
ŠTAI KAIi
pertraukos...

aujas redaktorius
rio 16 atgarsiai

ergalė tikra!
vėl verčiasi

o lygiai septynių mėne- 
tylos štai “Amerika” vėl 
rodo. Po trylikos metų 
įtraukto žygio pernai 
s mėnesio antroje daly- 

erikos” leidimas turė
ti sulaikytas. Visa tai 

o niekam nepavydėtinų 
kybių sūkuryje, iš kurio 
vo galima išsipainioti 

grynai techniškų kliūčių, 
iandien, ačiū Dievui, 
įerika” išeina vėl drąsiu 

Į ;sniu į gyvenimą. Pirmo- 
eilėje “Amerika” sku- 

pas tuos, kurie tikėjo jos 
alingumu, kurie jos lau- 

; kurie jai linkėjo patogiau- 
j sąlygų.

ą Amerika” ir toliau eis sa- 
išbandyta kryptimi, ne-

I :odama vingių ir neleisda- 
smulkmeniškumams

’ ikti savo paskirties
uz- 
ke-

arti| uoširdžiausias ačiū
j oliau gyvenantiems “Ame 

)s” bičiuliams, kurių mo- 
nė ir medžiaginė parama 
arė sąlygas, kad “Ameri- 
galėtų po pertraukos vėl 

I lyti savo skaitytojus. Tie 
: idariai, kilnios širdies as- 

is, džiugina ir drąsina 
I nerikos” leidėjus ir jos 
I igos narius.
I lėlių asmenų pasiryžimu, 

’ idien “Amerika” turi vi- 
j patogias patalpas. Tenka 

pastiprinti viltį, kad 
į nerikos” leidimas nebesu- 
| ; jokių nenugalimų kliū

iose eilutėse tenka malo- 
ns “Amerikos” skaityto-

vanojo vardan broliškumo.

i Lietuvos Operoje, Barbara si sąmokslininkai prieš Gan- j 
iDarlys padainavo Čerienės, j dhi. Apte buvo susipažinęs

nenori.

Gen. Eisenhoweris pasisa
kė už jaunuolių karinį lavini
mą ir Europos ekonominį at
statymą.
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SUIMTI SĄMOKSLININKAI 
PRIEŠ GANDHI

Praėjusią savaitę buvo su
imti N. D. Apte ir Kharkare. 

Nepriklausomos Jie kaltinami kaip svarbiau-

OPUS KURO KLAUSIMAS

milijonai susisiekimo priemo- vačiose rankose, dabar ture

gydymo kabinetą.

NUŽUDYTAS GANDHI

Ė

priešų, mahometo-

gimė 1869 metais, 
kelis kartus buvo

Amerikoje šiuo metu daug 
rūpesčio kelia skystojo kuro 
(žibalo) trūkumas. Žibalą į- 
vairiose formose šiame kraš
te vartoja gausus laivynas ir

užsienin kas 3 mėnesiai išve
žama 11,850,000 statinių ži
balo.

Taigi, nors Amerikos val
džia paprastai nesikiša į pre-

KULTŪRINIO GYVENIMO 
SAVAITRASTIS

EINA KAS PENKTADIENI

Application for second class 
pending at Brooklyn, N. Y. METAI XV PENKTADIENIS, VAS ARIO-FEBRUARY 20, 1948 Nr. 1-8 (784) Kama 5c.

Pagalba Graikijai
WASHINGTONAS. — Pre- 

zidentas Trumanas pasisakė 
prašysiąs tolimesnės karinės 
pagalbos Graikijai ir Turki
jai. Savo laiške prie praneši
mo Prezidentas nebevartoja 
sušvelninto žodžio “totalita
rizmas,” su kuriuo jis pradė
jo Trumano doktriną, bet va
dina komunistą “komunistu.” 
Jis pavartojo šį žodį penkis 
kartus. Tas žodis laisvai bu
vo vartojamas ir Valstybės 
Departamento paruoštame 
pranešime. -

Prezidentas perspėjo, kad 
Amerika neturinti likti pasy
vi, jei priešo veikla Graikijo
je pasmarkėtų.

Kalbėdamas apie ūkinę 
krizę Graikijoje, prezidentas 
Trumanas tvirtino, kad ji ne
bus nugalėta, kol ten siaus 
partizanai, šie partizanai ko-

16 Vasario Minėjimas
------------„ <&■

Bolševikai skelbia, kad Lie 
tuva pati prašėsi įjungiama į j 
Sovietų Sąjungą. Bet lietuvių ' 
partizanų ginklas ir aukos į-1

RUSIJA KALTINA
AMERIKĄ

Rusija apkaltino Jungtines 
rodė, kad tai biauriausias Valstybes, kad jos 1943 m. 
melas. Partizanai veikia ir vedusios atskiras taikos de-

