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Laisvos Lietuvos pardavė
jai putoja iš įtūžimo prieš 
visus tuos, kurie dirba dėl 
mūsų tėvų žemės nepriklau
somybės.

Visus tikrus lietuvius jie 
plūsta fašistais, hitlerinin
kais, kryžiuočiais ir kitokiais 
bliuznijimais, nors jie patys 
yra raudoni fašistai.

Šiomis dienomis maskvi- 
niai bernai, pasivadinę “de
mokratinių Amerikos lietu
vių centru,” išsiuntinėjo sa
vo avelėms šmeižtų lapelį. 
Ten jie dumblais drabstos į 
Dr. K. Grinių, R. Skipitį ir 
Dr. P. Padalskį.

Kaip kiaulės per arimus, 
tie “demokratiniai lietuviai”, 
geriau pasakius, raudonieji 
fašistai, mindžioja ir iškrei
pia faktus ir tauškia viso
kius niekus. Kiekvieną ap
šaukia hitlerininku, nors ki
ti tų žmonių buvo nacių per
sekiojami.

Ir pačią nepriklausomą 
Lietuvą ėmė pravardžiuoti 
net keizerine Lietuva.

Jei kalbėti apie nabašnin- 
ką keizerį, tai jo vardu labai 
tiktų pavadinti dabartinę 
Rusiją, kuri iš tikro atsira
do per keizerio malonę.

Jei keizeris su savo gene
rolais nebūtų pervežęs Leni
no į Rusiją, tai gal ir revoliu
cija būtų kitaip nuėjus.

O kaip Stalinas uostėsi su 
Hitleriu, daug lengviau atsi
minti.

Tie du kruvini sėbrai su
kūrė pasaulinį karą. Stalinas 
į Berlyną siuntė garsiąją te
legramą, kad nacių ir Mask
vos draugystė yra sucemen
tuota krauju.

Tada ir lietuviai bolševikai 
visas dūdas pūtie,y girdami 
Hitlerio ir Stalino darbus.

Jiems Hitleris tada buvo 
labai geras. Tikrieji lietuviai 
visados jį laikė savo priešu.

• * •
Lietuviški komunistai kar

tais dedasi Jonukais durne
liais.

Jiems prieš kitus nevisai 
patogu, kad komunistai Lie
tuvoje žudė ir žudo žmones.

Tokių žudymų būta ir Pa
nevėžy, už cukraus fabriko.

Važinėdamas Lietuvoje, 
anam fabrike lankėsi Bimba. 
Jis rašo, kad fabriko darbi
ninkai nieko apie tas žudy
nes jam nekalbėjo.

“Argi kas nors ten man į 
ausį nebūtų jau pašnibždėjęs 
apie tą cukraus darbininkų 
skerdynę, jeigu ją būtų ru
sai ar bolševikai iš tiesų pa
pildę?”

Taip stebisi avinėlis ne
kaltasis.

Tie darbininkai gerai žino
jo, su kokiu paukšteliu susi
duria ir kur jų pakuždėjimai 
būtų patekę.

Komunistų laikraščiai ne- 
atlyždami teršia laisvos Lie
tuvos vardą.

Ėmė skaityti, kokių nusi
kaltimų ten būta.

Vienas jų rašo:
“Nuo 1934 iki 1937 metų 

Lietuvoje įvyko 1,911 žmog
žudysčių.

“1937 m. įvyko 125 plėši
mai, 84 išeikvojimai valdžios 
įstaigose, 478 arkliavagys- 
tės.”

Stalinas per badmetį Rusi
joj išmarino kelis milijonus 
žmonių. Kiek ten iš viso su
šaudyta ir nukankinta, tik 
istorijos lapai kada nors at
pasakos.

Tollman Sibiran išvežti lie
tuviai tūkstančiais marina
mi ir naikinami.

Šiandien tiek Rusijos, tiek 
Lietuvoj išeinanti spauda 
pilna žinių apie didžiausius 
išeikvojimus Sovietų Sąjun
goj. Netrūksta jų ir Lietu
voj.
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Vasario Šešiolikta Amerikoje

Apšerkšniję medžiai žiemą Lietuvoje.

NYKSTA KOMUNISTŲ JAUNIMAS 
LIETUVOJE

Lietuvoje leidžiamas ko
munistų laikraštis “Tiesa” 
rašo apie komunistų jaunimo 
nykimą Lietuvoje.

Imdamas Kretingos ap
skritį laikraštis sako savo 
nr. 270:

“Per ištisus metus visoje 
apskrityje tebuvo priimti į 
komjaunimą 98 jaunuoliai. 
Pagaliau prieita prie to, kad 
spalių mėn. Kretingos aps
krities komjaunimo organi
zacija nepriėmė nė vieno nau
jo nario. <**/'

“Anksčiau kai kuriose 
apylinkėse jau veikė pirmi
nės komjaunimo organizaci
jos, bet paskutiniuoju laiku 
jų skaičius nepaaugėjo, o kai 
kurios anksčiau sudarytos, 
paliktas be vadovavimo ir 
priežiūros, iširo.

“Komjaunimo apskrities 
organizacija net ir paruošų 
kompanijoje beveik nedaly
vavo, samdinių tarpe jokio 
darbo nedirba, politinis aiš
kinamasis darbas jaunimo 
tarpe merdi.”

“Tiesa” nr. 273 rašo:
“Ukmergės apskrities ko

mitetas, užuot sudaręs nau
jus kaimų ir apylinkių pir- 
ųiines komjaunimo organiza
cijas, leidžia joms iširti.

“Vienintelė apskrityje Pa
noterių valsčiaus Bukonių 
kaimo pirminė komjaunimo

organizacija, negaudama pa
kankamos pagalbos, kaip iš 
komjaunimo apskrities ko
miteto, taip ir iš valsčiaus 
komiteto, ir ta iširo.”

Leidžia Literatūrą 
Agitacijai

“Tiesa” nr. 282 rašo, kad 
šimtus tūkstančių egzemplio-

turėjo išleisti valstybinė po
litinės literatūros leidykla.

Dideliu tiražu paruoštas 
Lenino ir J. Stalino straips
nių rinkinys “apie socialisti
nę valstybę ir tarybinę de
mokratiją,” J. Stalino kalba 
Maskvos miesto Stalino rin
kiminės apygardos rinkėjų 
rinkiminiame susirinkime 
1946 m. vasario 9 d., Višins
kio brošiūra “Leninas—didy
sis Tarybų valstybės organi
zatorius,” E. Genkino “Ta
rybų Socialistinių Respubli
kų Sąjungos įsikūrimas,” V. 
A. Karpinskio “Kaip valdo
ma mūsų šalis”, O. Mišako- 
vo “Stalino Konstitucija ir 
tarybinis jaunimas” ir eilė 
kitų leidinių.

— Popiežius Pijus XII pri
ėmė H. Hooverį, buvusį Ame
rikos prezidentą.

SCRANTONE SURINKO 6,000 DOLERIŲ
Scranton. — Šiame Penn

sylvanijos mieste atliktas di
delis žygis Lietuvos gelbėji
mui ir tremtinių šalpai.

Ypač prelato J. Miliausko 
rūpesčiu, minėtam tikslui 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės proga surinkta 6,000 
dolerių.

Apie tai pranešė prel. J.

faktus, 
buvo

koks
“ta-

O didžiausi arkliavagiai 
buvo burliokai.

Atsiminus tuos 
Lietuva 1937 metais 
balta, kaip balandis.

Lietuvoj atsirado 
nors linksmų vidurių 
vorščius.”

Ten veikia “valstybės pa
šalpų daugiavaikėms ir vie
nišoms motinoms valdyba.”

Tos valdybos viršininke 
kažkuris “tavorščius” pasky
rė paną M. Kymantaitę.

Kaip ji virto daugelio vai
kų specialiste?

Miliauskas per bankietą, su
rengtą vasario 16 d.

Bankieto metu kalbą apie 
Lietuvą pasakė Scrantono 
vyskupas W. Haffey.

Nuodugniai apie Lietuvos 
padėtį informuotoje kalboje 
ganytojas pasakė, kad pa
sauliui būtų gėda Lietuvą pa
likti bolševikų vergijoje. Tai 
šaliai turi būti pritaikyti At
lanto Čarterio principai.

Vysk. W. Haffey taip pat 
pabrėžė reikalą šelpti lietu
vius tremtinius.

Kiti kalbėtojai buvo Kon
greso atstovas J. Skoblik, 
majoras J. Hamlon ir K. Či
biras.

Iš viso Wyoming Klony 
Lietuvos gelbėjimo ir trem
tinių šelpimo reikalams sudė
ta per 10,000 dolerių.

Pastebėtina, kad Scranto- 
ne aukojo daug kitataučių, 
duodami Lietuvos reikalams 
stambias sumas.

— Rumunijoje kai kuriose 
provincijose siaučia badas.

Esą Sunaikinti 
Aušros Vartai

New Yorkas. — Lietuvos 
Nepriklausomybės sukaktis 
Jungtinėse Valstybėse buvo 
paminėta nuo Atlanto pa
kraščių ligi Pacifiko.

Keli gubernatoriai išleido 
itsišaukimus, vasario 16 d. 
skelbdami Lietuvos respubli
kos diena. Toki atsišaukimai 
juvo išleisti Illinois, Mary- 
and, Pennsylvanijos guber- 
latorių. Maryland guberna
torius buvo įsakęs vasario 16 
i. iškelti Lietuvos vėliavą 
prie valdžios namų.

Senate rytojaus dieną kal
bėjo senatorius Brooks, iš- 

Lietuvos laisvės 
bylą. Jis nurodė, kad Lietuva 
ir kitos Baltijos valstybės 
yra’ atskirtos geležinės už
dangos. Jis ragino, kad sekr. 
G. Marshall tvirtai stovėtų 
už Amerikos idealus ir baig-

Menas Propagandai
Varšuva. — čia pasklido 

gandai, kad rusai sunaikinę 
Aušros Vartų šventovę Vil
niuje.

Esą, Aušros Vartai ir ap
linkiniai 
griauti.

Dviejų 
ir kelių
stebuklingasis Marijos pa
veikslas buvęs išgelbėtas ir 
dabar esąs arki v. Jalbrzy-

pastatai buvę su-

drąsuolių lietuvių 
lenkų pasiryžimu,

skelbė Inter-Catholic Press 
Agency.

Atvyko Rašytojas
St. Zobarskas

New Yorkas. — Antradie
nį į New Yorką “Ernie Pyle” 
laivu atplaukė rašytojas St. 
Zobarskas su žmona ir duk
rele.

St. Zobarskas yra išleidęs 
eilę knygų, ypač apysakų 
vaikams.

Paskutinė jo stambi knyga 
išėjo pernai Vokietijoje ir 
pavadinta “Savame Krašte.”

Šiame veikale yra aštuo
niolika novelių.

Lietuviai
Antradienį į New Yorką 

“Ernie Pyle” laivu atplaukė 
29 lietuviai.

Jų tarpe buvo du našlai
čiai Kornelijus ir Gražina 
Jasbučiai.

*— ------------------ -—----------------------------
tų nuolaidas laisvės prie- taip didelėj kolonijoj sukel- 
šams. Į ta 6,000 dolerių. New Yorke

Amerikos Kongrese Lietu- Lietuvos gelbėjimui jau su- 
vos reikalu kalbėjo atstovai ■ rinkta per 7,000 dolerių ir 
Francis Bolton ir Vaile. Jie ’ ’ 
priminė Atlanto Čarterį ir 
nurodė, kad Lietuva laukia 
jo ištesėjimo.

Kongreso atstovai yra kal
bėję ir kai kuriose vietose 
lietuvių minėjimuose — New 
Yorke, Baltimorėj ir kitur.

Spaudoj, ypač provincijos 
amerikiečių laikraščiuos, bu
vo atkreiptas dėmesys į 
skaudžią Lietuvos padėtį ir 
jos laisvės kovą.

Amerikos lietuviai vasario
16 proga paspartino vajų 
Lietuvos gelbėjimui ir trem
tinių šelpimui.

Pirmoj vietoj čia reikia pa
statyti Scrantoną, kur ne

šalpai per 3,000 dolerių.
Kitose vietose taip pat 

gražiai pasirodyta. Iš Chica- 
gos pranešama, kad ten su
rinkta per 5,100 dol., Bosto
ne — 5,636, Waterbury — 4,- 
000 dol.

Neatsiliko ir mažesnės ko
lonijos. Baltimorėj, Brockto- 
ne, Lowelly, Providence ir 
kituose miestuose buvo sudė
tos stambios sumos.

Minėdami Lietuvos laisvės 
šventę, lietuviai žinojo, kad 
jų tėvų žemės laisvės kova 
dar nebaigta ir kad šiam kil
niam tikslui jokia auka ir 
joks pasišventimas nebus 
per dideli.

“Tiesa” nr. 279 rašo:
“Nusipelnęs Lietuvos me

no veikėjas J. Mikėnas ren
gia revoliucinio poeto Jano
nio skulptūrinį portretą. Jau
nasis skulptorius Petraus
kas parodai paruoš raudon
armiečio stovylą, iškaltą iš 
granito. Maksimo Gorkio 
biustą rengia skulptorius Ja
kimavičius.

“Dailininko Mackevičiaus 
paveikslas, Jurkūno grafinis 
ciklas atvaizduoja dabartinį 
Liėttfvos - kaimck^yvenhną. 
Dailininko Mergašilskio pa
veikslas atvaizduoja lietuviš
kojo junginio kovos epizodą.

“Lietuviškąjį peizažą at
vaizduoja dailininkai Gudai
tis, Kuzmirskas ir kiti.”

Vasario Šešiolikta
Stockholme

Stockholmas. — Baltiečių 
komitetas, susidedąs iš šve
dų, Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės proga vasario 16 
d. Stockholme surengė ma
nifestaciją Koncertų salėje.

Dalyvavo per 2,500 švedų, 
lietuvių, latvių ir estų.

Buvo nusiųstos telegramos 
popiežiui Pijui XII, preziden
tams Trumanui ir Auriol, 
Anglijos ministeriui pirmi
ninkui Attlee.

— Per traukinio katastro
fą prie Altoonos, Pennsylva- 
nijoje, žuvo 24 keleiviai.

— Kolumbijos valstybėje 
lėktuvo katastrofoje žuvo 54 
keleiviai.

RESPUBLIKONAI DEL LIETUVOS 
LAISVES

Washingfonas. — Respub
likonų partijos pirmininkas 
C. Reece vasario 16 proga 
paskelbė respublikonų parti
jos nusistatymą dėl Lietu
vos.

Tame pareiškime pasaky
ta:

“Per visą šį teroro ir dvie
jų militarinių diktatūrų val
dymo laiką Lietuvos žmonės 
pasiliko ištikimi reprezenta- 
tyvinės valdžios principams, 
tikėdami, kad ‘Lietuvos Ne
priklausomybė bus atsteigta.

“Amerikiečiams šios su
kakties reikšmė yra būdinga, 
nes Lietuvos viltis yra pa
grįsta tais pačiais teisingu
mo ir teisės principais, kurie 
yra artimi visų laisvę mylin
čių amerikiečių širdims —

principai, kurie liečia visų 
žmonių teises laisvei ir nuo
savam jų gyvenimo būdui bei 
visų tautų teises į apsispren
dimą.

“Mes, respublikonai, re
miame šiuos principus” . . .

Našlaitės Išvyko Į 
Newtown

šešios našlaitės, neseniai 
atplaukusios į New Yorką, 
išvyko į seserų kazimieriečių 
mokyklą Newtown, Pa.

Vienas našlaitis berniukas 
išvažiavo į Marianapolį.

— Anglija Palestinos klau
simą perdavė svarstyti Jung
tinėms Tautoms.

SEN. IVES IR ATSTOVO EATON 
PAREIŠKIMAI

New Yorkas. — Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės 
proga Jungtinių Valstybių 
senatorius Irving M. įves sa
vo laiške, atsiųstam per In
formacijų Centrą, pareiškė:

“Mažųjų tautų nepriklau
somybė ir autonomija yra 
neatskiriami nuo Atlanto 
Čarterio sąlygų. Be to, visų 
tautų laisvė ir apsisprendi
mas yra pagrindinė Ameri
kos doktrinos dalią. ^

“Sataime Suprantama, 
amerikiečiai visur jaučia gi
lų palankumą Lietuvos žmo
nėms. Dar daugiau — ameri
kiečiai nusistatę, kad Balti
jos valstybių teisės būtų pri
pažintos.

“Gera, kad Jungtinių Tau
tų nuostatais suteikiama 
proga visoms tautoms įsigy
ti laisvę ir nepriklausomybę, 
į kurias jos turi teisę. Tuo 
atžvilgiu Jungtinių Valsty
bių pareiga yra aiški. Be to, 
atlikdama tą pareigą, Jung
tinių Valstybių vyriausybė 
išreikš vyraujantį amerikie
čių įsitikinimą.”

Amerikos Kongreso užsie
nių reikalų komisijos pirmi
ninkas Charles A. Eaton sa
vo laiške vasario 16 proga 
rašo:

“Žiaurus Laisvos Lietuvos 
paėmimas rusų kontrolėn su
daro vieną iš tragiškiausių

atvejų visoj tarptautinių ne
teisingumų istorijoje. Aš 
nuoširdžiai tikiu, kad savo 
laiku moralinis pasaulio jaus
mas, išreikštas per Jungtinių 
Tautų organizaciją, padarys 
galimą lietuvių tautai jos tei
sėtų laisvių atstatymą.”

Panašaus turinio laiškus 
atsiuntė atstovai Karl Mundt 
ir D. Jackson.

Lietuvoj
“Tiesa” nr. 267 rašo:
“Papilės geležinkelio sto

tis pasižymi didele netvarka. 
Prieš traukinio atėjimą sto
tyje kyla didelis triukšmas. 
Prie kasos didžiausia spūstis 
ir net pasitaiko langų išdau- 
žymai.

“Bilietus pardavinėja pats 
stoties viršininkas Maksimo- 
vičius, grąžos niekam neduo
damas. Jei bilietas kaštuoja 
8 rublius, tai padavus 10 ar 
30 rublių, grąžos neduoda, 
aiškindamas laiko neturįs.

“Stoties viršininkas Mak- 
simovičius iki šio laiko nepa
rūpino suolų laukiamojoje 
salėje, kad keleiviams nerei
kėtų sėdėti ant grindų.

“Maksimovičius liko nenu
baustas ir toliau sauvaliau
ja.”

