
panaudoti. Dėl to toli gražu negalime padaryti tiek, kiek, turėdami 
pakankamai pinigo, galėtumėm ir turėtumėm padaryti.

Lietuvos laisvinimo darbui aukoja paskutinius skatikus lie
tuviai tremtiniai, kad ir patys skurdų gyvenimą 
jų aukas galime naudoti tik Vokietijoj, nes voiac 
ri rinkos svetimuose kraštuose.

Mūsų gi Lietuvos laisvinimo darbas ne Vokietijoj, bet kituo
se kraštuose dirbamas.

Tam darbui dirbti padėjot jūs, Amerikos lietuviai, aukodami 
savo dolerius. Tų pinigų dėka galėjom varyti savo darbo barą. Jų 
jau esam gavę palyginamai nemažai, bet tuo pat jfietu ir nepa
kankamai tam didžiam darbui, kurį užsimojome dirbti.

Tai labai gerai supratote ir jūs, Amerikos lietuviai. Dėl to 
kilnaširdžiai pasiryžote paskelbti Lietuvai laisvinti vajų ir nusi- 
statėt tam reikalui ketvirtį milijono dolerių. Už tai jums dėkoja
me kryžiuojamos tėvynės vardu. Tokios sumos nebus perdaug. 
Mes tvirtai tikime, kad ją suaukosite ir tuo padėsite tėvynę lais
vinti, o savo vardus užrašysite aukso raidėmis į istorijos garbės 
lapus.

Broliai ir Sesės lietuviai! Karys fronte tik tuomet padeda 
ginklą, kai baigiasi karas. Kai viena kariaujančių pusių ginklą pa
deda karui nepasibaigus, pasiduoda priešui ir savo bylą pralaimi. 
Ginklą padėdamas nelaiku, karys negarbingai ir nusikalstamai 
palaiko priešą.

Mūsų kovoj pinigas yra ginklas, ir tai ne bet koks. Tenkintis 
tad vienu ar kitu varioku negalima. Pinigo rinkimas ir telkimas 
privalo tęstis nenutraukiamai ir kiekviena proga, kol bus laimėta 
Lietuva, kol paskutinis bolševikas apleis mūsų žemę.

Tai labai gerai suprato dar prieš Didįjį karą čekoslovakai, va- 
duodamiesi iš Austro-Vengrų okupacijos.

Štai kaip jie rinko pinigus kovai už savo tėvynės išlaisvinimą: 
pirmiausia kiekvienas čekas ir slovakas į savo Laisvės Fondą mo
kėjo mokesčius po 10 nuošimčių nuo savo uždarbio. Tie mokesčiai 
buvo mokami nuolatos^ kaip valstybės mokesčiai mokami. Kas to
kio mokesčio nenorėjo mokėti, buvo paskelbtas tautos priešu. Su 
tokiu žmogum visi nutraukdavo ryšius ir jo vengdavo, kaip pikta 
liga sergančio.

Toliau toks pat nuošimtis buvo mokamas nuo visų pobūvių, 
pasilinksminimų, iškilmių išlaidų.

Visas mūsų gyvenimas parodė, kad mes, lietuviai, buvome ir 
esame nemenkesni už čekus ir slovakus. Priminsiu Amerikos lietu
vių aukas ir žygius savo tėvynei laisvinti Didžiojo karo metu. Mū
sų istorija garbingesnių pasiaukojimo tėvynei pavyzdžių užsirašė. 
Mūsų istorija, senoji ir naujoji, mirguliuoja didvyriškais pavyz
džiais. Pagaliau šie gyvenamieji laikai, tėvynėje pasilikusių kan
čios ir žygiai duos istorijos lapams tokių didvyriško pasiaukojimo 
pasigrožėtinų pavyzdžių, kurie nustelbs visus ligi šiol turėtus, ir 
kuriuos sužinojęs pasaulis aiktels iš nustebimo.

Negi leisimės dabar čekams ir slovakams mus aplenkti jų pa
siaukojimu ir tėvynės meilės pareiškimu. Negi leisime mūsų him
no Lietuvos garbingos praeities įrašytus žodžius “Lietuva, Tėvynė 
mūsų ... Tu didvyrių žemė” paverst tuščiais, beprasmiais ir me
lo žodžiais. Negi mūsų karta būtų taip sumenkėjusi ir savo ki
šenės bei asmens patogumų būtų taip sumenkinta ir susmulkin
ta, kad dėl gardesnių barščių dubenėlio, dėl aukso gabalėlio pa
mirštų savo tėvynės kančias ir jai gresiančius mirties pavojus.

Jei mes šiuo metu ne 10 nuošimčių savo pajamų aukosime 
tėvynei, bet visą šimtą, tai ir tuomet mūsų auka bus tik menkas 
šešėlis tos aukos, kurią deda ant tėvynės aukuro tie mūsų- broliai 
ir sesės, kurie yra pasilikę savo tėvų žemėje.

Mūsų žūstančių brangioj tėvynėj brolių ir seserų liejamo 
kraujo klanai, jų nežmoniškų kančių šauksmai, tūkstančių mūsų

Kiekvienai tautai yra Dievo 
skirtas svarbus uždavinys, bū
tent, bendromis jėgomis siekti 
savo dvasinės ir medžiaginės 
gerovės. Dėl to pačioje jos pri
gimtyje glūdi tam tikros galios, 
kurių tinkamas išvystymas la
bai daug prisideda ir prie ben
drojo visos žmonijos labo.

Tačiau kad tai įvyktų, tarp 
kitų svarbių sąlygų yra reika
linga nepriklausomybė. Be jos 
negali būti kalbos nei apie tikrą 
valstybę, nei apie kokį nors di
desnį savarankišką kūrybos dar
bą.

Ilgų amžių patyrirpąs jau pa
kankamai parodė, kad nuo kitų 
priklausomos tautos nežydėjo, 
bet vyto. Juk ir Lietuva, būda
ma po svetimais, mažai tepažen- 
gė pirmyn, nors Visagalio gau
siai yra apdovanota kūrybinė
mis jėgomis. Tai atsitiko dėl to, 
kad per ilgą laiką ji savo dvasi
nius ir medžiaginius išteklius tu
rėjo paaukoti kitiems. Per kelias 
dešimtis nepriklausomybės me
tų buvo padaryta tokia pažanga, 
kad ją matydami, stebisi net 
svetimieji. To pasikeitimo prie
žastis yra ta, kad mūsų tėvynės 
fizinės ir dvasinės jėgos nebuvo 
išnaudojamos kitų, bet pašvęs
tos savo pačių gerovei.

Tad suprantama, kodėl visos, 
nors ir mažiausios tautos, taip 
siekia nepriklausomybės, negai- 
lėdamos jai didžiausių aukų. Į ją 
ir lietuvių tautos kelias yra nu
žymėtas krauju.

Bet kaip visur, taip ir čia pil
nai pasitvirtinta tiesa, kad kuo 
didesnės buvo pastangos, einant 
prie tikslo, tuo didesnis yra

džiaugsmas, prie jo priėjus. Ne- 
nustabu, kad ir Vasario šešio
liktoji, kurioje 1918 metais Vil
niuje buvo paskelbta Lietuvos 
nepriklausomybė, mūsų tautai 
tapo visuotinio džiaugsmo diena.

įgijus tą brangų turtą, kiek
vienas nuosekliai galvojąs lietu
vis suprato, jog tai yra didelė 
Dievo dovana, verta nuolatinio 
dėkojimo. Istorija juk aiškiai 
rodo, kad daug didesnės tautos, 
nemažiau už mus siekusios lais
vės, niekados neturėjo laimės ja 
pasidžiaugti, žinant tai, į Lietu-

šaltas Vasario šešioliktos rytas 
labiau kaip kitados primins lie
tuviui tuos kadaise iškilmingai 
skambėjusius varpus, kurie nu
tilo, netekus laisvės. Jisai, be 
abejo, primins ir kitokių dalykų. 
Pirmiausiai, Vasario šešioliktą 
Lietuvoje palikę žmonės su šird
gėla paminės artimuosius, sve
tur einančius ištrėmimo keliu. Ir 
taip ne vienam tėvui, motinai, 
žmonai ar seseriai nukris ašara.