Į New Yorko Lietuvių Ta
rybos suruoštą iškilmingą 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 30 metų sukak
ties minėjimą, įvykusį vasa
rio 15 d. Webster Hall, New
Yorke, prisirinko pilna salė dabar. Kovojantieji partiza- rybas su Vokietija, turėda- 
vietinės lietuviškosios visuo- nai — pirmoji Lietuva, Ame- mos tikslą sutrukdyti bolše- 
menės ir kitataučių atstovų, rikos lietuviai — antroji Lie- vizmo plitimą į vakarus. Di-

Minėjimą atidarė D. Aver- ' tuva. Amerikos lietuviai dau-1 džioji Britanija buvo apkal- 
ka, išreikšdamas visų mūsų giausia gali padėti laimėti ’ tinta panašių derybų vedimu 
tikėjimą, kad Lietuvoje lais- (Lietuvai laisvę, šią reikšmin- 
vė prašvis. Programos vedė-, gų ir liūdną sukaktį švęsda- 
ju buvo pakviestas J. Lauč- rni, turime^ sudėti ko daugiau- 
ka.

Po galingai suskambusio rno darbui.
Lietuvos himno Apreiškimo1 Daug publikos plojimų ir 
parapijos choras, vedamas karštų pritarimų susilaukė 
muziko P. Sako, sugiedojo senatorius John J. McNaboe. 
Mažosios Lietuvos himną Savo kalboje jis paminėjo,
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šia aukų Lietuvos išlaisvini-

voja ne prieš graikų armiją, i “Lietuviais esame mes gimę,” kad vasario mėnuo yra pil- 
bet prieš jų gyventojus, “są- į “Avė Maria” ir “Jaunimo nas įvykių, šį mėnesį yra gi-

DAKTARAS JONAS BASANAVIČIUS,
Lietuvių tautos patriarchas, pirmasis pasirašęs Lietuvos 
Nepriklausomybės aktą, įsteigęs pirmąjį lietuvišką laik
raštį — “Aušrą” (1883 m.). Gimė 1851 m., mirė 1927 m. 
vasario 16 d. Palaidotas Vilniuje, Rasų kapuose. Jam, dar 
gyvam esant, buvo pastatytas paminklas Karo Muziejaus 
Sodelyje, Kaune.

US AmeriKOS" Skaityto- . . . -------- J ~ papiaoiai ucomioa į
is pristatyti naują redak- i aYiaclJa> didžiule pramone ir kybos reikalus, kurie yra pri- 

_ J wn 111 -i z-\w 4 Olidi dl nlri r\ nvu own o  Y •   ___ 1___  JI _ 1__ j “
ų, kurs savo pareigas jau 
lĘfeifU Tai —^Leon&r- 
Žitkevičius.

i. Žitkevičius mūsų apy- 
fėje gyvena dar tik keli 
nėšiai. Atvyko jis iš trem- 
3, kur jam teko dirbti “Ži
lų,” vieno geriausių laik- 
čių, redakcijoje. Nepri- 
usomoje Lietuvoje jis ben- 
darbiavo “Židinyje,” “At- 
rje,” “XX Amžiuje” ir ki
še laikraščiuose. Yra iš- 
lęs savo eilėraščių knygų. 
Amerikos” leidėjai bus 
ai dėkingi visiems “Ame- 
ds” bendradarbiams už 
•širdžią talką naujam 
nerikos” redaktoriui.

įietuvos nepriklausomybės 
kelbimo 30 metų sukak- 
! minėjimas daugelyje vie- 
jau yra atliktas. New Yor- 
Bostone, Chicagoje, New- 

:e, Scrantone įvykusiuose 
irinkimuose turėta aukš- 
pareigūnų kalbų ir pareiš- 
1U.
<ew Yorke gauti stiprūs 
ikinimai ir linkėjimai iš 
ių asmenybių, kaip sena- 
iaus Taft, gubernatoriaus 
vey, demokratų partijos 
mininko sen. McGrath, se- 
orių Myers, McMahon, Ty- 
gs, Brooks, Lucas ir kitų. 
Visa tai rodo, kad lietuviai 
zoje dėl Lietuvos laisvės 
savo tautos gyvybės nėra 
ni. Lietuvos byla jau ge- 
žinoma. Anksčiau ar vė

li, ji bus laimėta!

Vasario 16 minėjimą, 
nuomone, gražiausiai 

Tavo “New York Times” 
/o redakciniu straipsniu. 
‘N. Y. Times” vasario 16 
ijb 62 eilučių straipsnį, kū
me labai vaizdžiai nusą
ląs lietuvių tautos kelias į 
sario 16 laimėjimą ir ne- 
klausomybės sutrempi- 
s. Sovietų Rusija vadina- 
tikruoju vardu. Straips- 
nurodo bolševikų pa- 

ngas išnaikinti lietuvių 
tą žudymo ir deportavimo 
iu- v .
^aikrastis su pasigerėjimu

mū- 
vai-

bet prieš jų gyventojus, “są-1 “Avė Maria” ir 
moningai ir lengvabūdiškai giesmę.” Vyrų choras sūdai- mę didieji Amerikos prezi- 
naikindami graikų kaimus,” 
neturinčius nieko bendra su įr “Aušta aušrelė, 
kariniais veiksmais. Tik A- choras _
merikos pagalba tegalinti 
Graikiją apsaugoti nuo ūki
nio griuvimo.