NEMĖGSTA TARYBINES SPAUDOS
“Tiesa” nr. 266 rašo:
“Tačiau laikraščių platini

mo, jų prenumeravimo, jų 
greito pristatymo skaityto
jams srityje yra dar rimčiau
sių trūkumų. Yra nemaža ap
skričių (Lazdijai, Marijam
polė, Kupiškis, Kaunas), ku
riose beveik du trečdaliai 
gaunamų laikraščių yra par
davinėjami individualiu ke
liu, kuriose nekovojamą dėl 
pastovių skaitytojų—prenu
meratorių, nesidomima, kur 
ir kam patenka spausdintas 
bolševikinis žodis.

“Ypačiai nepatenkinama 
padėtis yra su kai kurių ap
skričių laikraščių prenume
ravimu. Švenčionių laikraš
tis “Už tėvynę” ir Zarasų 
“Pergalė” turi iš viso vos 5 
procentus savo tiražo prenu
meratorių. Ar pagalvojo, ar 
patikrino tų apskričių parti
niai ir vykdomieji komitetai, 
kur pasideda jų organo liku
sia tiražas.

mis žodis” arba alytiškė “Ta
rybinė Dzūkija” padidinti 
prenumeratorių skaičių, jei 
tie laikraščiai išeina neregu
liariai, dažnai tik keturis 
kartus, vietoje aštuonių per 
mėnesį. Telšiuose jau iš seno 
guli dideli kiekiai neišplatin
tos spaudos.”

Pranas Dailidė 
Atplaukia

New Yorkas. — Vasario 24 
d. į New Yorką iš Švedijos 
atplaukia Pr. Dailidė, buvęs 
Lietuvos ministeris Latvijai. 
Atvyksta sykiu žmona ir M. 
Budrecku.

Nuo laivo vasario 16 d. jie 
Lietuvos generaliniam kon
sului J. Budriui atsiuntė šią 
telegramą:

“Iš Atlanto vandenyno 
maldas siunčiam už tėvynę. 
Tegul gyvuoja Lietuva, ne-vxxcxxjcxo. | JLCgm gjVUUJd IjlULU

'Kaip gali “Biržų tarybi- priklausoma ir laisva.
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pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

SAVIESIEMS
Suplasnoti sparnais, lyg erelis kalnų, 
Paskraidyti, trankytis su vėjais 
Ir pakilti virš žemės, virš jūrų plačių, 
Kas jaunystėj iš mūs nenorėjo?
Kas netroško kovos ir audrų neramių,— 
Neilgėjos nežinomo tolio?
Bet likimo dalia nevienoda visų,— 
Nevienodas nei žingsnis, nei šuolis!

VISO PASAULIO LIETUVIAMS
Jau septinti metai Lietuva kryžiuojama ir marinama. ■
Nors visa Lietuvos istorija krauju ir ugnim rašyta, bet 

tokių pavojų jai niekad neteko gyventi. Jei seniau buvo kė
sinamasi panaikinti jos nepriklausomybė, laisvė, tautinė 
kultūra ir kalba, tai šiandien Maskvos raudonasis fašizmas 
užsimojo sunaikinti visą lietuvių tautą.

To savo pragariško tikslo jis ligi šiol siekia niekeno ne
kliudomas. Vien tik patys pasilikę Lietuvoj lietuviai did
vyriškai kovoja su savo amžinuoju rusišku priešu, nesigai
lėdami nei savo kraujo, nei gyvybių. Iš kitų valstybių Lie
tuva lig šiol nėra susilaukusi jokio užtarimo ir jokios pa
galbos—nei veiksmu, nei žodžiu. Atrodo, kad tas pasaulis 
visai nežinotų apie Lietuvos esimą ir likimą, kad pasaulio 
sąžinė būtų visai užrukusi ir kad mūsų šauksmo balsas ne
būtų pasiekęs jo ausų.

Šiuo metu prasideda visa eilė pasaulio galiūnų konfe
rencijų, kuriose bus sprendžiama Vokietijos klausimai, tarp 
jų ir sienų reikalai. Vokietija—Lietuvos kaimynė. Tad tose 
konferencijose turėtų kilti ir Lietuvos klausimas. Valanda 
mums labai svarbi ir pavojinga. Jei bus ten tartas žodis apie 
Lietuvą, tai koks: už jos laisvę ir nepriklausomybę, ar prieš 
ją? Prabils teisingumas ir demokratiškumas, ar smurtas ir 
skriauda, kruvina ir neatitaisoma skriauda?

Iškilmingi ir teisingi Trumano, Roosevelto ir Atlanto 
Čarterio dėsniai čia turės laikyti kvotimus. Išlaikys ar ne
išlaikys? Jei išlaikys, parodys, kad tie vyrai savo garbę 
brangina ir ne veidmainingais tikslais juos skelbė. Jei neiš
laikys, parodys, kad jų autoriams rūpėjo ne teisybė ir tei
singumas, bet pasaulis apgauti.

Šią labai jautrią ir pavojingą valandą kiekvienas lietu
vis, kurio širdis dar lietuviškai plaka, privalo visa padaryt, 
kad teisybė laimėtų ir Lietuvai būtų grąžinta tai, ką iš jos 
išplėšė raudonasai Maskvos fašizmas.

Ligi šiol už Lietuvos laisvę kovojo tik Lietuva ginklu 
rankose tiesiogiai su savo budeliu, rusišku bolševiku.

Užsienyj gyveną lietuviai to paties tikslo siekia per sa
vo organizacijas politinėmis ir diplomatinėmis priemonė
mis. Tos veiklos priešaky stovi Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas. • -

• Lietuvių*^ftiase padėjo tik savo piniginėmis aukomis 
ir moraline parama savo organizacijoms.

Šiandien kiekvienas lietuvis privalo- aktingai įsijungti 
į Lietuvos gelbėjimo darbą. Tam darbui priemones turi pa
sirinkti tokias, kokios jam yra prieinamos ir kokios gyve
namose sąlygose gali lengviausia tikslo pasiekti. Nuošaly 
laikymosi politikos gana. Rėkia subrusti, reikia išsitiesti, 
reikia pasiaukoti, reikia išsižadėti bent trumpam savo pa
togumų ir sustingimo, reikia padaryti tokį žygį ir sušukt 
tokiu balsu, kad krūpteltų visas pasaulis, kad išgirstų pa
saulio galiūnų apkurtusios ausys ir kad aikteltų jų užruku
sios sąžinės, kad pagaliau prisimintų, jog yra Lietuva ir 
jog lietuviai yra tokie žmonės, kuriems negalima leisti žūti 
ir kurie verti yra turėti savo nepriklausomą tėvynę.

Nevalia visiškai tylėti ir žiūrėti pro pirštus. Tai būtų 
nedovanotinas nusikaltimas prieš žudomą tėvynę, tai būtų 
talka Maskvos žudikams Lietuvai palaidoti ir lietuviams iš
žudyti. Tokių lietuvių neatsiras. Mes tuo tikime tvirtai.

Mes tikime, kad ir užsienyj gyvenąs lietuvis lygiai taip 
myli savo tėvynę ir lygiai taip sugebės jai pasiaukoti, kaip 
aukojasi Lietuvoj pasilikę. O jie aukojasi ligi savo kraujo 
praliejimo, ligi bolševiko kulkos jų gyvybės nutraukimo, li
gi susisprogdinimo granata, kad nepakliūtų į raudono bu
delio rankas.

Mes reikalaujame mažesnės aukos, bet turinčios dide
lės reikšmės Lietuvos vadavimo darbe.

Petys tad į petį, 
Na, vyrai, kas gali, 
Sustoję į kovą už mylimą šalį 
Prikelsime Lietuvą mūsų.

M. Krupavičius,

Vieni veržias aukštyn, lyg margi sakalai, 
Iš arčiau pažiūrėti į saulę;
Nepažins niekados, kas nebuvo tenai, 
Nei erelio, nei jojo pasaulio! . . .
Kiti šliauš pažeme, lyg juodi vabalai, 
Prisidengę tamsa ir šešėliais;
Nevilios jų audra, nei dangaus žiburiai,— 
Jie be ženklo užges pamažėle! . . .

PRIEŠUI
Nuplėšt mūs laisvės vėliavas, paminti teisę
Jūs galėjote,—jūsų rankose jėga!
Bet širdžių šventovėn niekad neįleisime,— 
Ginsimės, kaip liūtas—tigrė sužeista! . .
Kas, kad mūsų maža : vienam jūsų šimtas, 
Kas, kad mus išvaikėt tremtinių kelais! 
Vai drebėk, prieše, mūsų rytas švinta,— 
Vai surengsim piūtį jums dar ties Šiauliais! . .
Nepraeis jums veltui mūsų sesių rūtos,— 
Nepraeis nė viena ašara mamos! . .
Jei kovoj ^nelygioj mes visi net žūsim, 
Už mūs žemės laisvę dulkės mūs kovos! ..

A. M.

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto Pirmininkas.

STALINO PASIUNTINYS PRANCŪZŲ 
ZONOJE

Prancūzų zonoje gyvenan
čių baltų tremtinių tarpe jau 
rudenį buvo kalbama, kad 
Sovietų Sąjungos repatriaci- 
nės komisijos nariai lankys 
baltų tremtinių gyvenamas 
vietoves ir juos ragins grįž
ti. Gruodžio viduryje Stalino 
pasiuntiniai prancūzų zonoje 
ir pasirodė. Apie sovietų re- 
patriacinės misijos narių at
vykimą UNRRA iš anksto 
nieko nepraneša, netgi atvy
kimo datą slepia. Baltai 
tremtiniai sovietinius sve
čius pamato netikėtai. Juos 
lydi vietinės prancūzų kari
nės valdžios ir UNRRA skir
ti palydovai.

Vieną gruodžio šeštadienio 
popietę Stalino pasiuntinys 
apsilankė Reutlingeno lietu
vių kolonijoje. Įėjęs į mokyk
los salę, išpuoštą Lietuvos 
kunigaikščių paveikslais, so
vietinis svečias ilgai žvalgė
si. Jis apsistojo ties Vytimi, 
ties tautine trispalve vėlia
va, ties Lietuvos žemėlapiu. 
Jam tai svetimi dalykai, re
akcija, nusikaltimas . . .

Prancūzų karininkas supa
žindino susirinkusius lietu
vius su netikėtu ir nelauktu 
svečiu ir apibūdino jo apsi
lankymo tikslus.

— Prašau arčiau, aš ne
kandu! — pasisveikino Sta-

lino pasiuntinys pradėdamas 
pranešimą.

— Aš esu raudonosios ar
mijos karininkas kapitonas 
Luchin. Mano tikslas paaiš
kinti sovietų piliečiams, kaip 
jie gali grįžti į savo kilmės 
kraštus.

Toliau čekistiškos išvaiz
dos kap. Luchin jau aiškino, 
kad verta grįžti ir reikia 
grįžti, nors niekas prievartos 
nevartoja. Pranešėjas davė 
suprasti, kad amerikiečiai 
daug ką jėga grąžino. Sovie
tai gerbia laisvę ir taip ne
sielgia: kasAori—grįžta, kas 
nenori—negrįžta. Toliau kap. 
Luchin pareiškė, kad sovietų 
piliečių repatriacija jau bai
giasi. Ka^ dabar atsisakys 
grįžti, neteks sovietų piliety
bės. Žinodamas, kad dabar 
tremtiniai blogai maitinami, 
grįžtantiems jis siūlė gerą 
maistą. Kelionė į savo gimti
nę ar kitas sovietines respub
likas būsianti nemokama.

Pranešimo pabaigoje Sta
lino pasiuntinys priminė, kad 
negrįžtančiųjų laukia sunkus 
likimas. Prancūzai, ameri
kiečiai, anglai ir sovietai iš 
užimtų kraštų pasitrauksią, 
tada negrįžtantieji ir vėl tu
rėsią vergauti vokiečiams. 
Pabaigoje jis sutiko atsakyti 
į klausimus.

— Jei prancūzai, anglai, 
amerikiečiai ir sovietai iš už
imtų kraštų pasitrauks, tai 
sovietai turės pasitraukti ir 
iš jėga užimtų Baltijos val
stybių — tada mes grįšime 
namo? — buvo pirmas klau
simas.

— Baltijos valstybių mes 
nelaikome užimtais kraštais. 
Jos yra lygiateisės Sovietų 
Sąjungos respublikos, — at
sakė.

— Jei Lietuva, Latvija ir 
Estija yra lygiateisės res
publikos, kodėl jūs, rusas, at
vykote mums paaiškinimų 
duoti, kodėl to darbo nepati
kėjote lietuviui? — vėl buvo 
paklaustas Stalino pasiunti
nys.

Nelengva svečiui buvo ras
ti tinkamą atsakymą. Tik ge
rokai pagalvojęs jis tarė:

— Prancūzai tik tris so
vietų piliečius į savo zoną te- 
įsileido. Tame nedideliame 
skaičiuje lietuvio nebuvo.

— Mes nesame sovietų pi
liečiai. Mes esam Lietuvos 
piliečiai. Amerika, Anglija 
ir visa eilė kitų kraštų mus 
taip pat laiko Lietuvos, bet 
ne sovietų piliečiais. Kodėl 
jūs mums aiškinate tokius 
dalykus, kurie aiškintini tik 
sovietų piliečiams. Pagal jū
sų pavyzdį rytoj mums tą

patį gali aiškinti graikas, po
ryt olandas ir t.t.

— Aš žinau, kad jus Ame
rika ir Anglija laiko Lietu
vos piliečiais. Tai jų reikalas. 
Jūs save galite kaip norite 
laikyti, tai bus jūsų reikalas. 
Man gi yra pasakyta, kad 
Sovietų Sąjungos vyriausybė 
jus laiko sovietų piliečiais,— 
atsakė įkaitęs kapitonas Lu
chin ir siūlė pasikalbėjimą 
baigti.

— Neskubėkite, retai pasi
rodote, paaiškinkite . . .

— Kodėl 1940 m. sovietai 
vergų darbaYnSISvefcė 40,000 
nekaltų lietuvių į Sibirą? Ar 
jūs žinote, kur jie dabar yra?

— Kodėl juos išvežė, ir aš 
nežinau, — atsakė kapitonas 
Luchin.

Visa salė pradėjo juoktis. 
Juokas pagavo ir jo palydo
vus prancūzus. Pagaliau pra
dėjo juoktis ir pats Stalino 
pasiuntinys.

— Tikrai aš nežinau, kodėl 
jus išvežė, — pakartojo kap. 
Luchin. — Aš iš viso nieko 
nežinau, kas buvo 1940 me
tais.

— Tai ką jūs žinote? — 
paklausė kažkas.

— Aš žinau, ką man pave
dė pasakyti mano karinė va
dovybė. Daugiau aš nieko ne
žinau, — atsakė kapitonas 
Luchin ir paprašė daugiau 
nebeklausti.

Taip pasimatymas su Sta
lino pasiuntiniu ir baigėsi. 
Jis paprašė atsigerti van
dens. Jo prašymas buvo pa
tenkintas. Kap. Luchin su 
pasigardžiavimu išgėrė stik
lą vandens ir skubiai išsineš
dino. Išeidamas dar prasita
rė, jog jam būtų malonu daž
niau čia apsilankyti, bet dėl 
laiko stokos negalėsiąs.

— Gal nori stoti į DP ei
les? — kažkas prašneko išei
nančiam pro duris sovietų 
repatriacinės komisijos na
riui raudonosios armijos ka
pitonui Luchin.

St Devenis.

1946 m. spalių mėn. pra
džioje Flensburge pradėjo 
veikti baltiečiams DP skirta 
jūrininkų mokykla.

Gruodžio 14 d., po poros 
mėnesių organizacinio darbo, 
ši mokykla oficialiai atidary
ta.

Baltiečių DP jūrininkų mo
kykloje šiuo metu mokosi iš 
viso apie 120 mokinių, jų tar
pe 38 lietuviai.

Mokslo metai buvo pradėti 
tik su 13 lietuvių mokinių, o 
mokytojo specialisto jūrinin
kystėje lietuviai vietoje ne
turėjo nė vieno. Iki šiol mo
kyklon buvo priimami moki
niai tik iš šlesvigo-Holšteino 
provincijos per tos pačios 
apygardos UNRRA centrą 
Preetze.

Gruodžio mėn. pradžioje 
mokyklą aplankė UNRRA 
centro atstovas gen. Fen
show, kuris vietoj susipažino 
su mokyklos veikla ir paža
dėjo sudaryti sąlygas, kad 
ateinančiais mokslo metais 
mokiniai į šią mokyklą galė
tų stoti iš visos anglų zonos 
ir mokinių skaičių padidinti 
iki 300. Be to, tas pats gene
rolas pažadėjo savo pagalbą, 
kad vasaros atostogų metu 
mokiniai galėtų atlikti plau
kiojimo praktiką jūrose ant 
angliškų laivų.

Mokykloje veikia du sky
riai: mechanikos ir naviga
cijos. Į pirmąją klasę priim
ti mokiniai, baigę 6 gimnazi
jos klases. Navigacijos sky
riuje mokosi 16 lietuvių, o 
mechanikų—5. Mažesnio iš
silavinimo mokiniai, prade
dant 4 gimn. klasėmis, priim
ti į parengiamąją klasę. Iš 38 
lietuvių mokinių 13 jau yra 
plaukioję laivais ir kai kurie

turi gerą patyrimą jūrose.
Mokslas šioje mokykloje 

tęsis 3 metus, o su parengia
mąja klase—4 metus. Po 
kiekvienų sėkmingai baigtų 
mokslo metų kiekvienas mo
kinys įgyja atitinkamą spe
cialybę.

Pirmuosius mokslo metus 
norima baigti balandžio mėn. 
gale. Lietuviškasis mokyk
los skyrius šiuo metu dirba 
gana įtemptai: kiekvieną die
ną turima po 8-9 pamokas.

Visos mokyklos direkto
rium yra estas Kaur. Be to, 
savo direktorių; lietuviškojo 
kiekviena tautybė dar turi 
skyriaus direktorium yra jū
rų mokslų daktaras P. Ma
žeika. Lietuvių mokytojų yra 
13, ir jų kadras jau galutinai 
sukomplekuotas. Praktikos 
darbams atlikti dedama pa
stangų pritraukti atitinkamų 
naujų specialistų. Lietuviš
kame skyriuje, be Dr. P. Ma
žeikos, dar dirba kaip lekto
riai, lietuviai jūrininkai: fre
gatos kpt. T. Daukantas, lai
vų mechanikas J. Dijokas, 
jūrų kpt. A. Jurjonas, laivų 
architektas inž. L. Balsys, 
be to, laukiama atvykstant 
laivų mechaniko Rupšlaukio; 
toliau yra mokytojas inž. A. 
Stankevičius, inž. T. Bartkus, 
inž. A. Maciūnas, Mok. Venc- 
lauskas, SU Kuzmickas, K. 
Pudymaitis, K. Jonelynas.