Imant iš kitos pusės, ši diena 
svetur ištremtam lietuviui bylos 
apie toli palikusią tėvynę bei ar
timuosius, dėl kurių nežinomo 
likimo verks jo širdis.

Tuo būdu šių skaudžių faktų 
bei atsiminimų apsupta Vasario 
šešioliktoji tampa liūdesio die
na. Taip, natūralaus liūdesio, 
bet ne beviltiško nusiminimo. Iš 
tikrųjų, niekas negalėtų sakyti, 
kad lietuvis dabar būtų nusto
jęs melstis ir tikėti į teisybę bei 
savo tėvynės skaidrų rytojų. 
Jeigu jo širdies negaivintų tie 
jausmai ir nestiprintų ta nepa
laužiama laimingesnių laikų vil
tis, jisai šiandieną sunkiausiose 
ištrėmimo sąlygose pritrūktų jė
gų su tokia energija pasišvęsti 
kultūros darbui ir savo elgesiu 
bei kantrumu būti pavyzdžiu 
net kitiems. Be maldos ir ant
gamtinio sąryšio su Dievu var
giai tai būtų įmanoma.

Ir iš tikrųjų, kas gyveno su 
tremtiniais, tas yra matęs, kaip 
jie visose šventėse, o ypatingai 
Vasario šešioliktąją skuba į sto
vyklų bažnytėles. Tenai jau yra 
sudedami ne vien praeity tėvų ir 
protėvių iškentėti vargai, bet ir 
jų pačių dabar tremtyje nešama 
kančia bei ilgesys. Iki šiol tarp
tautinėse konferencijose, nu
skambant mūsų šauksmui be ai
do, dar gyviau yra jaučiama, 
kad tik Dievo ranka gali išgel
bėti mūsų tėvynę.

Tas jausmas lietuvių tautoje 
tapo visuotinis, paskatinęs šie
met ir Vasario šešioliktąją pa
skelbti viso pasaulio lietuvių 
ypatinga maldos diena. Ir iš tik
rųjų, Šv. Rašto žodžiais tariant, 
“kaip galėtume ramiai pakelti 
savo tautos naikinimą ir žudy
nes” (Ėst. 7, 6).

Visi matome ir skaudžiai per
gyvename, kad dabartinės mūsų

LIETUVIŲ TREMTINIŲ OPERA
Operos atidarymas galutinai 

nustatytas vasario mčn. 25 d. 
Detmoldo miesto teatre "Casi
no.”

Statoma G. Rossini opera “Se
vilijos kirpėjas.”

Dalyvauja Vilniaus ir Kauno 
operų solistai: Elzbieta Karde
lienė, Jadvyga Vencevičiūtč. 
Vladas Baltrušaitis, Aleksandras 
Kutkus, Ipolitas Nauragis. Vla
das Puškorius, Vilius Bražėnas. 
Chore dalyvauja: Stasys Griga
liūnas, Vaclovas Kriaučiūnas. 
Šėpas Malinauskas, Kazys Me- 
reckas, Vladas Strimas, Pijus 
Vaičaitis.

Lietuvių tremtinių tarpe yra: 
daug pačių žymiausių lietuvių 
dainininkų. Ligi šiol jie daugiau
sia pasireikšdavo koncertais, 
kurie buvo ruošiami tremti
niams, kariams ir vokiečių vi
suomenei.

Tačiau tuo nepasitenkinta. 
Dar pernai metais vasarą kilo 
mintis įsteigti sava lietuvių 
tremtinių opera. Tik to gražaus 
sumanymo greit nebuvo galima 
įvykdyti daugiausia dėl to, kad 
lietuviai dainininkai buvo iš
blaškyti po visų trijų zonų įvai
rias stovyklas. Daugumos jų su
telkti į kurią nors vieną stovyk
lą dėl įvairiausių priežasčių buvo | Dekoracijos ir kostiumai Kau- 
neįmanoma. , no vyr. dailininko Viktoro An-

Kiek daugiau lietuvių voka
listų buvo susitelkę britų oku
puotoje Vokietijos zonoje Det
moldo mieste. Čia ir kilo suma
nymas įsteigti lietuvių tremti
nių operą. Šis gražus sumany
mas po didelių pastangų jau bai
giamas įgyvendinti.

£◄

PhI

driušo.
Orkeseras—Detmoldo miesto 

teatro.
Yra sudarytas Lietuvių trem

tinių Operos atidarymo spektak
liui ruošti Komitetas, kurio ad
resas: Germany (21) Detmold. 
Wittjestr. 14.

LIETUVIAI ATGAIVINO PREMIJAS
je iki 1947 metų sausio mėn. 1 
d.

Nuostatų vykdomoji dalis ap
taria premijų skyrimo procedū
rą, kurios bus laikomasi premi
jas skiriant. Ji atrodo šitaip:

Premijoms skirti sudaromos 
jury komisijos iš keturių asme
nų: 1) premiją skiriančios orga
nizacijos ar įstaigos atstovas, 2)

*• ----- j įj v Uliuniu,

vos nepriklausomybę negali būti (tėvynės nelaimės priežastis yra 
'^oniu neteisybė,.kurie tą dide
lę Dievo dovaną — savo laisvą 
valią panaudojo blogam, žiūrint 
šiandieną į Lietuvą, taip, rodos, 
ir skamba šie Kristaus žodžiai: 
“Tai padarė žmogus neprietelis” 
(Mato 13,28).

Bet atsiminus, kad “Dievui 
nėra negalima dalyko” (Luko 1, 
37), vėl ima šviesti viltis. Tada 
labai raminamai veikia Išgany
tojo savo sekėjams paliktoji ga
rantija: “Prašykite, ir bus jums 
duota; ieškokite, ir rasite; bels
kite ir bus jums atidaryta.” 
(Mato 7,7). Tą pažadėjimą dar 
labiau padidina kolektyvaus 
prašymo galia, taip pat paremta 
Kristaus žodžiais: “Jei du iš jū
sų susitars žemėje kurio nors 
dalyko melsti, bus juodviem pa
daryta mano Tėvo, kurs yra 
danguje. Nes kame yra du ar 
trys susirinkę mano vardu, 
aš esu jų tarpe” (Mato 18, 
21).

Vasario šešioliktąją kaip 
Dievo vardu įvairiose šalyse 
sirinks ne du ar trys, bet šim
tai ir tūkstančiai lietuvių. Euro- 

kilniausių brolių ir seserų išvežtų į Sibirą kankinių kančios ir mir- pos tremtiniai susiburs papras- 
tys nekaltų mažų vaikelių badu numarintų ir bolševikų nužudytų tose stovyklų koplytėlėse, Ame- 
skaisčių sielų šaukimasis mūsų pagelbos kryžiuojamai tėvynei ir rikos ir kitų laisvų kraštų lietu

viai savo bažnyčiose. Tik Lietu
voje ir Sibiro dykumose mūsų 
broliai tą dieną negalės viešai 
išreikšti savo sielvarto Dievui. 
Bet ir ten iš kiekvieno širdies, 
nesulaikomai, plauks širdinga 
malda. Jos gi turinys šią iškil
mingą dieną viso pasaulio sąmo
ningų lietuvių lūpose bus vieno
das: “Viešpatie, suteik tėvynei 
laisvę, duok jėgų jos kenčian
tiems vaikams ir amžiną ramy
bę numirusiesiems.”

Kun. L. Andriekus, O.F.M.

žiūrimą, kaipo J .atsitiktinai su
sipynusių politinių aplinkybių iš
davą, bet kaipo į apčiuopiamą 
Dievo palaimos ženklą, parody
tą mūsų šaliai.

Todėl labai pritiko, kad Vasa
rio Šešioliktoji būtų maldos die
na. Iš tikrųjų ji ir buvo tokia. 
Tą dieną mokytojas ir mokinys 
užskleisdavo knygas, darbinin
kas padėdavo darbo įrankį. Visi 
suprantantieji šios šventės reikš
mę, apsivilkdavo šventadienio 
drabužiais ir varpų kviečiami 
skubėdavo į bažnyčią.

Vasario šešioliktoji būdavo 
mums džiaugsmo ir tautinės vie
nybės diena.

Bet, nelaimė, pasikeitė laikai. 
Jau kelinti metai, kaip Lietuva 
nebeturi to brangaus turto — 
savo nepriklausomybės. Todėl ir 
Vasario šešioliktoji nebėra 
mums džiaugsmo diena.