JAUNA LIETUVAITĖ
NAUJA GYDYTOJA

Rochester, N. Y. — šiomis 
dienomis iš Michigano uni
versiteto grįžo Dr. Karolina 
Rovaitė, ką tik baigusi odon
tologijos mokslą.

Dr. Karolina Rovaitė buvo 
vienintelė mergina odontolo
gijos (dantų gydymo) sky
riuje. Mokslą ji baigė aukštu 
atsižymėjimu. šalia studijų, 
Dr. Rovaitė buvo veikli stur 
dentų draugi

tu daugelis privačių namų ži
balą pradėjo vartoti šildymui 
vietoje anglies. Taigi, nors 
Amerika laikoma stambiau
siu žibalo tiekėju pasaulyje, 
tokiam stambiam pareikala
vimui esant, sunku jį paten
kinti.

Ypač didelis žibalo nepri
teklius pasireiškia žiemos 
metu, šalčiams siaučiant, ka
da suvartojimas didėja. Da
bar New Yorke daugelis na
mų paliko visai be šildymo. 
Prie žibalo parduotuvių sto
vi ilgiausios žmonių eilės, 
kaip Europoje prie maisto 
krautuvių. Nepaisant spirgi
nančio šalčio, kiekvienas 
kantriai laukia, bene gaus ke- i 
lis galionus to skysčio, kad 
bent vakare galėtų savo kam
barį apšildyti.

Žibalo trūksta ir kariuo
menės reikalams. Ginklavi
mo Reikalams Kongreso Ko
misijos apskaičiavimu, dabar 
Jungtinių Valstybių karo lai
vynas ir aviacija karo atve
ju skystojo kuro turėtų tik 
dviem savaitėms. Tuo tarpu

mini lietuvių tautos tebetę- 
siamą kovą del laisvės ir bai
gia viltimi, kad “anksčiau ar 
vėliau, pasaulis turės susido
mėti jos kova ir suteikti jai 
užtarnautos paramos.”

Maskva kas kelinta diena 
dabar skelbia neva savo pa
siteisinimus, kodėl Stalinas 
1939 m. susibičiuliavo su Hit
leriu ir tuomi pradėjo milijo
nines skerdynes ir baisųjį 
Europos sunaikinimą. Savo 
aiškinimuose vasario 16 Mas
kvos radijas skelbė, kad bol
ševikai Lietuvą ir jos kaimy
nines respublikas turėjo už
imti savo apsaugos reikalui...

Iki šiol bolševikai ir jų tar
nai vis zaunijo, kad Lietuvos 
liaudis savo noru “prisijun
gė” prie Rusijos... Dabar jau 
kita dainelė dainuojama. 
Mat, kai slaptų susitarimų 
daviniai paskelbti, tai ir me
lagiams kažkaip reikia keis
ti savo liežuvio lankstumą.

varžymus. Prekybos sekreto
rius Harriman įsakė ekspor- 
teriams 18% sumažinti žiba
lo išvežimą, o New Yorko gu
bernatorius Dewey liepė nu
traukti žibalo tiekimą nebū
tinoms įstaigoms ir pirmoje
vietoje patenkinti gyventojų kus mano atidaryti dantų 
reikalavimus.

čių, Michigano universitete 
buvo įsteigtas lietuvių stu
dentų klubas, kuriam ji va
dovavo.

Dr. K. Rovaitė apsigyveno 
pas savo tėvelius, Veroniką 
ir Domininką Rovus. Netru-

navo “Lietuvos kareivėlius” dentai George Washingtonas 
“ bendras ir A- Lincolnas, taip pat šį 

Kur bėga šešu- mėnesį paskelbta ir Lietuvos 
pė.” j nepriklausomybė, kurią už-

Lietuvos Nepaprastas Pa- gniaužė Rusijos teroras, 
siuntinys ir Įgaliotas Minis-t Šiandien labiausiai neapken- 
teris pulk. P. žadeikis savo čiamas pasaulyje žmogus yra, 
kalboje pabrėžė, kad dėl Stalinas. Jis pradėjo karą 
Maskvos diktatūros sauvalia- kartu su Hitleriu ir siekia 
vimo Lietuvoje laisvės var- pavergti visas tautas^ Mes 
pai tyli. Tyli ir tas varpas, i nebegalime ilgiau tylėti, tu- 
kurį Amerikos lietuviai pado-, rime pasakyti Stalinui “ga- 
vanojo vardan broliškumo, na” ir ateiti pavergtoms tau- 
Bolševikų diktatūra sunaiki- toms į pagalbą.