Visi mokiniai gyvena ben
drabuty — “Trimm-Kroger” 
vardo mokykloje, kurioje 
prieš pusmetį buvo lietuvių 
stovykla. Dalis mokytojų gy
vena bendrabuty kartu su 
mokiniais, kita dalis — mo
kykloje, o likusieji — lietu
vių stovykloje Muetzelburge.

Lietuviai mokiniai mokosi 
gana uoliai ir atsidėję.

Marshall Vyks Į 
Maskvę

Washingtonas. — Oficia
liai pranešama, kad į taikos 
konferenciją Maskvoje va
žiuos pats Valstybės sekreto
rius G. Marshall.

Taip pat paskelbta, kad 
pasekretoris Dean Acheson 
nepasitrauks iš Valstybės 
departamento.

Marshall laikysis tokios 
užsienių politikos, kokia bu
vo užbrėžta buvusio sekreto
riaus Byrnes.

Rusai Užsipuolė 
Kard. Spell manę
New Yorkas. — Komunis

tų laikraštis anglų kaloa 
“New Times”, išeinąs Mask
voje, užsipuolė eilę kardino- 

I lų, tarp jų ir Spellmaną, New 
Vorko arkivyskupą.
i Esą, kardinolas Spellma- 
'nas rašąs straipsnius prieš 
. sovietus, “verkia Baltijos 
kraštų žmonių, kurie taria
mai išvežti į Sibirą.”

Nėra ko tikėtis, kad Mask
vos diktatoriai gailėtųsi ne- 

I laimingų žmonių, kuriuos jie 
veža į vergų stovyklas ir j 
žiaurią mirtį.

Išėjo “Ateitis”
Gruodžio 17 d. Vokietijoje 

pasirodė pirmas “Ateities” 
numeris tremtyje.

Tai moksleivių ateitininkų 
laikraštis.

Redaguoja redakcinė kole
gija. •

Laikraštis 24 pusi, ir turi 
įdomių straipsnių.

Ateitininkų Federacijos 
pirmininkas tremtyje yra 
inž. A. Darnusis.
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LIETUVIAI INDOKINIJOJE Marshal l Už Pagel ha
Visais laikais vienas kitas , lietuvių legionierių, esančių 

lietuvis patekdavo į prancū-j Indokinijoj. Susižinoti yra 
zų svetimšalių legionus. Dau- labai sunku, nes lietuviai yra

Tremtiniams

Britai Amnestuoja 
Vokiečius

Berlynas. — Britų karinė 
valdžia Vokietijoje paskelbė 
naują įsakymą, kuriuo sutei
kė amnestiją vienam milijo
nui vokiečių iš pusantro mili
jono, kurie neseniai užpildė 
asmenines anketas.

Taigi, britų dėmesys dau
giau nukreiptas į vokiečių 
tautos atstatymą, negu į jos 
baudimą.

giausia jie būdavo siunčiami 
į Šiaurės Afriką, kur klajo
davo ir kovodavo Sacharos 
tyruose. Niekas nežino, kiek 
lietuvių svetimšalių legio
nuose žuvo. Bet grįžtančių 
pasitaikydavo.

Dabar lietuvių prancūzų 
svetimšalių legione yra žy
miai didesnis skaičius. Ir je 
daugiausia nuvežti ne į Šiau
rės Afriką, bet į tolimąją 
prancūzų valdomą Indokini
ją, kur prieš pat Kalėdas 
prasidėjo didelis vietinių gy
ventojų sukilimas, šitose ko
vose neabejotinai dalyvauja 
ir lietuviai legionieriai, ku
rių Indokinijoj priskaitoma 
per šimtą. Neabejojama, kad 
lietuvių legionierių Indokini
joj yra gerokai daugiau, tik 
ne apie visus turima žinių.

Ne paslaptis, kaip lietuviai 
pateko į svetimšalių legio
nus. Dalis jaunų lietuvių, ku
riuos vokiečiai jėga buvo su
gaudę į pagalbinę vokiečių 
aviacijos tarnybą, pateko 
prancūzams į nelaisvę. Buvo 
labai rimto pavojaus, kad jie 
gali būti jėga atiduoti sovie
tams. Tokių atsitikimų yra 
ir buvę.

Prancūzai ragino norin
čius savanoriškai stoti į sve
timšalių legionus. Kad išven
gus priverstinio grąžinimo, 
dalis lietuvių belaisvių pasi
rinko nelengvą legionieriaus 
dalią. Greit legionieriai buvo 
išvežti į Indokiniją ir išskirs
tyti po visą kraštą.

Taip lietuviai legionieriai 
atsidūrė Indokinijoj.

Ilgesnį laiką apie juos ne
buvo jokių žinių. Tik praėju
sią vasarą vienas kitas legio
nierius susirišo su Amerikos 
lietuvių spauda ir apibūdino 
savo gyvenimą. Pradžioje 
manyta, kad Indokinijoj at
sidūrė tik vienas kitas lietu
vis, bet vėliau paaiškėjo, kad 
jų yra žymiai daugiau. Vie
nas lietuvis legionierius jau 
turi tikrų žinių apie šimtą

išskirstyti ir gyvena dau
giausia po vieną.

Legionierius Gediminas 
Žebertavičius, likimo nu
blokštas į Indokiniją rašo: j 
“Mūsų pulke esame šeši lie
tuviai, bet irgi išsklaidyti po 
kuopas. Susitikti yra labai 
sunku, toli vienas nuo kito. 
Jei susitinki lietuvį, tai yra

Washingtonas. — Valsty-
bės sekr. gen. Marshall pa
reiškė, kad Jungt. Valstybių 
rūpestis yra drauge su kito
mis tautomis paskubinti Eu
ropoje esančių tremtinių ap
gyvendinimo reikalą.

Jis pasakė:
“Jungtinių Valstybių val

džios noras yra bendradar
biauti su kitomis vyriausy-

šventė. Kiek buvau sutikęs, ibėmis tų žmonių (tremtinių) 
visi skundžiasi nežiną nieko. repatrijacijos ir apgyvendi- 
apie tėvynę, šeimas ir pašau-1 nimo reikaluose. Mes skati- 
lį. Neturime jokios spaudos. ’ name ir skatinsime visas
Vakar gavau iš vieno legio
nieriaus 3 lietuviškus laik
raščius — “Draugą,” “Kelei
vį” ir “Laisvąją Lietuvą.” 
Tai pirmieji lietuviški laik
raščiai dvejų metų bėgyje. 
Galit suprasti mano džiaugs
mą.”

“Žiburiai.”l ____________

i tautas sujungti rankas ben
dram darbui, kad šita prob
lema būtų kuo greičiausiai 
išspręsta.”

Rašo Apie Lietuvę

Studentai Dėkoja
Baltijos Universiteto Vokieti

joje Lietuvių Studentų Atstovy
bė Šalpos Fondui rašo: “Mūsų 
universiteto studentija nuolatos 
jaučia Tamstų mums teikiamą 
moralinę bei didelę moterialinę 
pagalbą.

“Baltijos Universiteto lietu
vių studentų visuotinio susirin
kimo pavesti, norime išreikšti 
Tamstoms pačią nuoširdžiausią, 
lietuvišką - studentišką padėką.

“Baltijos Universitetas yra 
lyg židinys bręstančios didelės 
akademinės mokyklos mūsų 
tautų tremtiniams - akademi
kams. Jausdami visokeriopą 
Tamstų paramą, tikėdami mūsų 
tautos ateitimi, mes ryžtamės 
dirbti, mokytis ir būti naudin
gais savo Tėvynei.

“Prašome jausti dar kartą 
padėką ir širdingiausią patikri
nimą, kad Jūsų dedamos'} mus 
viltys nepaliks be pėdsakų.”

Bostono diecezijos organ
as “The Pilot” vasario 1 d. 
laidoje įdėjo vedamąjį apie 
Lietuvą antrašte “Lithuania, 
the Republic”.

Rašinio pabaigoje prisime
nama geležinio vilko legenda 
ir kaip tas vilkas privedęs 
Gediminą prie Vilniaus įkū
rimo. Tas geležinis vilkas 
esąs simbolis lietuvių nusi
statymo nebūti vergais.

Prieš savaitę tas pat “The 
Pilot” pirmame puslapy įsi
dėjo jubiliato kun. Dr. K. Ur
bonavičiaus atvaizdą su ilgo
ku aprašymu apie jo veiklą, 
ne tik kaipo kunigo, lietuvio 
patrioto, bet ir kaipo žymaus 
rašytojo poeto.

Straipsnio pradžioje mūsų 
tautietis apibūdinamas kaipo 
“šios arkidiocezijos labiau
siai gerbiamas ir mylimas 
kunigas.”

Mūšiai Kinijoje
— Paryžiuje mirė gen. P. 

Zivkovičius, Jugoslavijos 
diktatorius nuo 1929 metų li
gi 1932 m. Dabartinis dikta
torius Tito jį buvo pasmer
kęs sušaudyti.

Nankingas. — Amerikai 
pranešus, kad ji ten baigia 
taikinimo misiją, centro vy
riausybė pradėjo didelius ka
rinius veiksmus prieš komu
nistus.
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(Atsiminimai iš Stutthofo Koncentracijos Stovyklos)

Rašo A. Gervydas

(Tęsinys)
—Gal kas norite pirkti il

gais aulais batų? — pasiūlė 
kažkuris vyrukas, atvykęs iš 
meisterių kolonos.

— Kiek gi tu norėtum? — 
susidomėjo vienas.

— Trisdešimt bulvių .. .
— Ar jis pasiuto: už ba

tus nori 30 bulvių!
— Lauk tokį lupiką!
— Penkias nori ?
— Būtų per mažai . . . Duo

kite penkiolika.
— Na, dupę (į užpakalį) 

jam penkiolika . . .
Dalinamės pašaru su arkliais

Nors šį kartą biznis neiš
ėjo, tačiau tai užvedė ant ge
ro kelio. Geradaris mūsų ka
reivėlis surado ūkininkų, ku
rie sutiko už batus ir drabu
žius parduoti bulvių. Tad pir
kom iš kitų kalinių pasitai
kiusius daiktus, mokėjom 
bulvėmis geras kainas ir 
juos keitėme vėl į bulves.

Pas vieną vokietį ūkininką 
Štriūbelis užtiko kumečiu 
tarnaujantį žemaitį ūkininką 
nuo Eržvilko. Jis buvo pabė
gęs nuo bolševikų siaubo, kai 
jie antrą kartą ėjo Lietuvos 
užgrobti. Tasai žemaitis, ku
ris turėjo dar išmaitinti savo 
žmoną ir ketverių metų duk
relę, mielai apsiėmė ir mums 
padėti.

Jis kasdien savo kambario 
mažame pečiukyje mums iš
kepdavo aštuonių svarų duo
nos kepalėlį iš arkliams skir
tų miltų ... Tą kepalėlį vi
sad rūpestingai išparceliuo- 
davom lygiai į 34 dalis.

Po kurio laiko išėjo įsaky
mas, draudžiąs SS vyrams 
išeiti į kaimą be leidimo. Ka
dangi mūsų geradaris to ne
paisė, tai jį kažkuris SS vy
ras vokietis paskundė vy
riausybei. Mūsų globėjas už 
tai atsėdėjo tris paras užda
rytas “ant duonos ir van
dens.” Bet ir atlikęs bausmę, 
jisai nepasitaisė: mums duo
ną nešė kaip nešęs.

Tasai sukčius ūkininkas, 
iš kurio pirkom už laikrodį 
bulves ir dar buvo nedadavęs 
16 svarų duonos, kartą vaka
re užėjo pasitarti dėl toli
mesnio biznio. Jam prireikė 
dar vieno laikrodėlio, anas, 
girdi, blogai einąs.

— Laikrodžio neturim. Jei 
nori, pirk šitą gaisrui gesin

ti mašiną, — pasiūlė jam 
mūsų seniūnas Dr. German
tas.

— O ką už tai norite?
— 20 kilogramų lašinių ir 

30 centnerių bulvių.
— Perdaug . . . Negaliu.
— Mes ir negalim pigiau, 

— derėjosi už valstybinį tur
tą seniūnas.

Po ilgų derybų sutarta už 
pusę kainos.

— Bet žiūrėk, mašiną gau
si, kai viską pristatysi. Pir
mąsias bulves atvežęs gausi 
tik tą žarną . . .

Porai dienų praslinkus, 
jam atidavėm žarną, o maši
nos išpirkti nespėjo, nes ją 
iš mūsų paėmė SS vyrai.

Bulvių jau ėmėm valgyti 
po dešimt per dieną.

Vasario 16
Niekad vasario 16 nebuvo 

tokia liūdna ir skaudi, kaip 
šiemet. Lauke staugia vėjas. 
Jis tarsi grasina tą mūsų bū
dą nunešti, o mus pačius iš
sklaidyti į visus keturis lais
vųjų vėjų kampus. Širdį 
spaudžia susikaupusios aša
ros ir paniekinto žmogaus 
skausmas. Atimta laisvė, 
atimta tėvynė, atimtas žmo
niškumas — vien kvatojanti 
bado šmėkla glamonėja mus.

Pradedam “minėjimą.” 
Keli maldos žodžiai. Trumpa 
mūsų istoriko prakalba, žo
džiai stingsta jo gerklėje. 
Bet jis kalba, pasakoja apie 
laisvę, prisimena pranašin
guosius prof. Stasio Šalkaus
kio žodžius, ištartus mirties 
valandoje: “Nežinau, nei iš 
kur, nei kada, bet Lietuvai 
išganymas ateis.” Taip, ateis, 
pabrėždamas kartoja kalbė
tojas. Ateis! Laisvę neša per 
pelkynus skrendantieji vėjai, 
laisvę, žada pasaulio teisin
gumas, dėl laisvės kovoja 
tautos, dėl laisvės plaka mū
sų ir mūsų brolių bei sesių 
širdys. Sukaupkim jėgas 
naujam žygiui, užkurkim 
dvasios žibintą laisvai ir ne
priklausomai Lietuvai.

Tyla ir gilus susikaupimas 
apėmė mus visus. Skausmo 
išvagotuose veiduose sužibo 
ryžtumas. Žodį dar tarė lat
viai ir lenkai. Su jais prisi
kelsime drauge.

Pasaka ar tikrovė, gyveni
mas ar smilkimas, mirtis ar 
prisikėlimas, — vis kamavo

svaigstančią galvą nerami 
mintis, kai po to minėjimo 
per balas bridome į miškelį 
malkauti.

Kasdienybė turi savus rei
kalavimus. Baigėsi kuras, 
kaliniai žygiuoja į mišką 
malkų. Kiekviena kalinių pa
talpa turi pati apsirūpinti 
malkomis ir jų dalį atiduoti 
virtuvei.

Miškelis buvo anapus pel
kynų. Apie pora kilometrų 
kelio reikia bristi užsemtais 
keliais ir klampoti pažliugu
siomis pievomis. Laimė, kad 
apačioj žemė dar įšalusi ir 
mes negrimstame į bedugnę.

Paleidom porą aukštų ber
želių, nugenėjom jų šakas, o 
iš laibų viršūnėlių surišom 
šluotas. Supiaustytus apskri
tus baltojo berželio gabalus 
ant pečių parsinešėm namo. 
Čia mažyčiu savo kirveliu 
juos suaižysim ir šildysim 
būdon užkliuvusius šaltuo
sius vėjus ir virsim sau bul
veles.

Plauksime švedijon .. .
Į mūsų būdą pamėgo lan

kytis mūsų kolonos vadovas 
SS šarfiureris Bratke. Nuo
latos palaikomas dar liku
čiais mūsų cigarečių, kurias 
taupėme kaip šykštuolis 
auksą, jis rodė mums daug 
prielankumo ir vis klausinė
jo, kaip su gyventojais elgia
si bolševikai. Mat, jo dvaras 
buvo Rytprūsiuos ir ten sė
dėjo jo žmona, o frontas vis 
iro ir nebuvo aišku, ar pa
vyks išsprukti.

Jis papasakodavo fronto 
naujienas ir vis guosdavosi, 
kad viskas bus dar gerai. 
Kai kada ir jį apimdavo neri
mas ir, į viską numojęs, pa
sakydavo “scheise” . . . Tada 
jis žadėdavo nuo mūsų nesi
skirti. Esą, nubėgsim į pajū
rį, kuris nuo čia yra už 12 ki
lometrų, susirasim kokį ma
žą laivelį ir plauksim. Kur 
plauksim, — ne visada buvo 
aišku: jis galvojo apie vaka
rus, o mūsų mintys krypo į 
šiaurę — Švedijon. Tegu tik 
mus išveža į jūrą, — surasi
me kelius. Ir jam nekartą už
eidavo mintis bėgti švedijon, 
tik kildavo baimė, kaip su 
juo pasielgtų švedai.

Mintis iš čia išsprukti ir 
leistis per jūras daugeliui 
mūsų atrodė reali. Buvo vie
nas latvis jūrų kapitonas. Jį 
globojome, kaip savo būsimą 
išgelbėtoją. Kai jis vieną 
kartą susirgo, mums kilo 
daug rūpesčio.

Garbės pirmininkas kalba — 
James A. Farley,'atidarydamas 
BALF vajų, ragino lietuvius 
tremtinius šelpti.

BALF Vajaus Eiga
Bendrojo Amerikos Lietu

vių Šalpos Fondo 1947 metų 
vajaus oficialiai buvo pradė
tas sausio 24 d. New Yorke. 
BALF bendradarbiai įvairio
se vietose nuoširdžiai rūpina
si, kad 1947 metų vajus būtų 
tinkamai pravestas. Miestuo
se ir valstijose yra susidarę 
atskiri vajui vesti komitetai, 
kurie visu pajėgumu .dirba 
savo kvotoms išpildyti.

1947 metų BALF biudže- 
tan iki 1947 m. vasario 1 d. į- 
plaukė iš įvairių valstijų se
kančios sumos:

Amerikos Katalikų Vys
kupai — N.C.W.C., Washing
ton, D. C. $10,000.00.

New Yorko valstija $5,- 
907.57; Illinois — $2,247.79; 
Massachusetts — $1,547.26; 
New Jersey — $842; Michi
gan — $608; Connecticut — 
$497.50; California — $379; 
Wisconsin..ca;. $370.60; Penn
sylvania — $300; Ohio — 
$225.43; Canada — 122.5Q; 
New Hampshire — $42.50; 
Maryland — $27.50; Maine— 
$25; Minnesota — $23; Oma
ha — $14.50; Washington — 
$14; Kentucky — $10.00.