Tačiau nežiūrint to, ji negali 
būti užmiršta. Ši šventė lietuvių 
tautai tapo laisvės simboliu vi
siems laikams. Todėl ir šiemet, 
po tokio ilgo laisvės laukimo,

ten
19-

tik 
su

dar gyvenantiems skurdžiausiu ir pavojingiausiu gyvenimu Lie
tuvos žemelėj turi būti mums mūsų žygių ir darbų kelrodis ir mū
sų pasiaukojimo, atsižadėjimo ir susirūpinimo savo tėvynės liki
mu bei kova už jos laisvę riba ir mastas.

Broliai ir Sesės lietuviai! Lietuva tiki jūsų lietuviška širdimi. 
Lietuva tiki jūsų žygiais jos išvadavimo darbui. Lietuva laukia jū
sų dosnumo aukos, kuri reikalinga jos laisvei atgauti ir jos tautos 
gyvybei išgelbėti. Lietuva tiki, kad ir jūs, kaip ir visa Lietuva, kaip 
liūtai stosite į kovą visiškai save ir savo patogumų atsižadėję, kaip 
tie, kurie yra pasilikę, kur Nemunas, Šešupė, Venta, Neris ir šven
toji teka, kur broliai artojai lietuviškai šneka, bet kur jau vietoj 
linksmos Birutės dainos skamba gūdūs, širdį verią pagelbos šauks
mai, kur tiesiamos į mus bado ir sunkaus darbo išdžiovintos ran
kos melste melsdamos jūsų pagelbos. Ir Lietuvos ir Sibiro tą balsą 
jūs girdite, tas į jus ištiestąsias rankas jūs matote.

Broliai ir Sesės! Tam šauksmui jūs savo ausų neužsikimšite, 
ištiestų į jus rankų neatstumsite, nes ir jūs esate lietuviai, nes ir 
jūsų širdys lietuviškai plaka, nes Lietuva, nors labai suvarginta, 
bet yra ir jūsų mylimiausia močiutė.

Visus tad reikalus reikaliukus atidėję tolimesniems laikams, 
aukokite tik tėvynei vaduoti.

Nedelskite parodyti savo tikro lietuviško ir garbingo savo tė
vynės reikalų supratimo, kad nebūtų pervėlu ir kad baisi atsako
mybė už tėvynės praradimą sunkia našta nekristų ant jūsų ir jūsų 
vaikų pečių.

Tad į darbą, į darbą, kaip Dievas įsakė . . .
M. Krupavičius,

Vyriausojo Lietuvos Išlaisvinimą 
Komiteto Pirmininkas.

Atvykę Lietuviai
Antradienį laivu “Marine 

Perch” į New Yorką atplaukė 
22 lietuviai.

Tai prof. A. Salys su žmona, 
Dr. Abraitis su žmona ir dviem 
vaikais, provizorius Norkus su 
žmona ir dviem vaikais, agrono
mas Dambrauskas su sūnum, 
Kleizienė su dukteria, Bakšienė 
su dukteria ir Kumpikaitė.

1947-1-30 d.

Našlaitės
Tuo pat laivu New Yorką pa

siekė penkios našlaitės lietuvai
tės.

Lietuvių Rašytojų Tremtinių 
Draugijos Valdyba, susitarus su 
Lietuvių Tremtinių Bendruome
nės organizacijomis bei įstaigo
mis, įsteigė metines literatūros 
premijas. Tuo atgaivinama ne
priklausomoje Lietuvoje buvusi 
graži tradicija. Jau paruošti 
premijoms skirti nuostatai ir 
sudarytos jury komisijos.

Nuostatų bendroje dalyje sa-’premiją skiriančios organizaci- 
koma, kad premijos steigiamos, 
norint pakelti lietuvių tremtinių 
literatūros meninį lygį ir parem
ti rašytojus tremtinius. Premi
jas skiria: 1) Lietuvių Tremti
nių Bendruomenės Švietimo 
Valdyba;2) BALF; 3) Lietuvos 
Raudonasis Kryžius ir 4) Knygų 
leidykla “Patria.” Literatūros 
premijas gali skirti, susitarus su 
Lietuvių Rašytojų Tremtinių 
Draugijos Valdyba, ir kitos 
tremtinių bendruomenės organi
zacijos, įstaigos, knygų leidyk
los bei paskiri asmenys.

Premijos skiriamos lietuviams 
rašytojams už geriausius vienų 
metų būvyje — tremtyje, Euro
poje, sukurtus ir išleistus origa- 
nalius grožinės literatūros vei
kalus. Prie šio skirsnio prideda
moje pastaboje nusakoma, kas 
laikoma grožinės literatūros vei
kalais. Tai poezijos bei apysakų 
rinkiniai, romanai, poemos, dra
mos ir jaunimui skiriami kūri
niai. Antroji pastabos pastraipa 
duoda teisę į premiją ne tik 
spaustuvėje spausdintiems, bet 
ir kitomis spaudos priemonėmis 
multiplikuotiems veikalams.

Pirmosios literatūros premi
jos skiriamos už grožinės litera
tūros veikalus, išleistus tremty-

jos ar įstaigos kviestas literatū
ros žinovas ir 3) du Rašytojų 
Draugijos Valdybos skirti na
riai.

Jury komisija premijos pa
skyrimą nusprendžia balsų dau
guma. Balsų daugumos nesuda
rius, Rašytojų Draugijos valdy
ba, susitarus su premiją skirian
čia organizacija ar įstaiga, gali 
paskirti naują jury komisiją.

Rašytojai, kurių veikalai yra 
sprendimo objektu, jury komisi
jos nedalyvauja.

Tais pačiais metais rašytojui 
gali būti paskirta tik viena pre
mija. Ir tik pirmąją premiją pa
skyrus gali būti skiriamos kitos 
premijos.

Baigiamuosiuose nuostatuose 
aptariama premijų įteikimas 
laureatams. Jos bus visada įtei
kiamos Vasario 16-tosios išva
karėse, vasario 15 d., tam reika
lui Rašytojų Draugijos suruoš
tame iškilmingame akte. Premi
jas įteiks jas skiriančių organi
zacijų ar įstaigų atstovai.

Literatūros premijos, paskir
tos už grožinės literatūros vei
kalus, išleistus tremtyje iki 1947 
metų sausio 1 d., bus įteiktos 
1947 metų vasario 15 d. Tuebin- 
gene.
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GAUTA IR IŠSIŲSTA GRUODŽIO IR 
SAUSIO MENESIAIS

Pereitų metų gruodžio mėn. 
BALF sandėlyje Brooklyne gau
ta iš įvairių vietų drabužių ir 
avalynės 12,892 sv., maisto 523 
sv., knygų 157 sv., mokykloms 
reikmenų 75 sv.

1947 m. sausio mėn. gauta 
drabužių ir avalynės 74,123 sv., 
maisto 1,368 sv., knygų 36 sv., 
mokykloms reikmenų 353 sv.

Per gruodžio ir sausio mėne
sius iš viso įvairių daiktinių do
vanų lietuviams tremtiniams su
šelpti gauta 89,527 sv.

Be daiktinių dovanų BALF 
centras dar nupirko rūbams me
džiagos ir įvairių maisto pro
duktų $13,667.85 sumai.

Iš viso per gruodžio ir sausio 
mėn. Bendrasis Amerikos Lietu
vių Šalpos Fondas tremtiniams į 
Vokietiją ir Austriją, didesniais 
siuntiniais, išsiuntė 77,856 sv. 
drabužių, avalynės, medžiagų, 
maisto produktų ir kitų daiktų, 
$77,907.25 vertės.

Be šių didelių siuntų, smul
kiais siuntiniais Vokietijos ir 
Austrijos lietuviams dar nusiųs
ta maisto produktų $3,300.00 
sumai, arba iš viso įvairių daik
tų pasiųsta už $81,207.25.

Per tą patį laikotarpį dar nu
siųstos dvi smulkios drabužių ir 
maisto siuntos į Italiją: 14 gaba
lų, $924.54 vertės, 1,186 sv., ir 
viena siunta į Belgiją, $500.00 
vertės vartotų drabužių ir ava
lynės.

Per tuos du paskutinius mėne
sius BALF iš viso į Europą iš
siuntė $82,631.79 vertės įvairių 
daiktų.