Apreiškimo parapijos cho
ras, baigiantis programai, 
sudainavo “Leiskit į Tėvynę” 
ir “Kur Giria žaliuoja.” Mi
nėjimas baigtas Jungtinių 
Valstybių himnu.

ir
linkėjimų (žiūr. šio “Am.”

no visus Nepriklausomos 
Lietuvos laimėjimus. Bet kas 
sukuria pragarą, tame pra
gare ir žūsta. Toks yra visų 
tironų likimas. Dabartinė pa
dėtis turės pasikeisti, šių me-

nie kėlimas aikštėn liūdnos 
padėties. Turime ištvermių- numerio skyrių “Štai Kaip”), 
gai kovoti. Teisė bus pagerb- j Paruošta rezoliucijų.
ta, ir Atlanto Čarterio idėjos; Aukų per šį minėjimą su- 
bus įgyvendintos. Teisybė rinkta 1,063 doleriai.
laimės. Priešo pusėje ne vis-!
kas taip gerai, kaip gali at
rodyti iš propagandos.

Po gerb. Ministerio kalbos 
visiems pažįstamoji solistė,

I dainavusi

1941 metais.
Sovietų Sąjunga šiuos kai o- L, 

tinimus paskelbė atsilygin
dama Jungtinėms Valsty
bėms už paskelbimą doku
mentų, įrodančių rusų-nacių 
santykius.

Be to, Rusija apkaltino J. 
Valstybes ir Britaniją, kad 
jos II Pasaulinio Karo metu 
apgalvotai vėlinosi sudaryti 
vakaruose antrąjį frontą, no
rėdamos “nuleisti Rusijai 
kraują” ir visiškai ją susilp
ninti.

SOVIETŲ ATOMINĖ 
BOMBA

Paryžiaus laikraštis “Figa
ro” praneša, jog Prancūzijon 
atvyko lenkų inžinierius, S. 
Kosielski, dirbęs Urale prie 
Sovietų gaminamos atominės 
bombos.

Jo pasakojimu, Sovietai 
jau pereitais metais turėjo 
pasigaminę atominę bombą, 
tačiau ji nesprogusi. Už tai 
daugelis mokslininkų buvę 
pašalinti iš tarnybos, kiti 
suimti.
.iS...K0Šėl31aui^p2^ko 
sprukti per Čekoslovakiją į 
Prancūziją.

Visą Indiją sukrėtė skaudi 
žinia, jog tautos vadas ir il
gametis kovotojas už Indijos 
nepriklausomybę, Mohandas 
K. Gandhi, tapo nužudytas. 
Žudikas yra jo tautietis, Na
rayan Vinayak Gadse, opozi
cijos laikraščio “Hindu Rash- 
tra” redaktorius, iš Poona, 
žmogžudystė įvyko New Del
hi.

Sausio 20. kai silpnas Gan
dhi, išbūdavęs 122 valandas 
už krašto ramybę, ėjo šven- 
tyklon pasi melsti, piktada
rys, arti priėjęs, paleido tris 
šūvius ir mirtinai 

žmogžudys 
suimtas Gar 
kuriems vos pavyko jį apsau
goti nuo minios linčo. Pa
klaustas, už ką jis tą visų 
mylimą žmogų nužudė, pik
tadarys atsakė: “Aš nu
sprendžiau, kad reikia jį nu
šauti.”

Paties Gandhi noru, jo la
vonas sudegintas ant švento
sios Jumma upės kranto. 
Laidotuvių iškilmėse dalyva
vo daugiau kaip pusė milijo
no žmonių, jų tarpe daug 
mahometonų. Tai parodo, 
jog Gandhi buvo gerbiamas 
ne tik savo tautiečių indų, 
bet ir jų 
nų.

Gandhi 
Jo tėvas 
mažos indų valstybėlės prem
jeru, kol pagaliau pakliuvo 
anglų nemalonėn ir buvo pa
sodintas kalėjimam Todėl ir 
Gandhi iš jaunų dienų neap
kentė Britų valdžios ir visą 
savo gyvenimą pašventė ko-

vai dėl Indijos nepriklauso
mybės.

Iš profesijos Gandhi buvo 
advokatas. Teisių mokslą jis 
baigė Londone, būdamas 20 
metų amžiaus. Advokato 
praktika jis vertėsi Pietų 
Afrikoje, kur uždirbdavo 
$15,000 per metus, čia gy
vendamas, jis palaikė anglų 
pusę ir Būrų karo metu tar
navo Britų Raudonajame 
Kryžiuje.

1915 metais jis grįžo In- 
cho diJOn ir stojo į kovą už savo 

i jį nukovė, j krašto laisvę. Tačiau jo ko- 
buvo tuojau Y°s metodai skyrėsi nuo kitų 
ji palydovų, j tautos sukilimo vadų. Gan- 

■ . dhi hnvn nrioSincrna cdnlrlun-

GEN. EISENHOWER RAGI
NA RUOŠTIS KARUI

Gen. Eisenhoweris ragina 
Jungtines Valstybes visiškai 
pasiruošti naujam karui. 
“Mūsų uždavinys, — pareiš
kė Eisenhoweris, — “įtikinti 
bet kokį užpuoliką, kad jis 
gali pasirinkti karą tik rizi- 

Banaičio ir kitų kompozito-' su Nathuram Vinayak God- kuodamas būti sunaikintas.
rių kūrinių. Ji minėjimo 
programoje rodėsi dar ir vė
liau. Jai akompanavo M. Šle- 
kaitytė.