Čia norime pažymėti, kad 
kiekviena auka, atsiųsta BA
LF Centran — tiesiog, ar per 
skyrius, ar per apskritis, ar 
per vajaus komitetus — yra 
kredituojama atitinkamam 
miestui ir valstijai, iš kur ji 
yra gauta.

Nuoširdžiai dėkodami vi
siems aukotojams ir vajaus 
veikėjams, maloniai prašome 
visus lietuvių tremtinių prie-

Po Vasario 16 d
Kova Už Vyriausybes Sudarymą

Rašo Dr. Jurgis Šaulys
Kas ir kaip buvo veikta, kol buvo prieita prie vasa

rio 16 d. Nepriklausomybės atstatymo paskelbimo, aš 
esu trumpai papasakojęs pernai savo straipsnyje, ku
ris buvo išspausdintas įvairiuose laikraščiuose vasa
rio 16 d. sukaktuvių proga. Ten mano buvo pasakyta, 
baigiant straipsnį, kad po vasario 16 d. prasidėjo nau
jos kovos, kurios buvo dar ilgos ir sunkios, kol galų 
gale užsibrėžtasis tikslas, patsai Nepriklausomybės at
statymas, buvo pasiektas.

Taip buvo iš tikrųjų. Laikotarpis nuo vasario 16 d. 
ligi 1918 m. lapkričio 11 d., kada buvo sudarytas pir
masis mūsų laikinosios vyriausybės ministerių kabine
tas su prof. A. Voldemaru priešakyje, buvo pilnas ty
lių, bet atkaklių kovų su vokiečių okupacija dėl mūsų 
vyriausybės sudarymo.

Kaip vyko kovos už valstybės konsolidavimą, susida
rius mūsų provizorinei vyriausybei, yra dalykai, kurie 
vyko jau viešumoje, dalyvaujant ir padedant pačiai 
mūsų visuomenei, todėl jie yra geriau tai visuomenei 
žinomi. Kas kita kovos, kurios teko vesti Lietuvos Ta
rybai su vokiečių okupacija ligi vyriausybės sudary
mo. Jos teko vesti neviešai, todėl plačioji visuomenė te
gaudavo patirti apie jas vos tarpais ir spręsti apie jas 
tekdavo iš tam tikrų dažnai net neigiamų simptomų.

Apie tą laikotarpį tad aš ir noriu čia, vasario 16 d. 
sukaktuvių proga, kaipo gyvas visų tų kovų dalyvis, 
šį tą papasakoti.

Nutarus 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Tarybai pa
skelbti nepriklausomos Lietuvos atstatymą ir pasira-

šius visiems jos nariams nepriklausomybės deklaraciją, 
buvo pasirūpinta, kad patirtų apie ją taip Lietuvos vi
suomenė, taip užsienis.

Todėl buvo imtasi trijų žygių: 1.) buvo duota Lie
tuvos Tarybos organui “Lietuvos Aidui” išspausdinti 
Nepriklausomybės deklaraciją, o mano buvo parašy
tas tai progai pritaikytas įžengiamasis straipsnis; 2.) 
mano buvo tą pat vakarą, L. Tarybos pavedimu, nu
neštas deklaracijos tekstas Vokiečių Užs. Reik. Minis
terijos atstovui pasiuntinybės patarėjui Boninui, akre
dituotam prie okupacinės vyriausybės šefo, su prašymu 
pranešti jį vokiečių vyriausybės žiniai, ir 3.) buvo dar 
tą pat vakarą slaptu keliu išsiųstas deklaracijos teks
tas vokiečių rechstago nariui Erzbergeriui Berlynan.

Visų tų žygių pasėkos buvo tokios: 1.) “Lietuvos 
Aido” numeris su deklaracija buvo, žinoma, tuoj, dar 
prieš spausdinant (buvo preventyvė cenzūra), okupa
cinių organų konfiskuotas, pavyko tik slaptai išspaus
dinti ir išplatinti Lietuvoj patį Nepriklausomybės teks
tą atskirais lapeliais; 2.) okupacinė vyriausybė nuda
vė iš pradžių nebylę, bet, kai vasario 18 d. “Vossische 
Zeitung,” “Taegliche Rundschau” ir “Kreuzzeitung” 
paskelbė mūsų deklaracijos tekstą, o reichstage Centro 
pirmininkas Groeberis paskaitė iš reichstago tribūnos 
mūsų deklaraciją, pasidžiaugdamas ja ir rekomenduo
damas ją palankiam vokiečių vyriausybės dėmesiui, ir 
kai ta žinia pasiekė užsienį, toji okupacinė vyriausybė 
ėmė nesitverti iš apmaudo.

Netrukus reagavo ir Vokietijos reichskancleris Hert
lingas, kuris savo 1918 m. vasario 2f d. pro okupacinės 
vyriausybės šefą baroną Falkenhauseną pranešė Lietu
vos Tarybos pirmininkui A. Smetonai, kad Reicho vy
riausybė buvusi, girdi, linkusi pripažinti Lietuvos ne
priklausomybę L. Tarybos 1917 m. gruodžio 11 d. nu
tarimo pamatu, bet L. Taryba savo vasario 16 d. de
klaracija padariusi tai nebegalima. Savo pripažinimą 
Reicho vyriausybė turinti daryti priklausomą nuo to, 
kad L. Taryba grįžtų į savo pirmykštį, 1917 m. gruo
džio 11 d. nutarimą.

---- -ta—ta- .

ST. SANTVARO
Kartais poezija būna 

trenksminga, kaip būgnas, 
kartais gi — rami ir diskre
tiška, kaip arfa. Prie pasku
tiniosios priskirtina ir Stasio 
Santvaro poezija. Veltui joje 
ieškotume ko nors rėkiančio 
ir sensacingo — ji greičiau 
pilka nei spalvinga, tačiau ji 
yra tikra.

Dabar beveik visa mūsų 
poezija sukasi apie tėvynę. 
Visi stengiasi jai pasakyti 
savo ilgesį ir meilę; visi nori 
jai pasiguosti. Tiesa, dabar
tinės patri jotinės poezijos 
yra visokios: geros, viduti
nės ir visai nekokios. Tai be
veik vienintelė mūsų tremti
nių poetų tema. Ja bando ra
šyti visi: jauni, pusamžiai ir 
seni. Santvaras priklauso vi
durinei kartai. Tai jau ne 
pirmas jo poezijos rinkinys. 
Tenka tad kalbėti apie jį, 
kaip jau nusistojusį poetą.

Šią knygą autorius yra pa
skyręs savo motinai, likusiai 
ir mirusiai tėvynėje.

Prieš dešimt metų pažinau 
poeto motiną. Gyveno ji vie
na ant jūros kranto. Ir tada 
ji savo sūnaus namus saugo
jo. Buvo ji, kaip visos moti
nos, lygiai diskretiška ir švel
ni, kaip sūnaus poezija. Ji di
džiavosi savo sūnumi. Ir bu
vo jai kuo didžiuotis: namai, 
kuriuos ji saugojo, stovėjo 
žemėje, sūnaus įgytoje ne
priklausomybės kovų lau
kuose.

Sūnus tik vasaromis namo 
tesugrįždavo, ir ji ilgus ru- 
denius, žiemas ir pavasarius 
jo laukdavo, likusi viena su 
audromis, pūgomis ir jūra. 
Po audrų ji eidavo į pajūrį 
gintaro rinkti. Surinkusi ne
šė ir krovė jį ant aukšto, kur 
buvo visas jos vienumos tur
tas: sūnaus savanorio mili
nė ir beveik pilnas gintaro 
maišas^ ..

Ji buvo, gal būt, reta mo
tina, kuri pajėgia mylėt ir

telius ir geradarius pasku
binti savo paramą, nes lietu
vių padėtis Europoje kasdien 
sunkėja.

BALF Valdyba.

Mirė Rašytojas
H. Fallada

Berlynas. — šio miesto li
goninėje mirė Hans Fallada, 
žinomas vokiečių rašytojas.

Jis pasidarė populiarus sa
vo veikalu “Mažas Žmogeli, 
Kas Dabar?”

EILIŲ KNYGA
suprast savo sūnų. Sūnus ją 
labai dažnai mini savo poezi
joje.

Beveik visos St. Santvaro 
knygos turinys sukasi apie 
tėvynę: nostalgija, ilgesys ir 
ta didelė neteisybė, kurion 
mus nekaltus nugramzdino 
išėjusi iš pusiausvyros žmo
nija. Be to, ateities viltys, 
gilus tikėjimas, kad Lietuva 
išeis sveika iš šios nelaimės. 
Reikėtų dar pridėti ir karti 
tremtinio dalis. Bet čia lietu
vis jau ne vienas. Čia jau ge
ra žmonijos dalis, paliesta 
kataklizmos. šiandie lietuvis, 
kaip viešbučio šešėlis — be 
pastovios vietos, be aiškaus 
tikslo, be tikro rytojaus . . . 
Tačiau ne jis vienas yra toks.

Antrasis knygos skyrius ir 
pavadintas “Viešbučio šešė
liai.” Ir ko tame viešbutyje 
nėra: kilnios damos, karinin
kai, poetai, kūdikiai, karo su
žaloti invalidai apkarstyti 
pasižymėjimo ženklais, bet 
daugiausiai gyvenimo ir vi
suotinės nelaimės sužalotos 
sielos:
Ateina žmonės ir veikiai vėl 

[išeina.
Tik bitė dar sugrįžta avilin, 
O tu, žmogeli, bėgi vis tolyn 
Mokėdamas gyvenimui vis nauja 

[ašarų ir kraujo kainą.
Ir kur nuklysi tu, ir kur tu 

[nukeliausi? . . .
(Keleiviai, 73 p.)

Toks, maždaug, viso to 
skyriaus pagrindinis moty
vas. Poetas ne tiek problemą 
sprendžia, kiek nori duoti vi
so to viešbučio platesnį vaiz
dą. Visi užsukę viešbutin tu
ri svajones ir troškimus: vie
ni platesnius ir patvaresnius, 
kiti gi mirksnio, praeinan
čius. Visų svajonės blaško
mos nevilties jūroje, kaip 
tikri palaužtomis burėmis 
laivai, palikti bangų ir viesu
lų malonei:

Ak, maža norim mes tam 
[viešbutėly,

Taip maža Dievą prašo žmonija 
[visa: 

‘Tegu abidvi seserys sugrįžta, 
Abidvi sesers—Meilė ir Tiesa.

(Lūkesčiai, 108 p.)
Čia ypatingai norėtųsi pa

brėžti vieną labai sveiką mū
sų poezijos posūkį, kuriame 
galima būtų praregėti švie
sesnę mūsų rašto ateitį. Ši 
nelaimė išvedė mus iš tėvy
nės, užkrovė neteisingą kan
čių naštą, bet svetur mūsų 
akys plačiau praregėjo. Poe
tai jau mato toliau ir aukš
čiau, nei gimtojo šulinio svir
tis. Šalia asmeniškų ir savos 
tautos reikalų vis daugiau ir

Greit po to pasirodė Vilniuje pas A. Smetoną vokie
čių vyriausybės emisaras prof. M. Seringas, kuris ieš
kojo išeities iš susidariusios padėties. Reikia, mat, ži
noti, kad vokiečių rechstagas, ypač Centro ir social
demokratų frakcijos, prieš imdamos Vokiečių-Sovietų 
taikos sutarties ratifikacijos, reikalavo iš reicho vy
riausybės, kad būtų greičiau surastas būdas pripažinti 
Lietuvos nepriklausomybei. Todėl Reicho vyriausybė 
atsirado labai nemalonioje padėtyje.

Nelengvoje padėtyje pasijuto ir L. Taryba. Iš vienos 
pusės ji, paskelbusi savo vasario 16 d. deklaraciją, ne
begalėjo ir nebenorėjo trauktis atgal ir išsižadėti savo 
kartą padaryto nutarimo, iš antros pusės jai buvo taip 
pat svarbu išgauti nors iš vokiečių vyriausybės savo 
paskelbtosios nepriklausomybės pripažinimą, kad galė
tų toliau pradėti žygius savo vyriausybei sudaryti.

Po pravestų diskusijų savo tarpe L. Taryba surado 
pagaliau kompromisinę išeitį ir nutarė pareikšti vo
kiečiams: 1.) kad vasario 16 d. deklaracija nėra prie
šinga 1917 m. nutarimui ir 2.) kad 1917 m. gruodžio 
11 d. nutarimas, kaipo pamatas santykiams tarp Lie
tuvos ir Vokietijos, nėra Lietuvos Tarybos atmainy
tas. Apie tai buvo L. Tarybos Prezidiumo 1918 m. va
sario 28 d. pranešta Vokietijos reichskancleriui grafui 
Hertlingui, kartu pareiškiant vilties, kad Reicho vy
riausybė parems L. Tarybą kitų vyriausybių atžvilgiu, 
kai ši kreipsis Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo 
reikalu savo vasario 16 d. deklaracijos pamatu.

Pagaliau Reicho vyriausybė, gana ilgai delsusi, 
reichstago spiriama, pasiryžo vis dėlto pripažinti Lietu
vos nepriklausomybę.

L. Tarybos buvo’1918 m. kovo 20 d. išrinkta delega
cija, susidedanti iš kun. J. Staugaičio, Jono Vileišio ir 
manęs, kuriai pavesta buvo pranešti Reicho vyriausy
bei savo nepriklausomybės paskelbimą ir prašyti jos 
pripažinti Lietuvos nepriklausomybė- Kartu buvo leis
ta delegacijai, kad L. Taryba stojanti už tokį tarpusa
viu Lietuvos ir Reicho santykių nustatymą, kaip jie 
formuluoti yra jos 1917 m. gruodžio 11 d. nutarime.

daugiau pradeda rasti vietos 
ir bendrieji visos žmonijos 
reikalai. Tiesa, ir anksčiau 
tai galėjai pastebėti mūsų 
poezijoje, bet dabar visa tai 
kažkaip natūraliau, konkre
čiau ir netarpiškiau pasireiš
kia. Jau mes kalbame ne tik 
savo ar savo tautos vardu, 
bet taip pat ir visos žmonijos 
vardu. Reikia manyti, kad 
tasai tarpas, kuris mus iki 
šiol nuo pasaulio skyrė, to
lydžio siaurės ir ne po ilgo 
visai išnyks. Ir ši nelaimė 
bus galutinis žingsnis į tą di
delę jūrą, kurią mes vadina
me žmonija. Gerai, kad tau
ta išėjo į Vakarus—ji visiš
kai atsiskirs nuo Rytų. Juk 
ne paslaptis, kad ano karo 
pabėgėliai parnešė nemaža 
rytietiško raugo. Pasilikda
mi, kaip buvę, lietuviai, įsi
jungsime ir įsiliesime į pa
saulį, dėl to būsime dar stip
resni :
Nebijom rudenio, nebijom ir 

[žiemos gruodi]—
Giliai įleidom šaknį mes į savo 

[krantą . . .
Atskrieja viesulai, pakyla

[sutemų vaiduokliai— 
Ir vėl diena ugnim ir auksu mūs 

[languosna krenta. 
(Mano sode, 12 p.)

Stasio Santvaro poezija la
bai subtili ir švelni. Tik kai 
kur jis bus pasukęs iš kelio: 
knygoje yra daug pusiau epi
nių dalykėlių. Tiesa, gyvena
masis momentas yra labai 
platus ir epiškas, bet poetas 
gi yra suvaržytas žanru, ir, 
kur jis iš jo išeina, pereina 
eiliuotinės publicistikos sri
tim

Knyga turi 172 puslapiu. 
Išleista Vokietijos mieste 
Tuebingene 1945 m. leidyklos 
“Patria”.

Reikėtų šis tas pridėti apie 
knygos išorę ir spaudą. Vo
kietijoje leidžiamų knygų 
spauda graži, bet jau tie visi 
mūsų dailininkų “abrozdė- 
liai” stačiai pradeda dergti 
knygas. Dar Santvaro kny
gos viršelis, nors ir labai pa
našus į vaikų geografijos va
dovėlį, yra bent įskaitomas, 
bet ta pati leidykla yra išlei
dusi kito jauno poetą eilių 
rinkinį, kur viršelis taip 
įmantriai padarytas, kad pu
sę dienos reikia šifruoti, vir
šely įrašytus penkis žodžius, 
jau nekalbant apie tos kny
gos viduje šluotražiu pable
vyzgotus kūrinius, kuriuose, 
šiaip ir anaip vartydamas, 
neįžvelgi nei velnio nei gegu
tės. Tokiems papuošalams 
reikėtų bent priderinti spau
dos ženklus, jei dailininkas 
prie spaudos ženklų nemoka 
ar nenori prisiderinti.

J. Aistis.

Ta prasme buvo surašytas delegacijai įgaliojimas, visų 
L. Tarybos narių pasirašytas.

L. Tarybos nariams, kurie žiūrėjo toliau į ateitį, bu
vo aišku, kad, laimėjus vokiečiams karą, vargu ir iš 
1917 m. gruodžio 11 d. formulės tektų kas teigiama 
Lietuvai, o pralaimėjus karą vokiečiams, kas atrodė 
jau tuomet greičiau lauktina, rišančios Lietuvą, pasirė
mus ta formule, konvencijos, turės atkristi savaime.

Įteikus 1918 m. kovo 23 d. delegacijos surašytąjį Vo
kietijos vyriausybės adresu atitinkamą raštą su pra
šymu pripažinti Lietuvos nepriklausomybę, Vokietijos 
reichskancleris grafas Hertlingas iškilmingame pri
ėmime, aukštų militarinių ir civilinių pareigūnų apsup
tas, paskaitė delegacijai Vokietijos kaizerio Vilhelmo 
aktą, datuotą 1918 m. kovo 23 d. iš vyriausios karo 
stovyklos, kuriuo pareiškiamas Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo pripažinimas su visomis, žinoma, 
1917 m. gruodžio 11 d. aktu pagrįstomis kliauzulėmis.

Padėkojęs delegacijos vardu reichskancleriui už ne
priklausomybės pripažinimą, aš, delegacijos paveda
mas, išreiškiau čia pat reichskancleriui Lietuvos Tary
bos prezidiumo (Berlynan buvo ta proga atvykęs ir L. 
Tarybos pirmininkas A. Smetona) prašymą, kad ma
lonėtų jis paskirti dieną ir valandą, kada L. Tarybos 
prezidiumas galėtų jį aplankyti ir pasitarti visais ak
tualiais Lietuvos klausimais. Į tai reichskancleris tuoj 
atsakė, kad tatai, deja, šiuo tarpu nebūsią galima, nes 
okupacinė vyriausybė laukianti mūsų Vilniuje tuoj 
grįžtant rengiamoms ten pripažinimo proga iškilmėms.