Vasario mėn. BALF sandėly
je pradėta paruošti siuntimui 
nemaža drabužių, maisto ir ava
lynės siunta, taip pat atskira 
vien tik maisto produktų siunta. 
Maistas šiuo metu ypač reikalin
gas lietuviams tremtiniams Vo
kietijoje ir Austrijoje.

Šios siuntos tik iš dalies pa
tenkina lietuvių reikalavimus; 
jų reikia daugiau. Neabejojam, 
kad Amerikos lietuviai visur ir 
visuomet prisimins lietuvius 
tremtinius ir dosniai aukos jų 
šalpos reikalams.

\V 1
lietuviu ra:

Trečiadieni 7:00
Dire

ANTANE
3619 East T1

Philade:
Telefonuokiti

Diena
Pereitų metų gruodžio 26 d. 

buvo išsiuntinėtas atsišaukimas 
Šalpos Fondo skyriams ir ki
toms organizacijoms, prašant 
visuose miestuose, kur gyvena 
lietuvių, surengti Lietuvių šal
pos Dieną.

Ta proga buvo prašyta, kad 
BALF skyriai, ar lietuviškos or
ganizacijos tą dieną surengtų 
kokią nors pramogą, kurios pel
nas būtų pasikrtas lietuvių šal
pos naudai.

Šia proga vėl norime priminti 
skyriams, kad tokia pramoga 
būtų labai pageidaujama, ir kur 
galima, patartina BALF sky
riams imtis iniciatyvos pramo
gai surengti.

Jei kuriems nors skyriams 
kovo 2 dieną būtų nepatogi pra
mogai rengti, galima pasirinkti 
ir kitą artimiausią dieną.

; Tel. POPlar
į diaries i 
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Elizabeth, N. J

PAULIUS KAREIVA

JŪREIVIO METINĖS

Velionio vienintelė sesutė p. 
Elena Shell, 1537 S. 4 St., pa
minėjo jo metines pamaldomis. 
Anksčiau jo motina dažnai at
simindavo savo žuvusį sūnų, bet 
neseniai ir ji staiga mirė. Dabar 
jo sielą atsimena sesutė ir teta 
Barčienė.

Jodvi niekuomet nepamirš sa
vo mielo Valterio Paulausko.

Harrison-Kearny,

IEŠKOMA

Jonas ir Marcelė Baltrukoniai 
iš Keamy išvažiavo vasario 5 d. 
į Floridą mėnesiui laiko.

Jonas Baltrukonis yra gerai 
visiems žinomas. Jie eina sekre
toriaus pareigas Lietuvių Politi
kos klube ir taip pat Lietuvių 
Schuyler Savings ir Loan.

Vasario 9 d., sekmadienį, peri 
sumą turėjome nepaprastą įvy
kį. Besisvečiuodama pas Žilevi
čius, V. Grigaitienė, Lietuvos 
operos primadona ir Kauno 
Konservatorijos profesorė, pir
mą kartą šiame krašte giedojo 
“Maldą į Mariją” ir “Sanctus et 
Benedictus”. Jos begalinės jėgos 
balsas, nuotaika ir muzikalumas 
sudarė nepaprastą įspūdį klau
sytojuose.

Elzbieta Mulokiūtė, atvykusi 
į Ameriką prieš 35 metus ir gy
venanti Philadelphia, Pa.

Prašoma atsiliepti šiuo adre
su:

Mrs. E. Žitkus, 
1839 E. 90 St. No. 8 

Cleveland 6, Ohio

Bažnytinis choras rengia me
tinį blynų balių vasario 16 d. 
L.A.P.C. salėje, 134 Schuyler 
Ave., Kearny, Pradžia 8 vai. va
kare.

Šv. Jurgio Parapija
Vasario 6 dieną suėjo 3 metai, 

kai žuvo Paulius Kareiva, 7921 
Lindberg Blvd.

Jaunuolio metinių proga mo
tina užprašė iškilmingas pamal
das, kurios ir buvo atlaikytos 
šv. Kazimiero parapijos bažny
čioj.

Su didele širdgėla ji pergyve
na tas liūdnas sukaktis ir sako, 
kad ji niekuomet negali pamirš
ti ir nepamirš savo mielo sū
naus, kol gyva bus.

A.a. Povilas buvo labai malo
nus ir karštai užjaučiantis savo 
tėvelius.

Dabar Kareivienė yra pasili
kusi viena našlė, nes neseniai jos 
vyras mirė. Jis skaudžiai pergy
veno savo sūnaus nelaimę.

Iškilmingas vasario 16 minė
jimas bus Allegheny Ave. lietu
vių klubo salėje.

Kalbės buvęs Lietuvos prezi
dentas Dr. Kaz. Grinius, kun. 
Dr. J. Končius ir kun. J. Čeka- 
vičius.

Šv. Jurgio parapijos vaikai iš
pildys keletą numerių. “Dainos” 
choras, vadovaujamas Vin. Nor
kaus, padainuos.

■Minėjimą praves advokatas 
Stanislovas Mankus.

Mūsų Lietuvių Amerikos Ve
teranų draugija vasario 8 d. su
rengė didelę vakarienę pagerbti 
lietuvių Moterų “Service Aid 42 
narėms ir 7 auksinės žvaigždės 
motinoms L.A.P.C. salėje, Kear
ny.

Vakaro vedėjas buvo lietuvis 
veteranas, tarybos narys B. Je- 
nuss. Kalbėjo kun. L. Voicekaus- 
kas, William Wimmer, tarybos 
narys Healy, D. Allen, moterų 
pirm. H. Jankauskienė, buvusi 
pirm. K. Jeckienė ir veteranų 
pirm. J. Savickas.

Solistė G. Morošiūtė sugiedo
jo Amerikos ir Lietuvos himnus. 
Jai akompanavo pianu E. Pam- 
periūtė. A. E. S.

Vasario 8 d. palaidota Juoza- 
pina Lukoševičienė, 70 metų. Li
kosi duktė ir du sūnūs.

Bridgeport, Conn

VALTERIS PAULAUSKAS

ATSIMENA ŽUVUSĮ BROLĮ

Šv. Andriejaus 
Parapija

Mokyklos vaikučiai, padedant 
seselėms, rengiasi gavėnios lai
ką gražiai praleisti.

Vargonininkas Petras Staniš- 
kis moko vaikučius giedoti lietu
viškai gavėnios giesmes, grau
džius verksmus.

Gavėnios sekmadieniais vaikų 
choras ketina pagiedoti grau
džius verksmus.

Vaikai jau išsiuntė lietuviams 
tremtiniams vaikams į Vokietiją 
Velykoms dovanų.

VEDYBŲ SUKAKTUVĖS

Sausio 27 dieną suėjo 3 metai, 
kai žuvo Valteris Paulauskas.

Jonas ir Ona Jurgaičiai, 230 
Fernon St., vasario 6 d. minėjo 
savo vedybų 10 metų sukaktį.

Tomas ir Matilda Wittkamp, 
246 Dickinson St., vasario 3 d. 
minėjo savo vedybų 7 metų su
kaktuves.

Minėjimas
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Bridgeporto skyrius gražiai dar
buojasi. Neseniai turėjo gausų 
susirinkimą dėl Lietuvos vadavi
mo vajaus.

Buvo nutarta eiti per namus 
ir rinkti aukas iki vasario 16 d. 
Išrinkti šie asmenys tam darbui: 
A. Eloveckienė, A. Tuskienė, O. 
Mačiauskaitienė, O. Ramanaus
kienė, Einorienė, A. Tatariūnie- 
nė, J. Minalga, Kalpokas, Re
meika, J. Stanislauskas, Blažys, 
A. Stanišauskas.

Parapijos vikaras V. Prans- 
kietis taip pat prisidėjo prie šio 
darbo.

Visi lanko namus ir sėkmin
gai gauna aukų.

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas perkeltas į vasario 23 
d., 3 vai. po pietų. Kalbės Dr. A. 
Gervydas, kuris nacių buvo kan
kinamas koncentracijos stovyk
loje.

Per prakalbas bus praneštas 
atskirų asmenų ir draugijų au
kos.

“Amerikoje” sausio 31 d. sky
riuje “Štai kaip,” klausiama, ką 
daro Elizabethas rinkime aukų 
Lietuvai gelbėti.