New Yorko gubernatorius 
Thomas E. Dewey į šį minė
jimą atsiuntė savo atstovą, 

. Guberna- 
nuoširdus 
pavergtų 
smerkiąs

se’s planais Gandhi nužudy
ti. Manoma, kad pats nužu
dymas buvo pavestas jam. 
Bet, jam pritrūkus drąsos, 
šią piktadarybę turėjęs at
likti Godse.

REGISTRUOJA KOMU
NISTUS

Kongrese rimtąi kalbama 
apie įvedimą įstatymo, kad 
visi Jungtinėse Valstybėse 
gyveną komunistai būtų už
rašyti svetimos valstybės a- 
gentais, kad, prireikus, būtų 
galima juos izoliuoti iš vi-

dhi buvo priešingas ginkluo
tam sukilimui ir siekė Indi
jai laisvės, ruošdamas ne
klusnumo Judėjimą. Taip 
antai, norėdamas privers
ti anglus Indijon įveža
moms prekėms sumažinti pradžių pastatydamas klau- 
muitus, kurie labai skriaudė. simą, ar žus mūsų tėvynė, ar 
jo kraštą, Gandhi mokė savo prisikels, 
tautiečius pasigaminti drus
kos iš jūrų vandens, o vieto
je anglų siūlomas drabužiam 
medžiagos, jis siūlė ją pasi
gaminti savo rankomis. No
rėdamas kitiems parodyti pa
vyzdį, jis pats išmoko verp
ti ir į susirinkimus neretai 
ateidavo su savo vindeliu.

Dėl tų savo kovų jis 12 
metų išbuvo kalėjime ir, no
rėdamas priversti anglus nu
sileisti, 15 kartų paskelbė ba
do streiką.

Dar gyvas būdamas, Gan
dhi buvo laikomas indų tau
tos šventuoju, o dabar jis nu
sipelnė ir kankinio vainiką.

kuris pasakė kalbą 
torius Dewey yra 
Lietuvos ir kitų 
tautų užtarėjas, 
Rusijos tironiją.

Rezoliucijų Komisijai, su 
adv. K. R. Jurgėla priešaky, 
būva pavesta parašyti guber
natoriui Dewey padėką.

Iš tremties atvykusi šoke- suomeninio gyvenimo arba 
ja, tremtyje daug sykių gra-' deportuoti.
žiai pasirodžiusi, Elena Čiur-1 Tas sumanymas komunis- 
lytė pašoko scenoje porą solo , tams įvarė daug baimės, ir 
šokių.

Gražiai ir nuoširdžiai kal
bėjo Dr. Pr. Padalskis, iš

vėliau duodamas 
atsakymą, kad tauta, kuri 
kovoja jau aštuonetą metų, 
negali būti pavergta. Didin
goj mūsų tautos praeity bu
vo daug kovota ir laimėta. 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Aktas buvo krauju antspau
duotas. Hitlerio ir Stalino su
sitarimu Lietuva vėl pakliu
vo vergijon. Bet 1941 m. bir
želio 23 d. buvo paskelbta, 
kad Lietuva vėl nepriklauso
ma. Tai buvo Nepriklauso-

jie savo draugijas pradėjo 
užrašinėti progresyvių arba 
kultūrinio pobūdžio draugijų 
vardais. Mat, į kitiems per
šamą “rojų” jie patys važiuo
ti

BĖGA SOVIETŲ 
LAKŪNAI

Vokietijoj vis didėja į ame
rikiečių zoną perbėgusių so
vietų lakūnų skaičius. Atbė
gę lakūnai tvirtina', kad ka
ras tarp Sovietų ir A. Jungt. 
Valstybių yra neišvengia
mas.

—Amerikoje suimti 6 la
kūnai, kurie be valdžios lei- 

mybės Akto pakartojimas.' dimo iš čia gabeno lėktuvus 
Daugiau kaip 100,000 lietuvių Į pietinių respublikų sukilė- 
tada sukilo prieš bolševikus, liams. Tardant paaiškėjo, jog 
Iš jų žuvo 4,832. šešias sa-^ž nuskraidinimą kiekvieno 
vaites išsilaikė lietuvių vai- (lėktuvo jie gaudavę po $30,- 
džia. 000.

PRAVALGYS GELŽKELIUS
Argentinoje (Pietų Ame

rikoje) ■ anglams priklauso 
12,000 mylių gelžkelių, kurių 
vertė siekia daugiau kaip 600 
milijonų dolerių.

Dabartinė Anglijos socia
listinė vyriausybė tuos gelž- 
kelius perleidžia Argentinai 
už mėsą ir javus, kurie bus 
anglams pristatyti šiais me- \ 
tais.

Be šių gelžkelių, mainais 
už maistą anglai dar turės 
užsienin išvežti daug mašinų 
ir kitų gaminių.