Toksai reichskanclerio pareiškimas buvo mums vi- 
- sai nelauktas, o buvęs čia pat okupacinės vyriausybės 
šefas atrodė mums kiek sumišęs, tartum katė, palieju- 
si pieną. Tą staigmeną mes išsiaiškinome sau vokiečių 
nepasitenkinimu L. Tarybos politika ir nenoru daryti 
šiuo momentu tolesnių išvadų iš Lietuvos nepriklauso
mybės pripažinimo akto, po moraline reichstago presi- 
ja padaryto. Tatai visai patvirtino tolesni įvykiai.

Kokia nuotaika iš tikrųjų viešpatavo tuomet arti
muose vokiečių vyriausybei sluoksniuose, gavome tą
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16 dieną philadel- 
gražiai paminėjo 
nepriklausomybės

• Vasario 
phijiečiai 
Lietuvos 
šventę.

Bažnyčiose buvo pamal
dos, o didžiulėj lietuvių mu- 
zikalinėj salėj susirinko apie 
900 žmonių dalyvauti minėji
me.

Visi susirinkę išklausė Dr. 
K. Griniaus, kun. J. čekavi- 
čiaus įdomių kalbų ir meniš
kos programos, kurią atliko 
šv. Jurgio parapijos moki
niai, Vaidelytės, “Dainos” 
choras.

Pirmininkas Stan. Monkas 
gražiai vadovavo programai. 
Jam sėkmingai padėjo kun. 
V. Martusevičius. Jis dau
giausiai rūpinos, kad būtų 
surinkta aukų. Ir jiems pa
vyko, nes susirinkusieji su-

aukojo apie $1,500.00. Galu
tinė aukų apyskaita bus pa
skelbta spaudoj.

Minėjime dalyvavo nema
ža žymių svečių, kai kurie ką 
tik atvykę iš Europos, pav., 
prof. A. Salys su žmona ir ei
lė kitų.

Visų nuotaika buvo labai 
patrijotinė. Kelias valandas 
uoliai sekė programą ir au
kojo nukentėjusiems lietu
viams. Susirinkimas priėmė 
rezoliuciją, kuri pasiųsta te
legrama Amerikos preziden
tui, prašant įstatymo, kuris 
leistų daugiau tremtinių į J.

Įėjimui. Todėl ir lietuviams 
reiktų turėti abstinentų rate
lį, kuris ir varytų kovą už ab
stinenciją ir prieš girtavimą, 
kurs taip pavojingai skver
biasi ir tarp jaunimo, mote
rų ir visų kitų.

sužeidė Ramoš- 
kienę, 310 Morris St.

I Ji buvo nugabenta Mt. Si
nai ligoninėn, atgavo sąmo- 

' nę, bet labai pavojingai buvo 
sužalota.

Aprūpinta sakramentais. 
Palengvėl pradeda sveikti. 
Jos vyras, sūnūs ir dukterys 
rūpinasi jos greitu pasveiki
mu.

Visi reiškia gilią užuojau
tą Ramoškų šeimai.

Lietuvaitės našlaitės, nese
niai atvykusios iš Europos, 
apsigyvens seselių mokyklo
je—viloje.

Vasario 15 dieną parapijos 
bažnyčioje priėmė moterys
tės sakramentą Mykolas Bal- 
ten ir Magdalena Vilkauskai- 
tė.

PAKRIKŠTIJO

Vasario 15 dieną pakrikš
tyta James William Berry, 
sūnus Gordon ir Rožės Zata- 
veckaitės. Jie gyvena 415 
Siegle St., ir jau augina gra
žią šeimynėlę.

Kūdikis gimė sausio 5 die
ną ir sveikai auga.

Sausio Men. BALF Gavo 25,543 Svarus!

NE ŽODŽIAIS, BET 
DARBU.. .

Netikėtai mirė Mykolas 
Balukas. Palaidotas vasario 
15 d. Pamaldos buvo šv. Jur
gio parapijos bažnyčioje.

ORGANIZUOJA
ABSTINENTUS GRAŽIOS VESTUVĖS

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

Direktorius 
ANTANAS DZIKAS 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa.

Telefonuokite: Regent 2937
:3

Philadelphijoj gan gyvai 
veikia jaunuolių abstinentų 
draugija.

Jų “The Crusade Day” yra 
daroma vasario 22 d. Ypatin
ga programa bus atlikta Bel
levue-Stratford viešbutyje. 
Ten dalyvaus vyskupas Lamb 
ir daug kitų svečių.

Ar žinoma, kad per 1946 
m. pragerta aštuoni bilijonai 
dolerių ? Tai du sykiu ir pusė 

■ daugiau, kiek išleidžiam auk-

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt Vernon St., 

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

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvyne

Viskas- nemokamai. Kreipkitės 
dieną ir naktį

B

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORHJS

Laisniuotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

Vasario 9 dieną du lietu
viai jaunuoliai, Julija Tidi- 
kaitė ir Stasys Vienažindis iš 
Detroit, Mich., susijungė mo
terystės ryšiais.

Juodviejų sutuoktuvės į- 
vyko lietuvių šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioj. Skonin
gai išpuoštoj bažnyčioj, prie 
daugybės šviesų, muzikui Jo
nui Mickūnui grojant vargo
nais ir giedant “Avė Maria,” 
ši lietuviška pora susijungė 
moterystės gyvenimui. Po 
sutuoktuvių nauja pora pri
ėmė svečius ir viešnias nuo
takos mamytės Tidikienės 
namuose.

Jaunieji po vestuvių gy
vens Detroite. Jauna katali
kiška lietuviška pora gavo 
daug ir karštų sveikinimų ir 
linkėjimų.

Ne žodžiais, bet darbais 
parodykime, kad vargstan
čią tėvynę bei jos sūnus ir 
dukras tremtinius užjaučia
me, juos šelpiame.

Gražų ir sektiną pavyzdį 
tremtinių šalpos darbe paro
dė Philadelphijos gyventojai 
čekaičiai, biznieriai, 2501 N. 
6 St.

Patys sužinoję apie 1947 
m. BALF vajų, niekeno ne
raginami, paaukojo didelį 
kiekį drabužių, avalynės. Tai 
nebe pirma jų auka. Kiekvie
na proga jie aktyviai priside
da prie šio kilnaus darbo.

Giliai suprasdami sunkią 
tremtinių padėtį, čekaičiai 
savo noru pasisiūlė atsikvies
ti vieną tremtinį lietuvį pa
darydami jam reikalingus 
dokumentus — afidavitą, ir 
pažadėjo finansuoti kelionę.

Pasirodo, čekaičiai yra ne 
tik pavyzdingi biznieriai, bet 
ir pilnai atjaučia savo tautie
čių vargus lietuviai.

Geriausios sėkmės jiems 
linkime.

BALE Skyr. Sekr.

Šv. Andriejaus 
Parapija

Vasario 18 dieną, parapi
jos salėje įvyko šaunus Už
gavėnių “blynų” vakaras. 
Žmonių susirinko gausiai.

Parengimas buvo labai į- 
domus.

Parapijiečiai laukia daž
niau tokių parapijos paren
gimų.

Vasario 14 dieną po sun
kios ligos, aprūpinta šventais 
sakramentais, mirė Rozalija 
Markūnienė.

Velionė buvo kilusi nuo 
Telšių. Amerikoje gyvenda
ma, buvo pavyzdinga katali
kė, lietuvė. Taip išmokė ir 
savo dukteris.

Palaidota vasario 18 dien.
Likosi nuliūdę dukros 

sesuo.

ŠYPSENOS

1601 - 08 So. 2nd St

Philadelphia, Pa.
s=n

I
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

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

pat dieną patirti, kai dar anksčiau barono Fr. Roppo 
sudarytoji Berlyne vadinome ji Vokiečių-Lietuvių Drau
gija (tikriau pasakius, vokiečių ekspozitūra Lietuvos 
klausimams sekti) suruošė Adlono viešbutyje pusry
čius L. Tarybos delegacijai pagerbti.

Ten dalyvavo be mūsų delegacijos dar iš lietuvių pu
sės L. Tarybos pirmininkas A. Smetona, prof. A. Vol
demaras, netikėtai atsiradęs Berlyne iš Lietuvos Bras
tos (ten jam buvo pasisekę įsisprausti į Ukrainos taikos 
delegaciją), kun. Dr. J. Purickis, o iš vokiečių tarp kita 
ko Užs. Reik. Ministerijos atstovai: Nadolny ir Traut- 
mannas, gi iš Vokiečių-Lietuvių Draugijos pusės, be 
Fr. Roppo, dar prof. Weberis, prof. Seringas ir kiti. 
Nuotaika buvo saldžiai rūkšti.

Vokiečiai savo prakalbose ėmė kreipti dėmesio į pa
sireiškusią tarp L. Tarybos ir Reicho vyriausybės ne
santarvę, būtent į L. Tarybos po 1917 m. gruodžio 11 
d. akto priimtąją vasario 16 d. deklaraciją, sukėlusią 
vokiečiams tiek galvosūkio ir susirūpinimo. Girdi, ky
ląs klausimas: katrą datą reikėsią skaityti ateityje tik
rąja Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo data: 
gruodžio 11 d. ar vasario 16 d.?

Baronas Roppas ėmė net reikšti baimės, kad ligi šiol 
buvę vieni Balkanai Europos pietuose, kaipo Europos 
nesantaikos lizdas, dabar gi gresiąs pavojus, kad ir pa- 
baltyje imsią darytis antri Balkanai ir t.t.

Taigi pirmą kartą baronas Roppas, lošęs ligi šiol 
Lietuvos patrioto rolę, parodė tikrąjį savo prieš Lie
tuvą kreiptą veidą . . .

Visus vokiečių nepasitenkinimus nuramino pagaliau 
prof. Voldemaras, patepdamas jiems kaip medum savo 
pasaka iš senovės Romos istorijos. Pritaikydamas jos 
prasmę dabarties laikams, palygino jis Vokietiją į sau
lę, aplink kurią, girdi, sukasi planetos, mažosios val
stybės. Šita jo papasakotoji alegorija įstrigo man į gal
vą: kaip paskui pasirodė, tai buvo ir tikrasis politinis 
jo nusistatymas vokiečių atžvilgiu.

Prieš apleisdama Berlyną, L. Tarybos delegacija su 
L. Tarybos pirmininku A. Smetona priešakyje nusiun-

ir

Žemiau skelbiamieji skyriai, parapijos, draugijos ir asmenys 
prisidėjo paturtinti tuos gausius siuntinius mūsų broliams Euio- 
poje.

Boston, Mass. — BALF 17 sk. ir šv. Petro par. per kelis kar
tus 410 sv. rūbų; 58 sv. maisto ir mokyk, reik.; “Darbininkas” 
per 2 kartu 10 sv. knygų. Bayonne, N. J. — kun. M. Kemėžis 285.

Chicago, Ill. — BALF 16,063 sv.; Center Port, L. I. — Trei
giai 35 sv.; Cleveland, O. — Šv. Jurgio par. 280 sv. rūbų, 1,259 sv. 
maisto.

Detroit, Mich. — Kriaučiūnas 15 sv.; BALF 76 sk. 2,040 sv. 
per kelis kartus. Dayton, O. — Šv. Kryžiaus par. 135 sv.

Hudson, N. Y. — Jonas Jankauskas 550 sv. Hartford, Conn.
— A. Lukas 26 sv. Haverhill, Mass. — BALF 159 sk. 220 sv. Her
rin, Ill. — M. Ravaitis 135 sv.

Lawrence, Mass. — BALF 49 sk. 139 sv. Lowell, Mass. — Šv. 
Juozapo bažn. 49 sv.

Newton Bucks Co., Pa. — Seselės 26 sv. Nashua, N. H. — 
124 E. Hillis St. 5 sv. New’ Britain, Conn. — S. Tenukas 34 sv. 
Owensboro, Ky. — Stella Cyrul 39 sv.

Philadelphia, Pa. — Šv. Jurgio par. per du kartus 611 sv.
Rockford, Ill. — BALF 85 sk. ir Šv. Petro ir Povilo par. per 

du kartu 153 sv. Springfield, Ill. — St. Vincent de Paul par. 830.
Union City, Conn. — A. Grebauskas 11 sv. Waterbury, Conn.

— Liet. Vad. S-ga 80 sv.; Šv. Juozapo par. 1,110 sv. Worcester, 
Mass. — Bakanowski 12 sv. Yonkers, N. Y. — Kašėta 8. sv.
New York City

Brooklyn, N. Y. — Ieva Ambrozevičienė 20 sv.: Ronald Gillen 
9 sv.; Jonas Pečiukaitis 10 sv. sagų, 3 sv. maisto: Alice Klatt 26 
sv.; Mrs. Timins 97 sv. ir 32 kn.; J. Schmelskis 6 sv.: M. Miklase- 
vičienė 12 sv.; Zabarskis 30 sv.; Elzbieta - Algirdas Vizbarai 50 sv.; 
A. Riznis 18 sv.; Limontas 15 sv.; Cirgelis 23 sv.; Stukas 13 sv.: 
Bašys 15 sv.; Liubinskas 6 sv.; Mrs. Unia 12 sv.: Simenkcvičienė 
ir Miklasevičienė 4 sv.

Maspeth, N. Y. — J. Raudonaitis 150 sv.;
New York, N. Y. — Aušros Vartų par. 60 sv.
Long Island City, N. Y. — Albertas Lukašiūnas 15 sv.
Woodhaven, N. Y. — BALF 39 sk. 275 sv. rūbų ir 14 sv. mok. 

reik, iš šių: Petras Montvila, Juozas Simonaitis. Šakaliai, Šulins
kai, Jonai Mačiai, Benderiai, Vaicekauskai. Podėliai, Pociai. Ar- 
bačiauskai, Adomaičiai.

Visiems aukojusiems nuoširdžiai dėkojame, šių sudovanotų 
rūbų ir maisto pusė jau kelyje į Europą. O kai šį raportą skaity
site, jūsų dovanomis mūsų nelaimingoji tautos dalis puošis ir mai
tinsis.

Tad ir toliau, vykstant piniginiam vajui, malonėkite siųsti ir 
rūbus, maistą bei mokykloms reikmenis į

UNITED LITHUANIAN RELIEF FUND WAREHOUSE 
101 Grand Street Brooklyn 11, N. Y.
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lyną Pittsbu1 
kiečių sesele.

Vasario 11 
su žmona s 
melų sukakt

Per mišias 
mos jų inter 
Vincas Sviri 
palaiminimą.

Pasižymeji 
Siekuitylė iš

mg Society p 
Astoria viešb

programoj K
Šios kolonij 

giasi, turčdan 
lentingą piani

Vasario 15 
susituokė su . 
Cecilijos bažn 
gas mišias.

nyčiojo buvo

MIRĖ

KITOS SUTUOKTUVĖS

Juozas Mikolaitis susituo
kė su Rosemary Cianciarullo 
vasario 1 d.

Juozas Mikolaitis dar jau
nas, studentas, visiems šv. 
Kazimiero parapijos parapi
jiečiams gerai pažįstamas. 
Visi jo draugai ir pažįstami 
sveikina ir linki laimingo gy
venimo naujame luome.

Julia Venciūtė ištekėjo už 
Mykolo Starrecky. Jiedu su
situokė šv. Jono bažnyčioje 
vasario 8 dieną.

Juozas Savickas susituokė 
su Carmela Francossa vasa
rio 1 dieną.

SUŽEIDĖ AUTOMOBILIS

Vasario 13 dieną vakare į- 
vyko didelė nelaimė: automo-

Sausio 28 d. mirė Ambra
ziejus Žekas, 51 metų amž., 
ir vasario 1 d. Marion Mar
tin, 55 metų.

Vasario 8 d. mirė Kazimie
ras Lukošius, 23 metų amž.

Vasario 10 d. ųjjrė Juozas 
Smeltorius, 70 metų amžiaus, 
ir Mykolas Balukas, 71 metų.

Vasario 11 d. mirė Cecilija 
Balasaitytė, 16 metų.

Visų jų laidotuvių apeigas 
aprūpino J. Kavaliauskas.

Dave Progą
Gydytojas stovėjo prie 

gonio ir liūdnai žiūrėjo į ser
gantį žmogelį.

— Negaliu slėpti nuo tavęs 
fakto, kad esi gerai ligos su
imtas, — tarė jis.

— Taip, — atsakė ligonis.
— Ar norėtumei ką nors 

pamatyti.
— Taip.
— Tai kas jis per vienas?
— Kitas gydytojas.

li-

Šv. Jurgio Parapija
Vasario 18 dieną parapi

jiečiai pagerbė savo kleboną 
kun. Dr. V. Martusevičių.

Pranciškiečių seselė Mari
ja Juozapina po operacijos 
jau sveiksta ir netrukus keti
na iš ligoninės išeiti ir grįžti 
į Pittsburghą.

Turėjo Gerą Norą
Mažas vaikas, centą drū

čiai suspaudęs delne, įėjo į 
saldainių krautuvę ir, stovė
damas prie saldainių stalo, 
negalėjo nuspręsti, ką jis 
pirksiąs už tą pinigėlį.

Krautuvninkas, netekęs 
kantrybės, prabilo:

— Žiūrėkis, vaikine, ko no
ri už savo centą nusipirk
ti .. . gal visam pasauliui ap
tverti tvorą?

Vaikas valandėlę pamąstė 
ir tuomet atsakė:

— Gali man parodyti.
Pranas Bekampis.

SPAUDOS VAJUS
Būtinai Užsisakykite ir Platinkite

Amerikos Lietuvių labiausiai skaitomą mėnesinį, religinį, pat
riotinį ir gausiai paveiksluotą laikraštį

“ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELĮ”
LEIDŽIA

Lietuvos Pranciškonai
MOUNT ST. FRANCIS GREENE, MAINE

“Varpelyje”
Spausdinami gražūs aprašymai, pavyzdžiai ir trumpi straipsne
liai įvairiais klausimais. Talpinamos naujausios žinios iš Kata
likų gyvenimo Amerikoje ir kituose kraštuose. Aprašomos Lie
tuvių kančios komunistų okupuotoje Lietuvoje ir ištrėmime.

“Varpelio” 
Kaina metams — $2.00.

Visi “Varpelio” Skaitytojai gauna kasmet gražų, spalvuotą, 
Sieninį Kalendorių.

PLATINTOJAI, Surinkę tris naujas “Varpelio” prenumeratas, 
ketvirtą prenumeratą gauna veltui. Platintojų pavardės bus 
skelbiamos “Varpelyje.”