Mes daug darome. “Ameri
koj” gruodžio 20 d. buvo pa
skelbta, kad mūsų Lietuvai Gel
bėti Komitetas paskyrė $500 ir 
gruodžio mėn. jau turėjo vajaus 
atidarymui vakarienę ir išrinko 
tam vajui pravesti komisiją.

Komisija varo dabar kolonijo
je aukų rinkimą, pakviesdama 
keletą dešimčių asmenų, kurie 
vaikšto su aukų lapais po na
mus, neaplenkdami nė vieno as
mens.

Taip pat galvojami kiti įvai
rūs būdai aukoms kelti.

Praeitą sekmadienį Jaunuolių 
Vaidilų grupė turėjo didelį pa
rengimą vajaus naudai.

Kovo mėn. 2 d. komitetas ren
gia Vasario 16 minėjimą su pra
kalbomis, vaidinimu, koncertu.

Komisijos garbės pirmininku 
pakviestas kleb. kun. J. Simo
naitis, vicepirm. R. Džiovelis 
ir K. Bernotas, antras sekr. D. 
Anulionis, iždo globėjai V. Sen
kus, Iz. Baltramaitienė ir M. 
Gedminienė, šie asmenys papil
dyti bendrame visų draugijų at
stovų susirinkime, pagelbėti jau 
seniau paskelbtai komisijos val
dybai.

Kaip girdėti, vajus eina visu 
smarkumu. Žvalgas.

paguldė. Bet lietuviai su dideliu 
pasitikėjimu laukia, kad ateis 

1 skaistus rytojus ir kad Lietuva 
I atgaus savo nepriklausomybę.

New Haveno lietuviai ir lie
tuvaitės, neatsilikim šiame dar
be. Visi susirinkim į parapijos 
svetainę sekmadienį, vasario 16 
d., 4 vai. po pietų, kur ruošia
mas Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas.

Bus turininga dainų progra
ma, kurią išpildys mūsų koloni
jos solistė Ag. Vokietaitienė ir 
Antanas Radvila iš Ansonijos. 
Kalbas sakys adv. F. J. Bago- 
čius, mūsų klebonas kun. 
Gradeckas ir K. Vilniškis.

Po programos bus šokiai.

Del Atstovo Ir 
Šalpos

ĮVAIRIOS ŽINIOS

L Lietuves Olandijoj

E.

Moterų S-gos Susirinkimas
Vasario 16 d. tuojau po sumos 

parapijos svetainėje įvyks svar
bus Moterų Sąjungos 33 kuopos 
mėnesinis susirinkimas. Visos 
narės kviečiamos atvykti į šį su
sirinkimą ir atsivesti naujų na
rių, nes dabar eina naujų narių 
vajus. M.

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

Direktorius 
ANTANAS DŽEKAS 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia. Pa. 

Telefonuokite: Regent 2937

Olandijoje yra apie 300 lie
tuvių mergaičių, laikomų ten 
karo belaisvėmis.

Jų adresas: Litauisches 
Lager 36452. Ostedorf, Hol
land.

Tel. POPlar 4110 Tel. DEW. 5136

Parapjos choras jau rengiasi 
metiniam koncertui, kuris įvyks 
balandžio 13 d. parapijos svetai
nėj. Šis koncertas skiriamas pa
rapijos naudai.

A. Stanišauskas jau pakvietė 
du svečius dainininkus iš New 
Yorko. Tai Violeta Pranckus ir 
Al. Vasiliauskas. Abu pasižadė
jo šiame koncerte dalyvauti.

Choras mokosi naujų dainų.
Visas choras įėjo į komisiją 

darbuotis, kad koncertas tikrai 
pasisektų.

Vikt. Žilevičienė savo draugei! 
VI. Grigaitienei ir jos dukrelei 
Valerijai savo, namuose surengė 
susipažinimo - L 
vį.

Garbingoji viešnia išvažiuoja 
Chicagon apsigyventi.

Pobūvyje dalyvavo ir linkėji
mus sudėjo: Anna Kaskas, Bar
bara Darlys, M. Kižytė, Pr. La
pienė, V. Budreckienė, Ieva Tre
čiokienė, O. Narušienė, Iz. Bal- 
tramaitienė, M. Žilevičiūtė - Ful
ton ir keletas kitų, kurių vardų 
neteko sužinoti. Polyna Stoska, 
negalėdama dalyvauti išleistuvė
se, telefonu perdavė linkėjimus 
V. Grigaitienei.

Laiminga Chicaga, sulaukusi 
pirmaeilės mūsų profesorės ir 
solistės. Dalyvė.

Iš ALT Skyriaus Susirinkimo
Sausio 26 d. šv. Kazimiero pa

rapijos svetainėje įvyko sėkmin
gas ALT vietinio skyriaus susi
rinkimas, kuriame buvo atsto
vaujamos beveik visos draugijos 
bei kuopos, gyvuojančios mūsų 
kolonijoj.

Sudaryta Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimo komisija. Šei
mininkai joje yra M. Benevičius 
ir F. Rumskas, darbininkai — 
J. Kazokas, J. Pikelis, V. Kra
paitis, J. Čeponis, J. Trečiokas, 
V. Alksninis, A. Pilvelienė, S. 
Medelienė, O. Kripaitienė, O. Pi- 
kelienė ir J. Dičkienė.

Nutarta gavėnios metu kvies
ti brolius Motuzus su paveiks
lais į mūsų koloniją. Tas darbas 
sutvarkyti paliktas pirmininkui 
M. Vokietaičiui.

Svarstyta mūsų kolonijai pa
skirtos aukų kvotos sukėlimas. 
Nutarta kreiptis į draugijas bei 
kuopas kviečiant prisidėti su au-

“Vienybės” laikrašty komite
tas atsakė į pastabas dėl Lietu
vos atstovo ir dėl atskiros šal
pos.

Atsakantieji dabar kalba apie 
“Lietuvos Generalinio Konsula
to atstovą.” Bet tai nepataiso 
ankstesnės rengėjų klaidos, ka
da jie “Lietuvos atstovu” pa
skelbė visai kitą asmenį. Jei tai 
komitetas užsimiršo, tegu pasi
skaito savo plakatus, kuriuos 
platino sausio 26 d.

Rengėjų komitetas labai man- 
dras, nes pradeda savo sąlygas 
statyti BALF’ui ir dar moko, 
kad “lietuvių tremtinių šelpimo 
neprivalo niekas monopolizuo
ti."

Mes žinome daug žmonių, ku
rie šelpia lietuvius tremtinius iš 
savo lėšų, bet jei kas ruošia šal
pos reikalui parengimus, prašy
dami iš visuomenės lėšų, tai to
kių parengimų pelnas turi eiti 
tos visuomenės palaikomam 
Bendram Amerikos Lietuvių 
šalpos Fondui.

Kodėl čia turi išimtį sudaryti 
tautininkai? Nebent jie eina prie 
atskiros savo šalpos ir tuo būdu 
nepaiso dabartinio šalpos darbo 
vieningumo.

Tautininkai, kaip ir kito nu
sistatymo lietuviai, neturi būti 
kokia išimtis šalpoje. Jei eiti 
bendrai, tai ir jie turi tai dary
ti.

Gi jei kas nori imtis individua
linės šalpos, tegul tai daro — ir 
tai bus gražus, naudingas ir kil
nus darbas. Tik kaip daugelis 
lietuvių tremtinius šelpia iš sa
vo išteklių, nesikreipdami į vi
suomenę, taip ir tautininkai tu
rėtų laikytis šio kelio. Jeigu 
rinkti aukas šalpai iš visuome
nės, jas be jokių staipymųsi rei
kia ir skirti tos visuomenės ben
drai palaikomai įstaigai — BA-

Vasario 1 d. Apreiškimo baž
nyčioj susituokė Jurgis Čirba su 
Anele Karalevičiene. Juodu ap
sigyvens Brooklyne.

Puota įvyko Tamašauskio na
muose.

Giminės, kaimynai ir pažįsta
mi sveikina J. ir A. čirbus, lin
kėdami gražaus gyvenimo.

Ponai M. Matuliai iš L. I. City 
yra tėtukas ir močiutė, nes jų 
dukrelė Alicija ir žentas susilau
kė pirmo vaiko — sūnelio.