Taigi, ką anglų tauta i 
mečiais sutaupė, dabar, į 
to šeimininkavimo dėka 
keletą metų pravalgys!

---------------------- fr
NEVIENODOS NUOMONĖS

Prezidentas Truman Jung
tinių Tautų grupei Washing
tone pareiškė, kad jis dar 
esąs optimistas dėl pasaulio 
taikos. Tačiau tame pačiame 
mieste maj. gen. Bull perspė
jo susirinkusius Jungt. Vals
tybių miestų vyresniuosius, 
kad būtų paruošta civilinės 
gamybos sistema prieš ato
minius puolimus.

—Prancūzijos - Ispanijos 
siena, kuri 2 metus buvo už
daryta, dabar vėl atidaryta 
susisiekimui.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprlsiunčiuma pašto ženklų.

PO VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS
Vasario šešioliktoji buvo gražiausia ir brangiausia 

Nepriklausomos Lietuvos tautinė šventė. Tokia pat ji liko 
ir šiandieną. Ir amžiais ji tokia liks, klės, kurių žodis nesu
varžytas, kurie nesame supančioti kietais nelaisvės pan
čiais, minėjome šią dieną iškilmingai, nors ir su gedulu. 
Iškilmingai šią dieną minėjo ir tremties lietuviai, nors ir 
badaudami, nors ir grasinami raudonojo slibino. Lietuvos 
\imnas šią dieną skambėjo viso laisvojo pasaulio lietuvių 
tarpe. Tačiau už geležinės uždangos ne valia buvo šią 
dieną minėti, nes ten tiesų ir dorą žodį bei mintį seka ka
lėjimas, pančiai, ištrėmimas, skurdas ir mirtis. Ten nėra 
laisvės, nėra tiesos. Mes pažįstame Tėvynėje ir Sibiro ištrė
mime esančių lietuvių širdis ir žinome, kad jos Vasario še
šioliktąją minėjo, kad ir kraujuose skęsdamos; minėjo ty
liai, bet su didele meile didvyrių krauju laistytai žemei.

30 metų Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo sukak
čiai praėjus, laisvojo pasaulio lietuviai tvirčiausiai įsitiki
nome, kad mes turime būti tas žodis, kuris skelbtų pašau-.

TĖVŲ ŠALIS
Už jūrių marių, už mėlynųjų, 
Už kalnų, slėnių, miškų juodųjų, 
Pro nykią tamsą ir rūstų vėją, 
Kurs balto sniego pusnynus sėja,— 
Kaip šviesų šiltą gegužio rytą, 
Rausvais alyvų žiedais kaišytą, 
Mintim lakiąja, jausmu gyvuoju 
Tave svajoju, tave dainuoju, 
Tolima, brangi Tėvų šalie.
Spindėk, brangioji, skausmu auginta. 
Jau lauktas rytas pro dūmus švinta. 
Ir mes, klajūnai, su ryto giesme 
Svetur sukeltus skausmus išliesme 
Ir grįšim, grįšim silpni, išbalę, 
Bučiuosim žemę, gaivinsim galią. 
Tik kolei staugia audringi vėjai, 
Spindėk aukštybėj, kaip man spindėjai, 
Tolima, brangi Tėvų šalie!
Skaudžiai be vilties, kurčiai be aido 
Mus piktos vėtros verpetuos svaido. 
Pailso jėgos, aptemo mintys, 
Ir ėmė brolis brolio baugintis. - , 
Tik tu, brangioji, visiem vienodai 
Tą patį vaizdą iš tolo rodai: 
Pro kraujo puotą liepsna gaisruota, 
Žiedais spygliuotais apvainikuota 
Spindi aukštybėj, Tėvų šalie.

V. Mykolaitis-Putinas

LIETUVIŲ TAUTOS ISTORIJA

Šių meti} pradžioje išėjo iš sai (1795 metais). LietuvaAXXA.VA, V- M.*. V4 V* UlA/kJ LJ v U. y AXU.XAKJ JL X V X V į *- <, X y - — — ------ - , — _ _   

liui tiesą. Tiesą apie bolševikų melą, apie jų pragarą, apie|SPaudos Konstantino R. J. teko rusams, kurie įvedė sa
ištikimųjų tautos sūnų baisias kančias. Įsitikinome, kad 
visi turime sujungtomis jėgomis kovoti už Tėvynės lais
vę. Garbė nepriklausomybės kovų savanoriams! Garbė 1941 
metų ir dabartiniams Lietuvos partizanams!

Vardan tos Lietuvos vienybė težydi!

vo priespaudą ir persekioji-Jurgėlos didžiulė knyga, pa
vadinta History of the Litini- mus. Betgi šešių šimtų metų

• TkT J • Tv 1 • 1 AY 1 *11 1 J 1 • •

PASAULIO LIETUVIAMS
Tvirtas lietuvių tautos pa- mis tūkstančių mūsų brolius 

siryžimas ir palankios tarp-1 ir seseris tėvynėje ir ištrėmi- 
tautinės sąlygos prieš 30 me
tų atkūrė nepriklausomą Lie
tuvą.