KIEKVIENOJE AMERIKOS LIETUVIO ŠEIMOJE 
TESKAMBA LIETUVIŠKAS 

“VARPELIS” 
Kreipkitės adresu: 

FRANCISCAN FATHERS
Mount St. Francis Greene, Maine

i

< t

tė tą pat pripažinimo iškilmių dieną iš Valstybės Ope
ros Berlyne, kur buvo delegacija vakare pakviesta, 
mandagumo telegramą vokiečių kaizeriui su padėka už 
Lietuvos nepriklausomybės pripažinimą.

Grįžus Vilniun, buvo gautas iš kaizerio pro okupa
cinę vyriausybę atsakymas su padėka už atsiųstąją te
legramą ir kartu su linkėjimais Lietuvos adresu.

Jei kas laukė, kad po Lietuvos nepriklausomybės pri
pažinimo iš vokiečių pusės, prasidės L. Tarybai naujos 
geresnės sąlygos tolesniam darbui ir kad santykiai tarp 
L. Tarybos ir okupacinės vyriausybės bei vokiečių 
Reicho ims keistis geron pusėn, tas turėjo greit įsiti
kinti, kad tai buvo tuščios svajonės.

Žinoma, L. Tarybos delegacijos grįžtant niekas Vil
niuje su jokiomis iškilmėmis nelaukė, kaip tvirtino 
mums reichskancleris. Tai buvo tik pretekstas neduoti 
delegacijai progos kalbėtis su reichskancleriu ir sku
biai grąžinti ją atgal iš Berlyno.

Jei Reicho vyriausybė, aplinkybių spiriama, buvo 
priversta pareikšti Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymo pripažinimą, tai daryti kurių nors išvadų iš to 
savo pripažinimo akto ji visai nė nemanė. Priešingai, 
savo veiksmais ji, po militarinių veiksnių įtaka, visa 
darė duoti mums pajausti, kad ji su tuo pripažinimo 
aktu nesiskaito.

Pirmiausia pažymėtina, kaip vokiečių okupacinės 
vyriausybės buvo traktuojami patys L. Tarybos nariai.

Dar 1917 m., po L. Tarybos išrinkimo, man buvo 
suteiktas, kaip L. Tarybos prezidiumo nariui, laisvas 
susisiekimas su Berlynu. Po vasario 16 d. deklaracijos 
pravedimo, kurio vienu iš kaltininkų laikė mane oku
pacinė vyriausybė, tasai susisiekimas man buvo toliau 
griežtai draudžiamas.

Prieš grįžtant iš Berlyno po 1918 m. kovo 23 d. akto 
paskelbimo iškilmių; mudviem su A. Smetona buvo 
A. Amte (Vok. Užs. Reik. Ministerijoje) Nadolnyo pa
reikšta, kad po Velykų L. Tarybos delegacija galėsian
ti be kliūčių atvykti Berlynan, jei turėsianti reikalo.

Kai betgi L. Tarybos prezidiumas ėmė, grįžęs iš Ber
lyno, pakartotinai daryti žygių leisti nuvykti Berlynan, 
tai L. Tarybos, tai Bažnyčios reikalais (vakuojančio 
Vilniaus vyskupo reikalu), gaudavo arba neigiamus at
sakymus arba buvo maitinamas tolimesnėmis viltimis, 
kurių išpildymas vis buvo atidėliojamas.

Faktinai L. Tarybai kelias Berlynan ar pas nuncijų 
Bavarijon buvo uždarytas.

Krašte savo riežtu ėjo toliau tikras vokiečių siauti
mas ir sauvaliavimas. Pirmiausia, rekvizicijos ėmė da
rytis vis sunkesnės ir griežtesnės. Į žmonių nusiskundi
mus vokiečių žandarai su pasityčiojimu nurodinėjo, 
kad tai, girdi, daroma esą su L. Tarybos sutikimu. L. 
Tarybos teikiami raštai ar vokiečių reichskancleriui ar 
pačiai okupacinei vyriausybei su reikalavimais sunor- 
muoti rekvizicijas ir pašalinti griežtumus (prieidavo 
prie to, kad žmonėms atimdavo paskutines karves) nie
ko negalėjo padėti.

Kai sudarytoji prie L. Tarybos Skundų Komisijas nu
rodinėdavo okupacinei vyriausybei tiesiai faktus apie 
neleistinus vietos organų pasielgimus su žmonėmis, tai 
vis dėlto retai išeidavo kas gera iš to, o ne kartą pasi- 
skundusiems tekdavo net nukentėti.

Krašte ėjo kaip ėjęs griežtas Lietuvos miškų naikini
mas ir miško medžiagos gabenimas į Vokietiją.

Susisiekimas krašte buvo visais būdais sunkinamas, 
gi susisiekimas tarp apskričių be leidimo buvo drau
džiamas ir baudžiamas, tik jis 1918 m. rudenop buvo 
pagaliau leistas, kai ėmė masėmis grįžti pabėgėliai iš 
Rusijos.

Lietuvos liaudies mokyklos, kiek jų buvo leista, bu
vo ir toliau, net po Lietuvos nepriklausomybės pripa
žinimo vokietinamos: vokiečių kalba brukama į jas 
kaipo privalomoji. Kai Lietuvos Tarybos pirmininkas 
atskiru raštu pasiskundė dėl to vyriausiam rytų karo 
vadui ir nurodė į tą faktą kaipo anomaliją po Lietuvos 
nepriklausomybės pripažinimo, tai jam buvo iš to vado 
štabo atsakyta, kaip ir su pasityčiojimu, kad tai esą 
daroma, girdi, pačios Lietuvos naudai . . .

Kai Rusijai sugriuvus įvyko ten komunistinis per
versmas ir prasidėjo teroras ir chaotiniai santykiai, 
ėmė veržtis atgal mūsų karo pabėgėliai iš Rusijos. Rei
kėjo tą grįžimą organizuoti. Todėl L. Taryba paskyrė 
tam atskirą komisiją su A. Stulginskiu priešakyje 
tiems pabėgėliams ir karo belaisviams grąžinti. Ji siun
tinėjo į tam tikrus pasienio ar pafrončio punktus savo 
įgaliotinius. Ir tas darbas buvo vokiečių organų gana 
varžomas ir trukdomas. Reikėjo nugalėti daug sunke
nybių.

Taip tas darbas, taip kiti L. Taryboje pagyvėję dar
bai (rengimas būsimos administracijos, švietimo ir ki
tų krašto tvarkymo planų) reikalavo nemaža lėšų. To
dėl L. Tarybos prezidiumas pakartotinai kreipėsi į oku
pacinę vyriausybę, reikalaudamas paskirti iš krašto 
pajamų tam tikrų sumų L. Tarybos biudžetui sutvar
kyti. Pradžiai buvo 1918 m. birželio 6 d. reikalauta nu
matyti bent vieną milijoną markių, o einamoms išlai
doms padengti paskirti avanso. Į tai ilgai nebuvo gauta 
jokio atsakymo.

Kartu teko nesantaikos tarp L. Tarybos ir okupaci
nių organų metu pastebėti kai kurių simptomų, kurie 
vertė mus prie dar didesnio budrumo mūsų santykiuo
se su vokiečiais, kurie ėmė aiškiai kastis prieš visus 
mūsų ligšiolinius susitarimus ir prieš savo pačių aktą, 
pripažinusį Lietuvos nepriklausomybę.

L. Tarybos posėdžiuose 1918 m. balandžio mėnesį 
buvo plačiai aptariamas vokiečių agento Al. Ertelio, 
Lietuvos dvarininko, ir kitų agentų, tarp kito ko ir vie
no barono Roppo giminaičio, su okupacinės vyriausy
bės palaiminimu ir pagalba plačiai išvystyta agitacija 
ir propaganda už Lietuvos personalinę uniją su Prū
sais.

Lietuvos Tarybos pirmininkas A. Smetona į savo 
atitinkamą raštą tuo klausimu ir reikalavimą sustab
dyti tą okupacinės vyriausybės remiamą akciją negavo 
iš Vokietijos reichskanclerio jokio atsakymo.

(Bus daugiau)
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Vakare buvo 
tuvių salėje.
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D’Alesandro, Jr. 
ir vietos lietuvi; 
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Mendelis. Jis B
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s KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI
Harrison-Kearny,

Frank Jenuss šeima susilaukė 
dukrelės vasario 9 d. Jai duotas 
Doris vardas. Jie turi ir kitą 
dukrelę—Barbarą, 4 metų.

Madeline Legeriūtė, jauna so- 
dalietė iš Kearny, vasario 10 d. 
išvažiavo į pranciškiečių vienuo
lyną Pittsburghe tapti pranciš
kiečių sesele.

Vasario 11 d. Juozas Svirnelis 
su žmona sulaukė vedybų 35 
metų sukakties.

Per mišias, kurios buvo laiko
mos jų intencija, jų sūnus kun. 
Vincas Svirnelis suteikė jiems 
palaiminimą.

Pasižymėjus pianistė Marija 
Slekaitytė iš Kearny, vasario 12 
d. dalyvavo New York Brown
ing Society programoj Waldorf- 
Astoria viešbuty.

Neseniai ji dalyvavo vargonų 
programoj Keamy.

Šios kolonijos lietuviai džiau
giasi, turėdami tokią gabią ir ta
lentingą pianistę.

Vasario 15 d. Grace Gelčiūtė 
susituokė su Juozu Mulligan šv. 
Cecilijos bažnyčioj per iškilmin
gas mišias. A. E. S.

Elizabeth, N. J
Vasario 16 d. su iškilme baž

nyčioje buvo paminėta Lietuvos 
Nepriklausomybės sukaktis.

Iškilmingą sumą laikė kun. J. 
Jančius, T. Marijonų provincijo
las.

Jam asistavo kun. J. Dam
brauskas, M.I.C., ir kun. A. Kas- 
peras.

Lietuvos operos dainininkė 
VI. Grigaitienė solo giedojo 
“Viešpatie Dieve,” o choras gale 
mišių atgiedojo Č. Sasnausko 
“Apsaugok, Aukščiausis” ir 
prieš mišias per procesiją J. 
Naujalio “Marija, Marija.”

Kun. Dr. J. Starkus perskaitė 
pasiaukojimo aktą.

Įspūdis buvo giliai nuotaikin
gas.

Paterson, N. J,
Lietuvių draugijų susivieniji

mas suruošė grįžusių lietuvių 
karių pagerbimo parengimą.

Šio parengimo pelnas, iš viso 
130 dolerių, paskirtas šalpos rei
kalams ir nussiųstas į BALF 
centrą.

Kovo 2 d. rengiamas Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimas.

Baltimore, Md

Marianapolis . VASARIO 16 NEW YORKE

N. Rasteniui įteikė $1,000 čekį 
iš rinkliavos bažnyčioje ir nuo 
parapijos.

Vakarienėj surinkta $300.
N. Rastenis nuoširdžiai BALF 

vardu dėkojo aukotojams ir kle
bonui kun. Mendeliui už jo gerą 
lietuvišką širdį, tokį uolų pasi
darbavimą ir pridavė Kaštui 
Maltuliauskui, BALF 64 skyrius 
iždininkui, $1,300.

Buvo dar daugiau kalbų. Vė
liau sekė šokiai.

Per šią dieną daug pasiaukojo 
lietuvybės reikalams klebonas 
kun. Mendelis. Iš ryto per tre
jas mišias rinko aukas BALF 
reikalams, sakydamas po du ug
ningu pamokslu — lietuviškai ir 
angliškai. Vakare kalbėjo lietu
vybės reikalais jautriai, ragin
damas nepamiršti nelaimingų 
lietuvių.

Kun. Mendelis yra BALF 64 
skyriaus garbės pirmininkas ir 
šia šalpos darbo svarbia pradžia 
daug kam nušluostys graudžias 
ašaras. Re-Do.

Bridgeport, Conn
Šį sekmadienį, vasario 23 d., 

įvyksta pas mus Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimas. Pra
džia šv. Jurgio paarpijos svetai
nėj lygiai 3:00 vai. po pietų.

Kalbėtojas labai svarbus, tik 
atvykęs iš Europos Dr. A. Ger- 
vydas, kuris yra daug pergyve
nęs, nes nacių buvo kankinamas 
koncentracijos stovykloje. Vie
tiniai parapijos kunigai ir vei
kėjai gražiai rūpinasi, kad šis 
minėjimas pavyktų.

Aukų rinkėjai sėkmingai dar
buojasi, kad aukų rinkimo va
jus gerai praeitų.

Šioje šventėje laukiama gau
sios publikos. O.

So. Boston, Mass
Paskyrė $1,000 Lietuvai

South Bostono Lietuvių Pilie
čių draugija savo metiniame su
sirinkime vienbalsiai nutarė pa
aukoti per Amerikos Lietuvių 
Tarybą $1,000 kovai dėl Lietu
vos laisvės.

Ši draugija turi per 900 narių, 
Amerikos piliečių, įvairiausių 
pažiūrų, bet už Lietuvos išlais
vinimą iš maskolių vergijos visi 
stoja vieningai.

Minėjimas ir šalpa
Lietuvos Nepriklausomybės 

šventės proga Maryland guber
natorius vasario 16 dieną pa
skelbė “Lietuvos Respublikos 
Diena” šioje valstijoje.

Lietuviai šią šventę pradėjo 
pamaldomis bažnyčioje.

Organizacijos į pamaldas atė
jo rikiuotėse. Jų tarpe buvo ir 
Lietuvos pasiuntinybės Wash
ingtone sekr. J. Rajeckas.

Bažnyčioje didįjį altorių puo
šė trispalvė Lietuvos vėliava.

Chorui užtraukus “Pulkim 
ant kelių,” prasidėjo mišios. Pa
mokslą sakė klebonas kun. Dr. 
Mendelis pranešdamas, kad 
rinkliavos bažnyčioje skiriamos 
lietuvių šelpimui.

Baigiant vargonai ir choras 
užtraukė Amerikos ir Lietuvos 
himnus.

Vakare buvo vakarienė Lie- 
tuvių salėje.

Tarybos pirm. A. Miceika va
dovavo vakarui. Pirmuoju kal
bėti pakvietė kongresmaną T. 
D’Alesandro, Jr., kurs Lietuvai 
ir vietos lietuviams daug pasi
tarnavo.

Toliau kalbėjo Lietuvos pa
siuntinybės sekretorius J. Ra
jeckas.

Dėl sunegalavimo gubernato
rius Lane nedalyvavo. Jį atsto
vavo legislatures narys A. Di 
Dominico.

Buvęs gubernatorius, o dabar 
U. S. senatorius Herbert R. 
O’Conor, ir kongresmanai Sass- 
cer ir Meade pasakė rimtai Lie
tuvą užtariančias kalbas.

Po jų kalbėjo kun. Dr. A. 
Mendelis. Jis BALF vicepirm.

Stambus aukotojas
“Darbininko” redaktorius A. 

F. Kneižys per savo radijo va
landą pranešė, kad odų išdir- 
bystės, Lynn, Mass, savininkas 
Ganiprauskas-Ganiprow prisiun
tė per jį čekį Amerikos Lietuvių 
Tarybai sumoje $500.

Tai šio patrijoto asmeninė au
ka kovai dėl Lietuvos išlaisvini
mo.

Tai puikūs ir sektini pavyz
džiai mūsų turtingesniems klu
bams ir pavieniams asmenims.

Nauja Meno Grupė
Prie “Keleivio” įsisteigė “Dai

nos” draugija, kuri savo susirin
kimus šaukia “Keleivio”, adv. 
Bagočiaus ir Dr. Pilkos ofisuose.

Draugijos tikslas — finansuo
ti dainos meno grupę “Daina,” 
kuri nors dar negausi, suside
danti iš 7-8 moterų, bet patyru
sios muzikės A. Tataronytės la
vinama, jau pasirodė geru dai
navimu.

Grupė tikisi ateity atsidaryti 
ir radijo pusvalandį. A.

Pittston, Pa

Vasario 2 d., sekmadienį, šv. 
Pranciškaus parapijos bažnyčio
je, Athol, Mass, mišių metu, kle
bonui kun. P. Juraičiui maloniai 
sutikus ir parėmus, buvo pada
ryta rinkliava Marianapolio Ko
legijai palaikyti.

Tos rinkliavos proga pamoks
lus sakė Marianapolio Kolegijos 
mokytojas kun. Dr. Vincas An- 
driuška, M.I.C.

Per rinkliavą Marianapolio 
Kolegijai buvo sudėta $266.50.

Kun. P. Juraitis aukojo $25. 
Po $5 aukojo: J. Gildutis, Kle- 
bauskas, Dr. Reynolds, Razimai- 
tė. Po $2 aukojo: A. Waslaske, 
S. Stengvila, I. Waslaske, S. Wi- 
dugiris. K. Dedlinga, S. Andru- 
lienė, J. Merkee, J. Lauck, J. 
Vasiliauskas.

Kiti aukojo po $1.00.
Marianapolio Kolegijos vado

vybė šiuo reiškia lietuvišką nuo
širdžią padėką klebonui kun. P. 
Juraičiui, kuris paskatino ir nu
švietė parapijiečiams reikalą 
remti šią įstaigą ir savo nuošir
dumą mums parodė.

Marianapolio Kolegijos 
Vadovybė.

Great Neck, N. Y
Šalpos Vajus

čia lietuvių šalpos vajus eina 
pirmyn. Tan darban norima į- 
traukti ne tik lietuvius, bet ir 
amerikiečius.

Buvo išsiųsta laiškų žymes
niems amerikiečiams, kviečiant 
būti vajaus garbės nariais.’Kai 
kurie jau sutiko.

Susirašyta su vietinėmis baž
nyčiomis prašant, kad paskelb
tų lietuvių šalpos vajų ir melstų
si už lietuvius vasario 16 d.

Katalikų bažnyčios sutiko, 
kad prie bažnyčių durų būtų da
romos kolęktos.

Norima suruošti lietuviškų 
spaudinių ir rankdarbių parodą, 
knygyne parodant lietuviškus 
raštus.

Vasario 26 d. bus prakalbos 
ir paveikslai Arrondale mokyk
loj. Bus kalbėtojas amerikietis.

Svarbu, kad atsilankytų kaip 
galint daugiau lietuvių, ypač 
jaunimo. ;<

Taip pat pranešama, kad lie
tuvių prakalbos įvyks sekma
dienį, vasario 23 d.

Vietinis.

Sekmadienį, vasario 16 d., čia 
buvo paminėta Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktis.

Ta proga minėjimo susirinki
me kalbėjo žymus žurnalistas K. 
Čibiras.

Buvo graži dainų programa. 
Chorui, gerai paruoštam, vado
vavo muzikas Voveris.

Pittstone Lietuvos gelbėjimo 
ir šalpos reikalams aukų sudėta 
per 1,000 dolerių.