Taip pat pažįstami sveikina 
Eleną Muske ir J. čyžius, nes jų 
sūnus Raymond Muske ir Rožė 
Muskienė (Čyžiūtė) iš Maspe- 
tho susilaukė dukrelės, kuri pa
krikštyta Kristinos vardu.

Petras Muske (Mockevičius) 
grįžo iš ligoninės, kur jam buvo 
padaryta kojos operacija.

M. Kazlauskienė, gyvenanti 
Brooklyne, yra šv. Kotrinos li
goninėje.

Pažįstami linki greitai pn<’”f:

VESTUVĖS

už Clarence

ceremonijų 
ir jos tėve

Vasario 1 d. Apreiškimo 
rapijos bažnyčioje ištekėjo 
dotuvių direktorė Florence S' r 
lins (šalinskaitė, Pijaus ir P : 
nės šalinskų duktė) 
C. Kloepfer.

Po sutuoktuvių 
bažnyčioje, jaunoji
liai Šalinskai vestuvių dalyviu5 
pavaišino “Commercial” salėje 
Queens Village, L. I. Arti 500 
svečių ir viešnių linksmą nuo
taiką kėlė dainininko Vasiliaus
ko lietuviškų ir amerikoniškų 
dainelių programa, kurią sekė 
muzika ir šokiai. J. P. M.

METINIS BALIUS

Jurgio draugijos 52-ras

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 
1113 Mt. Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo Įstaiga. Di
delė, graži koplyčia, erdvi salė. 

Pakeleivingiems sutelkiama 
nakvynė 

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ir naktį

Jos. Kavalaiiskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

Praeitą savaitę kleb. kun. J. 
V. Kazlauskas gražiai pagarsino 
lietuvišką ir anglišką katalikų 
spaudą — laikraščius, kuriuos 
parapijiečiai ir jaunimas turėtų 
užsirašyti ir skaityti.

1601 - 03 So. 2nd St
Baltimore, Md

Philadelphia, Pa.

Tel. REgent 8434
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 - Balsamnotojas

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

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas vasario 16 dieną bus 
pradėtas mišiomis šv. Alfonso 
bažnyčioje 11 vai.

Organizacijos susirinks para
pijos salėje 10:45 vai. ir eisenoje 
žygiuos į bažnyčią.

Vakare įvyks bankietas Lie
tuvių svetainėje 851 Hollins St. 
Pradžia 7 vai.

Tarp kalbėtojų ir garbės sve
čių bus Lietuvos pasiuntinybės 
sekretorius J. Rajeckas, Mary
land© gubernatorius W. P. Lane, 
senatorius H. R. O’Conor, Balti- 
morės majoras T. McKeldin, ad
vokatas V. Laukaitis, V. Raste
nis.

Maldą sukalbės kun. Dr. L. 
Mendelis.

Vakaro vedėjas bus A. J. Mi- 
ceika.

Parengimo komisijos pirm, 
yra V. Petroska.

išleistuvių pobū- komis' nutarta kreiPtis i LF'ui ?
visuomene. Savo 'Stsalcyme komitetas už

simanė ir kita prasme visuome
nei pėdas sumėtyti: esą, kaip 
Dr. K. Grinius kalbės New Yor
ke Webster Hall, jei jis tą pa
čią dieną bus Philadelphijoje! 
Komitetas galėjo pasiteirauti ir 
sužinoti, -kad minėjimas Phila- 
delphijoje yra tuoj po pietų ir 
kad Dr. K. Grinius pavakare 
tikrai atvažiuos į minėjimą, ren
giamą Webster Hall New Yorke.

Tai tik rodo, kad to komiteto 
žmonėms svarbiau pėdas mėtyti, 
negu nuoširdžiai visuomenę in
formuoti.

Tas pat tinka pasakyti ir apie 
kitus jų išvedžiojimus. R.

(Visuomenę. -
Šiais metais skyriaus valdybą 

sudaro: garb. pirm. kuh. E. Gra
deckas, pirm. M. Vokietaitis, vi
cepirm. V. Kripaitis ir P. Pike
lis, ižd. V. Norkūnas, iždo globė
jai F. Rumskas ir J. Trečiokas, 
koresp. M. Jokubaitė.

šv.
metinis balius įvyksta šį šešta
dienį, vasario 15 d., Grand Pa
radise salėje, 318 Grand Street, 
Brooklyne.

Gros Joe Thomas iš A. Pavi- 
džio orkestrai.

KLEBONAMS PRANEŠIMAS

Newark, N. J

Remia ALT Vajų
Teko gauti pranešimą, 

SLA 142 kuopa savo mėnesi
niam susirinkime nutarė paskir
ti iš savo iždo $25.00 Lietuvos 
atvadavimo darbui ir $25.00 Šal
pos Fondui.

Būtų malonu, kad ir kitos mū
sų draugijos bei kuopos neatsi
liktų šiame taip naudingame 
darbe. M.

kad

Dabar kaip tik laikas užsisa
kyti Gavėnios pamaldoms naują 
Kunigų Vienybės visų metų pa
maldoms bažnytinį “Vadovėlį.” 
Jis patogus kunigams ir naudin
gas žmonėms. Jis parankus ir 
vietoje, kokios tik per metus pa
maldos įvyksta. Kreipkitės į:

Rev. C. A. Vasys,
153 Sterling Street 
Worcester 4, Mass.

Vasario 16
New Jersey Lietuvių Taryba 

Lietuvos Nepriklausomybės 29 
metų sukakties minėjimą rengia 
Sheraton Hotel, 112 Hill St., 
vasario 16 dieną, šį sekmadienį, 
Newarke.

Pradžia 2:30 vai. po pietų.
Invokaciją sukalbės kun. Po

cius. Kalbas pasakys Lietuvos 
ministeris Washingtone P. ža- 
deikis, monsinjoras J. F. Kelly, 
majoras V. J. Murphy ir kun. 
P. Bastakys.

Dainuos Lietuvių Politikos 
klubo choras, vadovaujamas 
muziko J. čižausko.

Programos dalis bus perduota 
per radiją, todėl visi prašomi 
nesivėluojant atvykti.

įžanga 1 doleris.
Newarko ir apylinkės lietu

viai raginami kuo gausiau atsi
lankyti.

Vasario 2 d. seserų pranciš- 
kiečių surengtoje programoje 
buvo paminėta kun. Ign. Kelme
lio klebonavimo Newarke 25 
metų sukaktis, o ne kunigavimo, 
kaip buvo rašyta.

New Haven, Conn
Dalyvaukim Lietuvos Nepri

klausomybės Minėjime
Artinasi Vasario 16 diena, ka

da prieš 29 metus Lietuva pa
siskelbė pasauliui kaipo laisva ir 
nepriklausoma valstybė.

Šiandieną Lietuva pavergta. 
Jos sūnūs ir dukros išblaškyti. 
Kiti šaltam Sibire savo gyvybes

San Francisco, Cal
“Kalifornijos Lietuvio” Nr. 1-2 

turinys
Neseniai pasirodžiusio “Kali

fornijos Lietuvio” žurnalo jau 
išėjo pirmasis šių metų numeris.

Jo turinį sudaro gana rimti 
lietuvių ir anglų kalba straips
niai: “Vasario 16-tos šauksmas”
— Padaubietis, “Vasario 16-ji ir 
Dr. Basanavičius” — J. Leisytė, 
“Should Baltic States be Free?"
— Hedy S. Lane, “Who is 
Punishing the Russian War Cri
minals?” — Milton C. Stark, 
“America is Turning Westward” 
—Algis Regis, “Looking Around 
California” P. Bogin, “Ameri
can Lithuanian Achievements 
in 1946,” “Rose Parade of Pasa
dena” — Adele Kučinskas. Taip 
pat biografijos Bronės ir Milto- 
no Starkų, veikimo apžvalga 
Los Angeles ir San Francisco 
lietuviškųjų organizacijų ir as
meniškumai.

“Kalifornijos Lietuvis” 
spausdinamas: 2721 Logan
Oakland 1, Cal., prenumeratos 
kaina metams — $2.00.

“K. L.” yra įdomus kiekvie
nam lietuviui pasiskaityti. B.

yra 
St.,

Paterson, N. J,
Lietuvos Nepriklausomybės 

minėjimas įvyks kovo 2 dieną 3 
vai. po pietų parapijos svetainė
je.