Lietuvių tauta buvo jau 
pasiruošusi savitam gyveni
mui, kai su pirmuoju pasau
liniu karu sugriuvo Lietuvos 
laisvę varžęs Rytų milžinas. 
^4-ušros” pažadinta, knyg-

mo tyruose. Jis tiesia nagus 
į tremtinius. Sutelkime savo 
mintis su giliu liūdesiu prie 
persekiojamų tėvynės kai
muose, miestuose, miškuose, 
prie nekaltų aukų Urale, Si-pxxv aunu utaic, 01- Kartos KO''
bire, Ledinuotojo vandenyno! nes laisvę, 
tundrose, jų bevardžių mies
tų kapinynuose.

anian Nation. Išleista New 
Yorke, turi 544 puslapius, re
miama Lietuvos Kultūros Ins 
tituto, Istorinių Tyrimų Sek
cijos.

Knyga gražiai įrišta, ant 
gero popieriaus, su daugybe 
paveikslų, kurie dar labiau 
praturtina vaizdingą auto
riaus kalbą ir jo nuoširdžias 
pastangas perduoti skaityto
jui tą alsuojančią meilę, kuri 
glūdi jo širdyje lietuvių tau
tos protėviams ir dabartinės 
kartos kovotojams už tėvy-

K. R. Jurgela savo knygo
je skaitytoją supažindina su

LIETUVAITE MILIJONIERIŲ ŠEIMOJE I
Rašo M. Milukas

Vasario 14 d. gražiame 
Palm Beach kurorte (Flori
doje) Winthrop Rockefeller, 
milijardierių Rockefellerių 
klano galva, vedė lietuvaitę 
Ievą Paulekas. Vestuvių ap
eigos buvo gana kuklios, be 
jokios pompos. Jose dalyva
vo tik jaunojo brolis ir jau
nosios sesuo.

Tačiau tos vestuvės suju
dino Amerikos spaudą dau
giau, negu koks kitas pasau
linės reikšmės įvykis. Visa 
savaitė laikraščiai skiria po 
kelis puslapius toms vestu
vėms paminėti, dedamos jau
navedžių fotografijos, ku
rias seka smulkmeniški ap
rašymai iš jaunavedžių pra
eities. Pažymėtina, kad, ra- 

jšant apie jaunąją, visur pa- 
i žymima jos lietuviška kilmė. 
Todėl ir “Amerikos” skaity
tojus noriu plačiau supažin
dinti su ta naująja pora.

jgWFA TARP DVIEj
VĖTRŲ

10S Nepriklausomybės paskelbiu 
metą sukakčiai primint

pasimelsiu ui d 
O su dukteria moW 

tuviškai telefonu kaltJ 

tisą pusvalandį.

Ką sako tėvas I
Julius Paulekas, 60 J 

amžiaus angliakasys, J 
netikėtai laikraščio J 

pondento užpultas, nu 
Ievutės vestuves jis byJ 

iŠ Pak“ Pa3aU,i'
savo JSkSn '“Tk Z 5

rikoniškai rankas idaiktą; skaastos I 
riKoniskai, ranKasj^jrįstuJbę |valski švies 

r įstabų radinį, o ^kos d 
lįjj tamsumoj taip P° siūdini 1 

rLi tuviška soc
‘VL'TS’fS Mabeio esą- karūnuotų i 

sysiu. Uždirbu S50psįW.M.e-"'eSd |,ai.prin ir r

J',f j,' reprodukcijos M nelaisvės 
»iea e,CK ir aisadiX »'«» įstai- «Parl, tėvyn. 
Jei kada Ievutei > T&^ken

— ’.įjubano sienas. Ne “aimas ISKen
želėdavo mintis, išbrido visus

I Iro clnnioe, 
jjnu daibninko kū-lmotina kūdil

- Meilė iš pirmo žvilgsnio
Amerikoje dažnai esti, kad 

1 meilė iš pirmo žvilgsnio tą 
pačią dieną baigiasi vedybo- 

! mis, o sekančią dieną — sky
rybomis. Tačiau su Rockefel- 
leriu yra kitaip. Nors jis įsi
mylėjo iš pirmo žvilgsnio, bet 
skyrybų nepripažįsta. Jis y- 
ra tos nuomonės, kad prie al
toriaus eiti užtenka vieną 
kartą gyvenime. Norėdamas 
tos klaidos išvengti, jis su 
vedybomis nesiskubino ir 
stengėsi savo būsimą žmoną 
kuo daugiau pažinti.

Toliau į mišką—daugiau 
.... medžių

Per 18 mėnesių pažintiės, 
Rockefelleris dažnai lankėsi 
pas Ievutę ir, juo daugiau ją 
pažino, juo labiau pamilo. 
Ypač jam patikę lietuvaitės 
kuklumas ir savistovumas.

Ne kartą jis, matydamas, 
kaip jai sunku iš savo uždar
bio verstis, norėjęs jai padė
ti, tačiau Ievutė visuomet 
mandagiai, bet griežtai tos 
pašalpos atsisakydavusi.