Toronto, Ont
Sausio 31 d. Toronto moterų 

“Dainos” grupės įvyko mėnesi
nis susirinkimas pas narę S. 
Dervinienę.

Nežiūrint šalto oro, narių su
sirinko nemažai.

Metams užsibaigus buvo ren
kama valdyba į kurią įėjo: pirm. 
M. Jakūbynienė, vicepirm. — O. 
Kalinauskienė ir Cagarienė, 
sekr. — O. Indrelienė, ižd. — 
Z; Užumeckienė.

Pereitų metų valdybos išduo
ti raportai parodė, kad “Dainos” 
grupės nemažai nuveikta, daug 
sušelpta mūsų vargstančių tau
tiečių Europoje kaip pinigais, 
taip ir maistu bei rūbais.

Gautas laiškas iš Belgijos stu
dento, kuriame jis kreipiasi, pra
šydamas paramos tolimesniam 
mokslui.

Nutarta jam siųsti iš iždo per. 
tris mėnesius po 10. Be to, prie 
tos sumos prisidėjo: M. Pocienė 
$5, Jakūbynienė ir Jakūbynaitė 
$5, Bukovskienė $2, Jurcienė $1, 
Gudžiauskienė $1. Taip pat ža
dėjo siųsti po $3 kas mėnesį 
Margienė.

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas įvyko vasario 16 d. 
lietuvių parapijos svetainėj 7:30 
vai. vakare.

Priimta nauja narė — Bai- 
kauskienė.

Ona Narušienė.

Providence, R. I.

Miami, Florida
Amerikos Lietuvių Piliečių 

klubas čia suruošė antrą dide
lį parengimą, kuris įvyko vasa
rio 18 d.

Tai buvo sujungta su Lietu
vos švente..

Buvo žymių kalbėtojų, daini
ninkų.

J. Marshall.

ir -y

New Yorko ir apylinkės 
lietuviai praėjusį sekmadie
nį, vasario 16 d., iškilmingai 
paminėjo Lietuvos Nepri
klausomybės šventę.

Į Webster Hall suplaukė 
didelės žmonių minios. Buvo 
tai vienas gausiausių minėji
mų. _

Minėjimą atidarė New 
Yorko Lietuvių Tarybos pir
mininkas adv. St. Briedis. 
Programos vedėjas buvo ad
vokatas K. R. Jurgėla.

Iškilmės buvo pradėtos 
Amerikos ir Lietuvos him
nais, kurios giedojo Angelų 
Karalienės par. choras, va
dovaujamas Pr. Dulkės, čia 
pat choras atliko ir progra
mos dalį — sudainavo ketu
rias dainas.

Lietuva — tautų simbolis
Svarbią kalbą pasakė J. A. 

V. Kongreso atstovas A. E. 
O’Konski. Jis pabrėžė, kad 
lietuviai krikščionybės, žmo
niškumo ir padorumo vardu 
turi teisę, kad jų šaliai būtų 
grąžinta laisvė. “Šiandien 
Lietuva pavergta raudonojo 
fašizmo žvėries,” kalbėjo 
Kongreso atstovas. — “Bet 
Lietuva vėl pakils laisva, nes 
jos likimas yra visų tautų li
kimo simbolis. O kol Lietu
va pavergta, veltui bus mirę 
tie amerikiečiai kariai, kurie 
kovojo dėl žmonijos laisvės. 
Pasaulio ateitis priklauso 
nuo Lietuvos ateities.”

Baigdamas kalbėtojas pa
žymėjo, kad Amerika vėl tu
ri grįžti prie Atlanto Čarte- 
rio ir Keturių Laisvių prin
cipų.

Toliau programoj pasiro
dė S. Griškaitė. Ji dviem at
vejais dainavo lietuviškas 
dainas, žavėdama klausyto
jus.

Dr. K. Griniaus kalba
Į salę atvyko garbingasis 

svečias—buvęs Lietuvos pre
zidentas Dr. K. Grinius. Jį 
sutiko ką tik atvažiavę lietu
viai našlaičiai, Lietuvos gen. 
konsulas J. Budrys, latvių, 
estų pareigūnai ir kiti asme
nys.

Dr. K. Grinius, žilas ir se
nas, kalbėjo apie Nepriklau
somą Lietuvą ir iškėlė Lietu
vos kovą dėl laisvės visais 
laikais. Jis pabrėžė,- kad nė 
vienas tikras lietuvis šian
dien nepripažįstą savo tėvy
nės prijungimo prie Rusijos. 
Tai buvo padaryta prieš tau
tos norą. Buvo rusų įvykdyta 
agresija, ir agresoriai turi 
būti patraukti teisman. Lie
tuvoj laisvės kovą veda par
tizanai.

Buvęs Lietuvos preziden
tas kalbėjo: “Mums reikia 
sukrusti ir Lietuvos laisvės 
bylą pagreitinti, nes juo il
giau bus nudelsta, tuo dau
giau lietuvių bus išvežta. 
Atėjo sunkūs laikai Lietuvai. 
Reikia visiems lietuviams, 
kuriems gaila Lietuvos, susi
burti į vieną grupę. Lietuviai 
būdami vieningi, išvaduos 
savo tėvų žemę iš agresorių.”

Trumpą, bet svarbią kalbą 
Lietuvos laisvės reikalu pa- 
sąkė P. Žadeikis, Lietuvos 
ministers Washingtone.

Meninėj programoj antru 
kartu pasirodė Angelų Kara-

“AMERIKOS” BAZARO RĖMĖJAI

Sekmadienį, vasario 16 d., čia 
buvo paminėta Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktis..

Kalbėjo neseniai atvažiavęs 
agronomas Dambrauskas, kle
bonas kun. J. Vaitekūnas, J. B. 
Laučka ir domininkonas kun. K. 
žvirblis.

Providence lietuvių koloniją 
nėra didelė. Bet Lietuvos gelbė
jimo ir tremtinių šelpimo reika
lams minėjime buvo sudėta 1,- 
200 dolerių.

Čia Providence lietuviai pasi
rodo pavyzdingai, K.

lienės choras, atlikęs vėl ke
turias dainas.

Baigiant dainavo Apreiš
kimo parapijos choras, vado
vaujamas Ks. Strumskio. 
Nuotaikingai skambėjo jų 
dainos — “Mes padainuo
sim,” “Vakarinė daina,” “Vie
nas žodis — nešneka,” “Lėk 
sakalėli” ir pačioje pabaigo
je “Malda už žuvusius ka
rius.”

Per minėjimą aukų Lietu
vos laisvinimui buvo gauta 
2,287 doleriai. Su ankstesnė
mis sumomis iš viso New 
Yorke šiam tikslui jau su
rinkta apie 7,000 dolerių.

Į minėjimą buvo atsilankę 
ne tik nemaža žymesnių as
menų, bet savo atstovus bu
vo atsiuntę ir didieji laikraš-

čiai, kaip “The New York 
Times,” aprašęs šį minėjimą. 
Net ir rusai buvo atsiuntę 
savo žinių “Tass” agentūros 
asmenį.

Telegrama dėl Lietuvos 
laisvės buvo pasiųsta prezi
dentui Trumanui ir sekr. G. 
Marshall.

Taip pat minėjimo proga 
telegramas buvo atsiuntę se
natorius įves, užsienių reika
lų komisijos pirm. Eaton, at
stovai Mundt, Jackson ir ki
ti.

Susirinkusieji skirstėsi, gi
liai širdyje atmindami savo 
tėvų žemę, kurios laisvės 
šventę minėjo sykiu su buvu
siu Lietuvos prezidentu Dr. 
K. Grinium.

DR. KAZIO GRINIAUS PRIĖMIMO 
BANKIETAS NEW YORKE

Buvusio Lietuvos prezi
dento Dr. K. V. Griniaus pri
ėmimui bei su juo susipaži
nimui rengiamas iškilmingas 
bankietas, kuris įvyks kovo 8 
d., McAlpin Hotel, New Yor
ke. Pradžia 7:30 vai. vakare.

Į šį bankietą kviečiame vi
sas Amerikos lietuvių orga
nizacijas ir visus vietinius ir 
apylinkės bei kolonijų lietu
vius.

Apie savo dalyvavimą pra
šome pranešti ne vėliau kaip 
kovo 5 d., atsiunčiant $6 už 
įžangos bilietą. Čekį ar Mo
ney orderį išrašykite P. Da-

sakant sau stalą dešimčiai 
asmenų.

Šiame priėmimo ir susipa
žinimo bankiete dalyvaus žy
mūs Amerikos vyrai ir pa
sakys reikšmingas kalbas, 
surištas su Lietuvos vadavi
mu. Svečių jau dabar rengia
si atvykti ir iš tolimųjų ko
lonijų.

Šis parengimas bus savo
tiška lietuvių šventė su bu
vusiu Lietuvos prezidentu 
pryšakyj. Todėl prašome pa
sinaudoti šia labai reta pro
ga ir dalyvauti tokiame kil
niame parengime. Kaip myli-111?y UI CLC1 į lold&jh.lLU Jl . UJd- | luaiuv par ixcuy xxxjr xx

gys vardu ir prisiųskite: P. me savo tautą, taip mokėki- 
Bajoras, 307 W. 30 St., New 
York, N .Y.

Norintieji sudaryti atski
ras grupes savo giminių, 
draugų ar pažįstamų, tai ga
lite padaryti, iš anksto užsi-

me pagerbti ir savo tautos 
žymuosius žmones, kurių vie
nu yra ir buvęs Lietuvos pre
zidentas, didysis visuomeni
ninkas ir aušrininkas Dr. Ka
zys Grinius. Komitetas.

Po. $5.00:
Kun. Dubinskas, Baltimore, Md.; Feliksas Šlapelis, Rochester, 

N. Y.; kun. J. Kučinskas, Los Angeles, Cal.
Po $2.00:

Kun. Dr. V. Martusevičius, Philadelphia, Pa.; kun. G. Čėsna, 
Sioux City, Iowa;*ifun. J. Bakšys, Rochester, N. Y.; G. Juškaitis, 
Brooklyn, N. Y.; A. Brooks, Brooklyn, N. Y.; U. Varneckienė, 
Brooklyn, N. Y.; Agota Bacenas, Kearny, N. J.; V. Žemantauskas, 
Maspeth, N. Y.

K. žudžius, Brooklyn, N. Y.; kun. P. Bastakys, Newark, N. J.; 
kun. F. E. Norbutas, Brockton, Mass.; J. Jakaitis, Brooklyn, N. Y.; 
Po. $1.00:

J. Stoškus, Brooklyn, N. Y.; J. Savaitis, Chicago, Ill.; kun. P. 
Juraitis, Athol, Mass.; M. A. Norkūnas, Lawrence, Mass.; kun. L. 
J. Mendelis, Baltimore, Md.; Alb. Raulinaitis, Pittsburgh, Pa.; R. 
Kasley, Nutley, N. J.; kun. M. J. Kazėnas, Pittsburgh, Pa.; P. 
Šimkienė, Maspeth, N. Y.; EI. Matulionytė, Maspeth, N. Y.; E. 
Revukas, Maspeth, N. Y.; M. Čižauskienė, Elizabeth, N. J.; C. S. 
Dundulis, Richmond Hill, N. Y.; J. Rascius, Richmond Hill, N. Y.

John Sprainaitis, Paterson, N. J.; B. Damušis, E. Hartford, 
Conn.; Fr. Saldis, Yonkers, N. Y.; S. Dailidėnas, E. White Plains, 
N. Y.; H. Stero, Woodhaven, N. Y.; St. Mickevičius, Rumford, Me.; 
JozepaDugan, Euclid, Ohio; A. Stakėnas, Ozone Park, L. I.; Z. 
Žekienė, Waukegan, Ill.; kun. J. V. Skripkus, Pittsburgh, Pa.; kun. 
I. Valančiūnas, Philadelphia, Pa.; A. Dzvonkas, Westmorland, N.
Y. ; E. Savickas, Elizabeth, N. J.; P. Mažeika, White Plains, N. Y.; 
C. Sinkevičius, Maspeth, N. Y.

Anna Slapšys, Richmond Hill, N. Y.; A. Jakubėnas, Maspeth, 
N. Y.; L. Šerkšnys, Jamaica, L. I.; M. Ramanauskas, Reading, Pa.;
Z. Krikštaponis, Philadelphia, Pa.; kun. M. Daumantas; Girard
ville, Pa.; J. Navitsky, Fairfield, Conn.; K. Kučinskas, Kingston, 
Pa.; kun. J. V. Inčiūra, Kingston, Pa.; A. Stašinskienė, New York, 
N.Y.; J. Ališauskas, Brooklyn, N.Y.; Fr. Kurmis, Woodhaven, N.Y.

P. Stoska, New York City; kun. V. Puidokas, Westfield, Mass.; 
A. Čepukaitis, E. Girardville, Pa.; Ed. Breslauskas, Philadelphia, 
Pa.; A. Vasiliauskas, Great Neck, L. I.; M. Ventis, Rochester, N. 
Y.; Angela Savulis, Eynon, Pa.; kun. A. F. Jurgutis, Bridgeville, 
Pa.; Helen Kensavage, Great Neck, L. L; K. Sukaskis, Brooklyn, 
N. Y.; Anne Vrubliauskas, Brooklyn, N. Y.; S. Graska, Richmond 
Hill, N. Y.; šv. Vardo draugija, Brooklyn, N. Y.; Domic. Joneliū- 
nas, Long Island City, N. Y.; Al. Pužas, Waterbury, Conn.; J. Rac- 
kus, Newark, N. J.; V. Kovell, Maspeth, N. Y.

G. Beržinskas, Brooklyn, N. Y. Viktorija Krezner, Astoria, 
L. I.; W. Brangaitienė, Brooklyn, N. Y.; V. Janilevičius, Brooklyn, 
N. Y.; Jonas Kuprionis, Sioux City, Iowa; J. Ambrose, Perkasie, 
Pa.; Ant. Girnius, Maspeth, N. Y.; E. Lutz, Elizabeth, N. J.; Pra
nas Šūkis, Rochester, N. Y.; P. Jakubonis, Waterbury, Conn.; 
kun. Pikutis, Bridgeville, Pa.; R. žemaitis, Waterbury, Conn.; B. 
Milukas, Mahanoy City, Pa.

Prel. J. Ambotas, Hartford, Conn.; J. Bankieta, Frackville, 
Pa.; J. Jeselskienė, Brooklyn, N. Y.; Ona Bardzevičienė, Water
bury, Conn.; Joseph Burke, Arlington, N. J.; M. Fiore, Brooklyn, 
N. Y.; kun. P. M. Juras; C. Roman, Philadelphia, Pa.; S. Zurlis, 
Linden, N. J.; K. J. Roman, New Haven, Conn.; kun. E. Paukštis, 
Chester, Pa.; S. Zagreckaitė, Hoboken, N. J.; P. Baitadonis, Bronx, 
N. Y.; A. Šimaitienė, Philadelphia, Pa.; M. Varnis, Brooklyn, N.Y.; 
Rose Kaster, Brooklyn, N. Y.

Kun. K. Skripka, Binghamton, N. Y.; J. Daukšis, Great Neck, 
N. Y.; J. Jasinskas, Ripley, N. J.; S. Slakienė, Paterson, N. J.; V. J. 
Kudirka, Norwood, Mass.; Z. Close, Ridgewood, N. Y.; J. Robinski, 
Elizabeth, N. J.; M. Vaičiūnas, Brooklyn, N. Y.; kun. P. Vasiliaus
kas, Newtown, Pa.; Br. Kauneckis, Pittston, Pa.; B. Pocius, Brook
lyn, N. Y.; V. Valantiejus, Maspeth, N. Y.

Kun. J. Vaitekūnas, Providence, R. I.; Julija Oreskienė, Bing
hamton, N. Y.; Marija Valeska, Rochester, N. Y.; K. Bluožis, Scot
ian, Conn.; M. Mikolaitis, Brooklyn, N. Y.; E. Galčius, Long Island 
City, N. Y.; J. Venslauskas, New York City; F. Poderis, Brooklyn, 
N. Y.; A. Kivita, Maspeth, N. Y.; kun. I. Albavičius, Cicero, Hl.; G. 
Kondrotas, No. Adams, Mass.

A. Naujokas, Richmond, Hill, N. Y.; V. Belsky, Brooklyn, N. 
Y.; St. Andrews Church, New Britain, Conn.; A. Zaveckas, Cam
bridge, Mass.; Anna Bražinskas, Brooklyn, N. Y.; P. Franceson, 
Brooklyn, N. Y.; P. Dailidėnas, Brooklyn, N. Y.; M. P. Ballas, 
Brooklyn, N. Y.; A. Bulovą, Philadelphia, Pa.; G. Sabai, Jamaica, 
N. Y.; kun. P. Virmauskas, So. Boston, Mass.; Ignas Bujokas, 
Brooklyn, N. Y.; V. Radzius, Glendale, N. Y.

(Bus daugiau)

KNYGĄ “KATALIKIŠKOJI 
LIETUVA”

“Amerikos” įstaigoje gali
ma gauti neseniai pasirodžiu
sią kun. Dr. K. Gėčio knygą 
“Katalikiškoji Lietuva.”

Tai didelis mokslinis vei
kalas, įdomiai parašytas ir 
nušviečiąs religinę Lietuvos 
padėtį nuo senovės laikų ligi 
paskutinių dienų.

Knyga turi 575 pusi, ir yra 
gražiai įrišta.

Kaina 4 doleriai.
Kiekvienas susipratęs lie

tuvis katalikas turėtų įsigy
ti šį svarbų veikalą.

SKAITYKITE ir PLATINKITE

‘AMERIKĄ”

PAIEŠKO

Tremtinys Vokietijoje pa
ieško Kosto ir Aleksandro 
Lasių. Paskutiniu laiku gy
veno Brooklyne. Į Ameriką 
išvyko, prieš 1914 metus iš 
Utenos apskr., Rakavalkio k.

A. J. Mathews,
143 Metropolitan Avė., 

Brooklyn, N. Y.

Paieško tetos Petronėlės 
Klimaitienės, našlės. Seniau 
gyveno Brooklyn, N. Y. Ieš
ko broliai Sendžiukai, dabar
tiniu laiku Vokietijoje.

Praneškite:
A. Mockeliūnas,
36 Marcy Ave., 

Brooklyn 11, N. Y.