Kalbės pora tremtinių.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel EVergreen 7 - 4335 Tel STagg 2 - 5043

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Baliai
i Bieliauskas)

Gra bortus—Balsamnotojas Laidotuvių Direktorių*
Modemiška Koplyčia Notary Public

EVergreen 8 - 9770

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y

Grabo ri us—Baisamuotoja.*

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(šalinskas) 

Laisniuotas Grabortue
Suteikiam Garbhųpu 

Laidotuves 

— $150 — 
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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New Yorko Apylinkės Katalikę Spaudos Rėmė j u

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 SALEJE
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 SALEJE
64-25 Perry Avenue Maspeth, N. Y.

Jūsų laukia stambios Dovanos. Be kitų 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.

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

informacijų galima gauti “Amerikos” administracijoje. RENGĖJAI.
•IG^S

PASIRUOŠIMAS BAZARUI
Atsimainymo parapijoje, Mas- 

pethe, ir šv. Jurgio parapijoje, 
Brooklyne, gyvai eina pasiruoši
mas “Amerikos” bazarui.

Abiejose parapijose organi
zuojasi komitetai kurie tvarkys 
bazaro reikalus. Komitetų sudė
tis bus paskelbta sekančiame 
“Amerikos” numeryje.

Be to, vasario 7 d. “Ameri
kos” patalpose susiėję visų para
pijų spaudos rėmėjai išrinko ko
misiją, kurios užduotis bus pa
dėti tų parapijų komitetams su
rasti talkininkų. Ton komisijon 
įėjo iš: šv. Jurgio par. — J. 
Staškus, iš Maspetho — S. Ce- 
rebiejus, Apreiškimo par. — J. 
Skarulienė ir Angelų Karalienės 
par. —- O. Sijevičienė ir M. Puti- 
nienė.

Knygelės ir aukos
f Visiems skaitytojams išsiunti- 
I nėtos bazaro knygelės. Kas dar 
i negavo, gali jų pareikalauti 
; “Amerikos” administracijoje.
| Knygelių šaknelės su pinigais 
sparčiai grįžta atgal. Tas paro- 

' do, jog visi gyvai interesuojasi

bazaro pasisekimu ir nori “Ame
rikai” padėti.

Siunčiant pinigus už knygelę, 
ne vienas dar prideda aukų.

Šią savaitę aukų gauta iš: 
kun. Dubinskas, Baltimore—$5, 
kun.' G. Čėsna, Iowa — $1.00, 
kun. Bakšys — $1.00 ir S. Juš
kaitės iš Brooklyn© — $1.00.

Kun. P. Bastakys prisiuntė 
tremtinių fondui $2.00, o C. Ma
jauskas iš Berlin, Md. užsimo
kėjo už dvejus metus prenume
ratą ir du nauju skaitytoju pri
siuntė.

Daiktai Bazarui
Komisijų pasitarimuose paaiš

kėjo, jog daugelis norėtų pado
vanoti bazarui kokį daiktą, tik 
nežino, kur priduoti.

Taigi šiuo pranešame, kad ba
zarui daiktai priiminėjami 
“Amerikos” administracijoje, o 
bazaro laiku — bazaro salėse.

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EV'crgreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus

šmei:
Kas !

Dau

Dr. A. Petriką 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

TeL EVergreen 1 - t>H6b 
valandos
9 —12 ryte
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Lais’ 
jai pu

somybė
Vn.J

DR. K. GRINIUS VASARIO 16 MINĖJIME 
NEW YORKE

štai jau ir sualukėme Lietu-'8" 
vos Nepriklausomybės minėji
mo, kuris įvyks šį sekmadienį, 
vasario 16 d., Webster Hall New 
Yorke.

Kaip jau anksčiau buvo pra
nešta, minėjime dalyvaus ir 
kalbės buvęs Lietuvos preziden
tas ir ministeris pirmininkas Dr. 
Kazys Grinius. Tą dieną apie 3 
vai. jis kalba Philadelphijoje, o 
iš ten atvažiuoja į minėjimą 
New Yorke.

Taip pat minėjime dalyvaus 
Lietuvos ministeris Washingto
ne P. Žadeikis, New Yorko ma
joras Wm. O’Dwyer ir kongres- 
manas Alvin E. O’Konski, žy
mus kalbėtojas.

Meninėje programoje pasiro
dys S, Griškaitė, New York City 
Center operos dainininkė, ir Ap
reiškimo bei Angelų Karalienės 
•parapijų chorai.

Visi New Yorko ir apylinkės 
•lietuviai kviečiami į šią retą ir 
brangią iškilmę — paminėti Lie
tuvos laisvės paskelbimo dieną 
sykiu su buvusiu tos šalies pre
zidentu, §u jos ministeriu Jung
tinėse Valstybėse ir su šio mies
to galva.

Minėjimo pradžia Webster 
Hall bus 5 vai. po pietų. Įžanga 

■1 doleris.

Angelų Karalienės 
Parapija

čiūnienė, tvarkdarė M. Raubie- 
nė.

Nutarta suruošti laimėjimo 
vakarą kovo 16 d. Vakaro visas 
pelnas eis lietuviams tremti
niams.

Taipgi nutarta ruošti metinį 
margučių balių balandžio 13 d.

LAIKRAŠČIAI Į AMERIKIE
ČIŲ ZONA

Amerikos paštų vadovybė 
praneša, kad nuo šiol galima 
siųsti nekomercinio pobūdžio 
spaudinius, kaip dovanas, į ame
rikiečių zoną Vokietijoje, išsky
rus Berlyną.

J tuos spaudinius, kuriuos ga
lima siųsti, įeina laikraščiai, žur
nalai, visokios knygos, gaidos.

Ant šių siuntinių reikia užra
šyti “Non-commercial printed 
matter,” nurodant, kas siunčia
ma.

Siuntinys gali būti ligi 4 svarų 
6 uncijų.

Pereitą sekmadienį mūsų kle
bonas pranešė, kad mūsų para
pijoje misijos prasidės kovo 9 d. 
Pirmą savaitę bus suaugusiems, 
antrą — jaunimui.

Misijos baigsis 40 valandų at
laidais, kurie prasidės kovo 23 ir 
tęsis tris dienas.

Misijas ves kun. P. Aukštikal
nis, S.J.

Vasario 2 d. Rožančiaus drau
gija savo susirinkime nutarė 
remti “Amerikos” laikraščio ba
zarą, kuris įvyks vasario 28, 
kovo 1 ir 2 dienomis parapijos 
salėje. Tam tikslui paskyrė 
dol.

Rožančiaus draugija kartu 
Moterų Sąjunga tūrės būdą 
kartu dirbs.

S. Griškaitė
Vasario 16 d. dainuoja Webster 

Hall, New Yorke

10
Mūsų Apylinkėje
• Dr. J. Jusionis rengiasi iš

vykti į Chicagą. Buvo sustojęs

Šį sekmadienį, vasario 16 d., 
mūsų parapijos sodalietės, mo
kyklos jaunimas ir tretininkės 
priims bendrai komuniją 9 vai. 
mišių metu.

Vasario 19 d. — Pelenų diena 
— Gavėnios pradžia.

Pelenų barstymas bus bažny
čioje ryte ir vakare.

Petruliai gavo laišką iš Vokie
tijos, iš tremtinių stovyklos nuo 
savo giminaičio. Laiške rašo, 
kad ateina iš Lietuvos baisiai 
liūdnos žinios.

Giminaitis dėkingas amerikie
čiams, kurie rengia ir maitina, 
bet nuo Kalėdų maistas žymiai 
sumažintas.

Gavėnios metu mūsų bažny
čioje vakarinės pamaldos bus to
kia tvarka: sekmadieniais 4 vai. 
popiet — Graudūs Verksmai ir 
palaiminimas, trečiadienį—7:30 
vai. vakare — Graudūs Verks
mai ir palaiminimas. Penktadie
niais — 7:30 vai. vakare — Kry
žiaus Keliai, palaiminimas ir Šv. 
Kryžiaus relikvijų pagerbimas.

Vasario 16 d. Angelų Karalie
nės par. choras dainuoja Lietu
vos Nepriklausomybės minėji
mo programoje Webster Hall, 
New Yorke. Pradžia 5 vai. po 
pietų. Chorui vadovauja muz. P. 
Dulkė.

Maspetho Žinios
Vasario 4 d. Moterų Sąjungos 

30 kuopos susirinkime išrinkta 
valdyba šiems metams.

Pirmininkė liko A. Kivitienė, 
vicepirm. O. Liziūnienė, nutar. 
rašt. J. Skarulienė, ižd. O. Bago-

Lietuviy 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 SL 

Brooklyn, N. Y.
EV. 4-7142

AD. JEZA VITAS
Muzikos Dir.

V. UBARAVICIU8 
Pranešimų Dir.

CHARLES MARMA 
Programos Dir.

Šv. Jurgio Parapija
Šv. Jurgio parapijos salė, kur 

prasidės “Amerikos” bazaras, 
yra prie 207 York St., Brookly
ne.

Seniau ši parapija buvo ne 
maža. Tačiau plečiantis Navy 
Yardui ir kitoms pramonės įstai
goms, gyventojai išsikėlė kitur.

Dabar į gražią, jaukią šv. Jur
gio bažnyčią sekmadieniais susi
renka tik nedidelis būrelis lietu
vių.

Nežiūrint to, uolus ir darbštus 
klebonas su šia saujele parapi
jiečių įstengia šiuos Dievo na
mus gražiai išpuošti ir taip šva
riai užlaikyti, kad jie gali būti 
pavyzdžiu daug didesnėms para
pijoms.

su
ir' Elizabethe.

• S. Griškaitė vasario 14 d.; 
dainuoja Binghamton, N. Y. ir 
vasario 16 d. New Yorke.

• Kun. J. Raštutis iš Amster
dam, N. Y., buvo atvykęs į New 
Yorką ir sustojęs Maspethe.

• Kun. Dr. J. Vaškas, Maria- 
napolio Kolegijos rektorius, per
eitą savaitę lankėsi New Yorke.

• K. Čibiras, žymus lietuvių 
žurnalistas, šią savaitę atvyksta 
į New Yorką.

• Dr. P. Padalskis su prakal
bomis išvažiavo į Pennsylvani- 
ją.

• Dr. A. Gervydas važiuoja į 
Montrealį, Kanadoje, su prakal
bomis Vasario 16 minėjime.

• VI. Grigaitienė, Lietuvos 
operos dainininkė, keliasi gyven
ti

Sekmadienį, vasario 9 d., įvy
kusiame bazaro rengėjų susirin
kime iš vyrų sutiko pasidarbuo
ti Jonas šeštokas ir Juozas Kar
pus, kurie pasižymėjo rengiant 
parapijos bazarą.

Moterys pasižadėjo savo var
dus priduoti sekančiame susi
rinkime, kuris įvyks vasario 16 
d. tuojau po pamaldų bažnytinė
je salėje.

PRANEŠIMAI

New Yorko ir New Jersey ap
skrities Moterų Sąjungos meti
nis suvažiavimas bus vasario 23 
d. šv. Jurgio parapijos salėje, 
207 York St., Brooklyn, N. Y.

Šiuo pranešama, jog Šv. Jur
gio draugijos metinė vakarienė 
ruošiama šių metų gegužės 3 d. 
L. A. Piliečių klube, 280 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Todėl kitų organizacijų pra
šoma tai dienai savo iškilmių 
nerengti. Komitetas.

į Chicagą,

DEL PAVĖLAVIMO

Kai kas nusiskundžia, kad 
kartais “Ameriką” gauna pavė
luotai.

Administracija praneša, kad 
“Amerika” visados išsiunčiama 
tuo pat laiku — trečiadieniais.

Daug vietų laikraštis gauna
mas jau rytojaus dieną.

Bet atsitinka, kad kartais paš
tas yra per daug užverstas ir 
nespėja įprastu laiku “Ameri
kos” pristatyti. Dėl to ir kai ku
rie skaitytojai vėliau gauna.

ATIDARĖ OFISĄ

Advokatas Pranas Aleksis ati
darė savo ofisą 110-18 Jamaica 
Ave., Richmond Hill, N. Y.

Jamaica linija važiuojant, rei
kia išlipti 111 St. stotyje.

Yra tai “Law and Real Es
tate” ofisas.

Adv. P. Aleksis yra veteranas 
ir gyvai domisi lietuviškuoju 
veikimu. Jis yra šalpos vajaus 
komiteto New Yorke finansų 
raštininkas.

ŠOKIAI

Va-Vyčių 41 kuopa rengia 
lentine šokius, kurie įvyksta šį 
penktadienį, vasario 14 d., šv. 
Jurgio paarpijos salėj, 207 York 
St., Brooklyne.

Pradžia 9 vai. vakare.
Gros J. Thomas ir jo orkes

tras.

Tel EVergreen 4 - 7142 (
SALDAINIŲ PALOCH S

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 

PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge
riausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPK1TES-

Juozas Ginklu
495 Grand Street.

52-ras šv. Jurgio Draugystės

METINIS BALIUS
Įvyks

Šeštadienį, Vasario-February 15 d., 1947
GRAND PARADISE SALEJE

318 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
(kamp. Havemeyer St.)

Pradžia 8 vai. vak. Bilietas (su taksais) 60c.
Juozo Thomas Orkestras 

Gros Amerikoniškus šokius
Antano Pavidžio Orkestras

.Gros Lietuviškus Šokius
Visus širdingai kviečiame dalyvauti šiame baliuje, kuris bus 
didžiausias visoje apylinkėje. Čia turėsite malonių susitiki
mų su savo pažįstamais ir pasivaišinsite skaniais užkan
džiais ir gėrimais. Kviečia RENGĖJAI.

Lietuvos Nepriklausomybes Paskelbimo
29 Metų Sukakties Iškilmingas

Dr. KAZYS GRINIUS

MINĖJIMAS
SEKMADIENĮ,

Vasario-Fe h. 16 d

Brooklyn, N. Y.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. MACIIULIS
REAL ESTATE A’ INSURANCE

8B5B 85th St.. Woodhaven 21. N. 4
'Prie Forest Parkua> Stoties

Tel. Virginia 7 -1896

Dekoruotojas
ir

IŠ ORO IR IŠ VIDAUS
PILNAI APDRAUSTAS 

Vartojama Geriausia Medžiaga 
DARBO APKAINAVIMAS DYKAI

GEORGE ANDERSON
Telefonuokite:

PResident 2-4203

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs narnai 

Gerose vietose. Patarnavimai 
teisingas.

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

Kreipkitės:
Joseph VastuniLs

1008 Gates Avenue
Brooklyn 21, N. Y.

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

STagę 2-1454

F. GRAŽYS ir SENUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų 14- 
lyginima. plasteriavimn. Šaligat
vių cementavimą ir kt. darbus

29.8 MMIER ST .
BROOKLYN 6. N. Y

Clemenl A. Vokei
(VOKETAITIS)
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WEBSTER HALL
119 East 11 th 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.
Kongresmanas Alvin E. O’Konski.
Taip pat užkviestas vienas šiomis dienomis atvažiavęs 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 

Strumskio.
ANGELŲ 

Prano Dulkės.
KARALIENES Parapijos Choras, vadovaujamas

PO PROGAMOS BUS ŠOKIAI
Yorko ir apylinkės lietuviai esate kviečiami kuoVisi New 

gausiau atsilankyti į šias iškilmes.
NEW YORKO LIETUVIŲ TARYBA.

"MEMORIES of LITHUANIA" 
RADIO HOUR

Saturdays, 5:00 to 5:30 p. m.
Station WEVD — 1830 kiL, 5000 Watts 

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

Tel. MArket 2-5360

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

NEwtown 9 - 5972

LIETUVIŠKA

ALUDĖ
Čia Galima Gauti Kanados 

“Black Home” Ale

DIDELIS PASIRINKIMAS 
VISOKIU GĖRIMU

JUOZAS ZEIDAT

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

HAvemeyer 8 - 0259 jh 
RALPH R R U C H | 

FOTOGRAFAS 
65-23 GRAND AVENUE 

Maspeth, N. Y.

ausį nebūti 
apie tą ei 
skerdynę, -i 
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Stalinas I 
joj išmarini 
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Šiandien 
Lietuvoj i 
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išeikvojimu 
goj. Netrūl 
voj.
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