Brooklyno Lietuviai Graboriai
f ei EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

raborins—Balsamuotojas

Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

STagg 2 - 5043

Matthew P. Baila
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorių'

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Šalinskas) 

LaLsniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

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.

k-'/ ’/.4h.'fili* . .h
‘ - SI-1', «



6 AMERIKA Vasario-February 21, 1947

New Yorko Apylinkes Katalikų Spaudos Rėmėjų

MILŽINIŠKAS

BAZARAS
Ruošiamas "Amerikos" naudai, tęsis 2 savaites

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

Aukos Vasario 16

para- 
Alek- 
$349,

Per Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimą Webster 
Hall New Yorke aukų Lietu
vai gelbėti buvo gauta 2,287 
doleriai.

Stambesnės aukos:
Angelų Karalienės 

pijiečiai per kun. J. 
siūną (jų tarpe N.N.
SLRKA 134 kp. $67)—$500; 
Šv. Jurgio parapijiečiai $55; 
Kairis ir Mitchell — $200; 
Viešpaties Atsimainymo pa
rapijiečiai (jų tarpe kun. J. 
Balkūnas $50, Šv. Vincento 
Pauliečio d-ja $100, Liet.Kat. 
Veteranų postas $50) — 
$205.12; Liet. Vyčių N. Y. ir 
N. J. apskr. ir kuopos $182; 
Lietuvos gen. konsulas Jonas 
Budrys $100; K. A. Bukaviac- 
kas $50; Juozas Simonaitis 
$50; Liet. Darbininkų dr-ja 
$32; Kostas ir Elena Jurgė- 
los $25; Ex-GI $50; P. Lapie
nė $30.

Iš viso New Yorke Lietu
vai gelbėti yra surinkta apie 
7,000 dolerių.

Ypač savo aukomis pasižy
mėjo siuvėjų kontraktoriai. 
Jų aukos “Amerikoje’.’ 
buvo paskelbtos.

jau

PRAMOGA BRONXE ĮVAIRIOS ŽINIOS

SUSIRINKIMAS

Fe-Didžiojo New Yorko 
deracijos apskrities svarbus 
susirinkimas įvyks vasario 
28 d., penktadienį 7:30 vai. 
vakare, Apreiškimo parapi
jos žemutinėje salėje.

Parapijų draugijos, para
ginkite savo rinktus atsto
vus, kad jie dalyvautų susi
rinkime.

Draugijos, kurios dar ne
dalyvaujate apskrity, malo
nėkite išrinkti atstovus ir 
pasiųsti juos susirinkiman.

Susirinkime bus daug pra
nešimų iš bėgamų reikalų ir 
minėjimų.

“AMERIKOS” BAZARAS ČIA PAT
Iš skelbimų matome, jog 

“Amerikos” rėmėjų rengia
mas bazaras prasideda šv. 
Jurgio parapijos salėje, 207 
York St., Brooklyn, N. Y., šį 
šeštadienį, vasario 22 d.

Taigi, ligi bazarui liko vos 
kelios dienos. Rengėjai deda 
visas pastangas, kad jis pasi
sektų. Rūpinamasi jį padary
ti patrauklų, įdomų, kad su
sirinkę sveteliai nenuobo
džiautų ir iš jo išsineštų gra
žų prisiminimą.

Tam tikslui pereitą sek
madienį buvo sušauktas šv. 
Jurgio parapijos rengėjų ko
misijos pasitarimas. Į susi
rinkimą atsilankė gražus bū
relis rėmėjų, ypač moterų. 
Susirinkusieji visi noriai ap
siėmė prisidėti prie bazaro 
suruošimo ne tik darbu, bet 
ir daiktų parūpinimu.

Darbščios moterys pasiža
dėjo suruošti tiek užkan
džių, kad niekas alkanas čia 
nebūtų, o vyrai į tai atsakė: 
“O mes pasirūpinsime, kad 
niekas ištroškęs iš čia neišei
tų.”

Taigi, iki pasimatymui ba
zaro atidaryme šv. Jurgio pa
rapijos salėje vasario 22 d. 
vakare!

buvo J. Andri- 
Kazlauskas, P. 
A. Melenienė, 

Mičinskienė ir

Vasario 1 d. lietuvių salė
je Bronxe įvyko puota, kurią 
surengė Lietuvių klubas — 
tremtinių lietuvių naudai.

Rengėjai 
jauskas, S. 
Markevičia, 
Lapaitienė,
M. Mikalajūnienė.

Vakarą atidarė klubo pir
mininkas J. C. Malinąs. Sve
čių buvo apie 60.

Po kalbų buvo aukų rinki
mas.

Aukojo po 5 dolerius: J. 
Andrijauskas, K. Melenas, M. 
Krunklienė, A. Bluožis, V. 
Karvelis ir J. Ackermans.

Uo 3 dol.: J. Wilkowiska, 
M. Grigalienė.

Po 2 dol.: J. C. Malinąs, M. 
Jesevičienė, Br. Markūnienė, 
J. Baranauskas ir T. Shivak.

Kiti aukojo po dolerį.
Iš viso aukų gauta 70 dol. 

Klubas paskyrė 30 dol. Visas 
100 dolerių įteikta šalpos rei
kalams. J. K.

Po operacijos
M. Kazlauskienė grįžo 

šv. Kotirnos ligoninės 
sunkios operacijos ir dabar 
yra savo namuose, 732 Wythe 
Ave., Brooklyne.

Ji visiems dėkoja už nuo
širdumą, jai parodytą ligoje. 
Prašo taip pat aplankyti na
muose.

iš
PO

Ponia Elena Cordes (iš na
mų Piliukaitė) susilaukė sū
nelio, kuris yra pirmas jų 
šeimos vaikas.

Visi pažįstamieji linki, kad 
vaikas auktų didelis ir svei
kas.

MIRĖ

KVIEČIA Į CHORĄ

Angelų Karalienės parapi
jos choras pageidauja, kad 
prie jo prisidėtų daugiau dai
nininkų.

Ypač kviečia prisidėti 
tuos, kurie neseniai atvažia
vę iš Europos.

Choro praktikos būna kas 
penktadienį 8 vai. vakare pa
rapijos salėje, So. 4 ir Roeb
ling St., Brooklyn, N. Y.

Tada geriausia ir įstoti į 
chorą.

Choro vedėjas yra 
kas Pr. Dulkė.

Vasario 8 d. mirė Juozapa 
Tamošaičiūtė-McAlister, gy
venusi Elmhurst, N. Y.

Nuliūdime paliko savo ser
gantį vyrą ir gimines.

Velionė šioje šalyje išgy
veno per 50 metų. Buvo kilu
si iš Naumiesčio, Šakių apsk.

Palaidota vasario 11 dieną 
Kalvarijos kapinėse, L. 
City.

Velionės vyras, duktė 
sūnus nuoširdžiai dėkoja
minėms, draugams, kaimy
nams už mišių aukas, gėles ir 
užuojautas liūdesio valando
je.

I.

ir

BALF VAJAUS KOMITETO 
NARIŲ DĖMESIUI

muzi-

SUSIŽEIDĖ

su-Ag. Smalinskienė buvo 
žeista automobilio ir yra 
Greenpoint ligoninėje.

Pažįstamieji linki greito 
pasveikimo.

B ALF Vajaus New Yorko 
Komiteto svarbus posėdis į- 
vyks penktadienį, vasario- 
February 21 d., 7:30 vai. va
kare, Apreiškimo paarpijos 
salėje, Brooklyne.

Maloniai kviečiame daly
vauti.

JĮ BUVO PASMERKĘ 
SUŠAUDYTI

Bazaro rengimo komisijo
je šv. Jurgio parapijoje suti
ko pasidarbuoti: J. Staskie- 
nė, K. Slivienė, K. Mickevi
čienė, M. Kačeney, M. Kve- 
tinskas, A. Kazlauskas, J. 
šeštokas ir J. Karpus.

Dar apie patį bazarą
Visiems yra išsiuntinėtos 

knygelės dovanų laimėjimui 
bazare. Kas norės, tų knyge
lių galės dar gauti bazaro sa
lėje.

Knygelių šaknelės su pini
gais smarkiai grįžta atgal. 
Kadangi kiekvienas, įsigijęs 
knygelę, skaitomas spaudos 
rėmėju, tai jo vardą skelbia
me atskirame rėmėjų sąraše 
per kelis numerius kartu.

Kas dar negrąžino knyge
lių šakneles, prašome pasi
skubinti. Šaknelės bus pri
iminėjamos iki galui bazaro 
—bazaro salėse.

Daiktinės dovanos bazarui 
dar tebepriimamos “Ameri
kos” administracijoje, o ba
zaro laiku—salėse.

Kas sutiktų padirbėti ba
zare, prašome kreiptis baza
ro metu į rengėjus.

Šv. Jurgio parapijoje ba
zaras tęsis tik du vakaru: 
šeštadienį ir sekmadienį (va
sario 22 ir 23 d.), o po to bus 
keliamas į Maspetho V. At
simainymo parapiją. Ten jis 
tęsis penktadienį, šeštadienį 
ir sekmadienį (vasario 28, 
kovo 1 ir 2 d.).

Ką ruošia parodyti Maspe- 
thas—sunku pasakyti. Tik 
jaučiama, kad jis ruošia ką 
nepaprasto. Dalelė jų paslap
ties išeis aikštėn kitame 
“Amerikos” numeryj, o svar
biausia—tik bazaro metu, 
ypač pabaigtuvėse.

Rengėjai.

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarus

Mūsų Apylinkėje

Dr. A. Petriką 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

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

Penktadieniais uždaryta

Ks 
šauk 
po jo, 
re ji

Lietuvių Radijo Vakarines 

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

KETVIRTADIENIAIS 7:30 VVWRL 1600 kc.

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

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

J. P. GINKUS 
495 Grand St 

Brooklyn, N. Y.
EV. 4-7142

Vasario 16 d. iš Amsterda
mo, Olandijos, į New Yorką 
atvyko studentas Tadas Bud
raitis.

Jį vokiečiai Palangoj buvo 
pagavę ir išvežę į Vokietiją. 
Ten už sabotažą jį pasmerkė 
mirti, bet užėję amerikiečiai 
išlaisvino,- nespėjus sprendi
mo įvykdyti.

Atvykusįjį pasitiko gimi
nės iš Bridgeporto, Conn.

IŠNUOMOJAMAS

AD. JEZAVITAS
Mnzikos Dir.

V. UBARAVICIUS 
Pranešimų Dir.

CHARLES MARMA 
Programos Dir.

Nebrangus, gražus, atski
ras kambarys. Kreiptis į: 

O. Žičkus, 
105-56 89th St., 

Ozone Park, L. I., N. Y.

• J. Budrys, generalinis 
Lietuvos konsulas, išrinktas 
BALF vietinio skyriaus pir
mininku Dorothy, N. J.

• Prof. A. Salys su žmona, 
pereitą savaitę atplaukę į 
New Yorką, apsigyveno Phi- 
ladelphijoje.

• Advokatas St. Paltana
vičius neseniai š Prancūzijos 
atvyko į Brooklyną, kur jau 
anksčiau buvo atvažiavus jo 
žmona.

• J. Jasinskas šiomis die
nomis iš Risley, N. J. buvo 
atvažiavęs į New Yorką.

• N. Gugienė iš Chicagos 
buvo atvykusi į New Yorką 
BALF valdybos posėdžiams.

• Kun. Dr. J. B. Končius, 
BALF pirmininkas, paskir
tas Švč. Sakramento seselių 
vienuolyno kapelionu Yon
kers, N. Y.

• M. Kižytė vasario 18 d. 
kalbėjo Wyoming slėnio Lie
tuvių Moterų klubo susirin
kime, Wilkes Barre, Pa., Ster
ling Hotel.

• Dr. P. Padalskis vasario 
16 d. kalbėjo Pennsylvanijoj 
trijose vietose — Plymouthe, 
Kingstone ir Wilkes Barre.

• Kun. P. Bastakys, klebo
no kun. I. Kelmelio rūpesčiu, 
Newarko arkivyskupo pa
skirtas asistentu į lietuvių 
parapiją Newarke.

• Bern. Dulkė, Angelų Ka
ralienės vargonininko P. Dul
kės sūnus, vasario 14 d. išvy
ko vargonininko darbui į 
New Britaino lietuvių para
piją, kur klebonas yra kun. 
M. Pankus.

• VI. Grigaitienė kelionę į 
Chicagą atidėjo vėlesniam 
laikui.

• K. Čibiras grįžo į Thomp
son, Conn.

• Robertas Praščiūnas, 
buvęs Melbourne Camp, 
Stuttgarte, lietuvių komite
to pirmininkas, su žmona ir 
3 vaikais antradienį atplau
kęs iš Vokietijos, apsistojo 
pas M. Miluką, Richmond 
Hill ,N. Y.

• Kun. V. Karalevičius va
sario 16 d. kalbėjo Clevelan- 
de.

• M. Ramanauckas iš 
Reading, Pa., per “Ameriką” 
atsiuntė $10 auką Lietuvos 
gelbėjimui. Auka perduota.

• Kaz. Valusis, pereitą sa
vaitę atvažiavęs į Ameriką, 
sustojo Elizabethė.

• A. Vaičiulaitis gavo iš 
Islandijos žinią, kad jo kny
ga “Valentina” verčiama į 
islandų kalbą.

• J. Boley, vyčių organiza
cijos pirmininkas, vasario 17 
d. New Yorko “Times” iš
spausdino laišką “The Bal
tic States and the U.N.”

• Kun. J. Jakaitis kovo 
pradžioje atvyksta misijoms 
į Elizabethą.

• S. Griškaitė balandžio 
mėn. dainuos Pittston, Pa.

• Vilius ir Ieva Bertulai- 
čiai, pereitą savaitę atplaukę 
į Ameriką, laikinai pasilieka 
New Yorke.

• Kun. N. Pakalnis “Ame
rikos” bazarui paaukojo 10 
dolerių.

Šv. Jurgio Parapija
Mirė Vincas Kriaučiūnas
Vasario 10 d. iškilmingai, 

su penkeriomis mišiomis ir 
puikiu giedojimu prie vargo
nų buvo palaidotas senas C. 
Brooklyno ilgametis biznie
rius Vincas Kriaučiūnas.

Jis buvo kilęs iš Sintautų 
par., Šakių apskr. Paliko nu
liūdime žmoną Magdaleną.

Palaidotas Kalvarijos 
puošė.

ka-

Padaugėjo vestuvių
Paskutiniu laiku mūsų 

rapijoj padaugėjo vestuvių. 
Vasario 8 d. susituokė Mina 
Makarskaitė, choristė, su 
Henry Roquart, vasario 15 d. 
Veseliūtė su S. Skimeliu.

Vasario 16 d. Julija Rugi- 
nytė susituokė su Alvin. Pa
starasis priėmė katalikų ti
kėjimą. Per visus šliūbus bu
vo specialiai išpuoštas alto
rius ir įspūdingas giedoji
mas.

pa-

Gavčninės pamaldos
Gavėnios pamaldos mūsų 

bažnyčioje bus šia tvarka.
Trečiadieniais — 7 ?30 vai. 

vakare graudūs verksmai; 
penktadieniais 7:30 vai. va
kare Kryžaus keliai; sekma-

"MEMORIES of LITHUANIA" 
RADIO HOUR 

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

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

TeL MArket 2-5360

Tel. EVergreen 4 - 7142
8ALDA1MŲ PALOCILS

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.

dieniais 3 vai. po pietų grau 
dūs verksmai.

U žsiprenumeruokit 
“Ameriką”

Per šį bazarą yra gera pro
ga užsirašyti “Ameriką,” ku
ri lankys jūsų namus kas sa
vaitę.

Pasitaiko, kad aplinky
bėms susidėjus, negalit atei
ti į bažnyčią, kur nusiperkat 
“Ameriką”. Tuomet visai lie- 
kat be laikraščio ir be žinių.

Paraginki! ir savo pažįsta
mus, kurie dar jos neskaito, 
kad “Ameriką” užsirašytų. 
Trys doleriai metams—nedi
deli pinigai, o naudos šimte
riopai turėsit.

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar pareit o 

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

J. P. MACHU LIS
REAL ESTATE & INSURANCE

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

Tel. Virginia 7 -1896

ir

Angelų Karalienes 
Parapija

Šį sekmadienį, vasario 23 
d., mūsų par. šv. Rožančiaus 

. draugijos narės eis bendrai 
i prie šv. Komunijos 9 vai. mi
šių metu.

4 vai. po pietų po Graudžių 
Verksmų, bažnyčioj bus pro
cesija, ir po pamaldų bus su
sirinkimas parapijos salėje.

Narės prašomos dalyvauti.

Kovo 9 d. mūsų parapijoje 
prasidės misijos. Bus dvi sa- 
vaiti—vyrams ir moterims— 
suaugusiems ir jaunimui. Mi
sijas ves kun. P. Aukštikal
nis, jėzuitas.

ATVYKĘ NAŠLAIČIAI

Vasario 11 d. atvyko šeši 
lietuviai našlaičiai.

Tai Bronė Andriuškaitė, 
Pranas Brencius, Birutė Ja- 
sevičiūtė, Marija Kukštaitė, 
Izelina Namujuskaitė ir Da
nutė Vasiliauskaitė.

IEŠKO
Atvykusi iš Vokietijos 

tremtinė Bronė Povilauskai- 
tė iš Šilavos parapijos (duk
tė Pranciškaus Povilausko) 
ieško savo dėdės, Juozo Po
vilausko, ar jo vaikų, anks
čiau gyvenusių Pittsburgh, 
Pa.

Atsiliepti į “Amerikos” 
administraciją.

12/21Pranas Vizbaras, 
Assembly Centre, via Great 
Britain, (23) Lubeck, Geni- 
nerstr. 18 Lit. Lager. Ger
many, — ieško švogerio, Juo
zo Dauderio, gyv. New York.

PAMESTA
Pereitą sekmadienį Web

ster Hall pamesta auksinė 
špilka iš kaklaraiščio (neck
tie pin) su pasaga viduryje.

Radęs ją prašomas praneš
ti “Amerikos” administraci
jai.

IŠ ORO IR IŠ VIDAUS 
PILNAI APDRAUSTAS

Vartojama Geriausia Medžiaga 
DARBO APKAUNAVTMAS 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 namu sienų iš
lyginimu, plasteriavima. šaligat
vių cementą vimą ir kt. darbus.

293 MAU.TER ST..
BROOKLYN 6. N. Y.

Clement A. Vokei
(VOKETAITIS)

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

NEwtown 9 - 5972

LIETUVIŠKA

ALUDE
Oi* Galima Gauti Kanados 

“Black Home” Ale

DIDELIS PASIRINKIMAS 
VISOKIU GĖRIMU

JUOZAS ZEIDAT

4 J1 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

HAvemeyer 8 - 0259
RALPH KRUCH 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND AVENUE 

Maspeth, N. Y.
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