Taigi pagaliau turtuolis, 
nusprendęs, jog tik ši lietu
vaitė galinti būti jam tinka
ma žmona, sutarė apsivesti.

“Šuns diena”
Amerikiečiai labai bijo 13 

Nr., o kai 13 mėnesio diena 
esti penktadienį, ji vadinama 
“šuns diena,” ir visi tą die
ną vengia ką nors pradėti. 
Tačiau Rockefelleris laiko tą 
dieną laiminga, ir todėl penk
tadienį, 13 d. vasario, buvo 
sutartos jų vestuvės. Tik for
malumų dėlei jos tapo atidė
tos keletai minučių po 12 vai. 
nakties sekančiai dienai.

Medaus mėnesį jaunave
džiai praleidžia Floridos ku
rortuose, o nuolatos apsigy- 
vens Rockefellerių viloje prie

S. SUŽIEDĖLIS

^io pasaka

„ėjas M. K. Čiurlio-
.fiįslas, vardu “Ka

ne visi sup 
paties gyvi

M. K. Čii

sirėmęs, išdidžiai atsakU 
—Aš džiaugiuosi, kajfi 

tė už milijonieriaus išt 
tačiau aš iš jų pinigų-

tę, ir kadangi taupiai 
nu ir pats sau 1 
šiek tiek ir atsargai*

ka, galėčiau ir ją pa
Maža būdama, mano*w------ . , lūs qinn;fla m
vadinosi Ievutė Pauliuj meiia as M t-f, 
dabar — Eva Paulėkiai dailini^0 ku-j ...

taip yra patogiau. Ašį°e .-IŠ
dabar — Eva Paulei

Lae, kad pats kū- išlaikė ilgesį 
smėlėtose Mer- kuri4 lietuviu

Jį, kartą šypte- vo pakeitusi j 
"Juk tai lie- j atkritėliai vis 

^pirkelė.” |jū už purvin

■ carliouis gražiai likusi gaivi Ii

kiu daug laimės ir norim® 
Paulekų giminės ji 
dintų, nes mes turi 
giminėje kunigą, da 
kelias nurses.

Karališka sužieduoti išgyveno du pirkelė skaisc 
puota ’ nasaulius: po- s0Je — ir ^a

Užsikirtęs “senbernis”
Yra žmonių, kurie, neturė

dami ką veikti, mėgsta užsi
imti piršlybomis. Dar labiau 

' piršlybomis užsiima Ameri
kos laikraščiai, kad turėtų 
apie ką rašyti.

Kiekvienas žymesnis ame
rikietis, ypač aukštosios 
draugijos narys, sulaukęs ve
dybinio amžiaus, tų piršlybų 
neišvengia. Gausūs laikraš
čių korespondentai seka kiek 
vieną jų ir laikraštyje daro 
išvadas, kas su kuo geriau
siai tiktų į porą.

Juo labiau tų piršlybų ne
išvengė Winthrop Rockefel
ler, kaip turtingiausios ir ži
nomiausios šeimos narys. Į 
tūkstančius geriausių pasiū
lymų ir įvairias “pinkles,” 
kuriomis jį bandyta įtraukti 
į vedusiųjų luomą, šis užsi
spyrėlis trumpai ir aiškiai 

\ ^ak^įa vo; “Ne! ” Todėl,

pasaulius: po- s0Je — }r _^a
Nors vestuvės šeimyi įįjfai)-svetimų ^a” atgimė 

iv! iis Inhins nonų Lietuva.

Geležinis 
sus ta

Po šiaudiniu 
^11 ir anoms- gU> Hg-Os nejž 

Regėjo jis įyįU) buvo jgjj 
ĮĖcęirdangų, prie- vojo krašto m< 
crsiiliu aptrauk- (a jr su “Aušre 

jis Lietuvos 
^tolins ir sese- 

Amerikos Lietu w-

sumetimais buvo labai
lios, tačiau sužiedu 
puota buvo tikrai kar įtėjisnuskauš- 
Joje dalyvavo visa Am 
“smetonėlė,” daug did 
kitur, jų tarpe Chm

įtf jis lobius ponų 
mdos dvasios ap-nepriklausomas valstybinis 

gyvenimas ir didžių praeities 
vyrų darbai lietuvių tautai 
davė įkvėpimo ir jėgų šimtą 
dvidešimt metų kovoti su Ru
sija ir jos priespauda, kol 
1918 m. ji vėl atgavo nepri
klausomybę.

Gražus nepriklausomo gy
venimo švystelėjimas buvo 
neilgas. Antrasis pasaulinis 
karas sutrypė daugelio tautų 
laisvę. Jos neteko ir Lietuva. 
Bet jos vaikai kovoja ir ko
vos, iki vėl išauš laisvė ir 
žiauriausieji okupantai bus 
išvyti.

Praeities asmenys, iii
" "“at

ralius, Windsoro print 
savo žmona.

la ir garbinga 
vai pabudusi, i 
ma tautinė sąn 
sa tai, kas taut 
ją nelaisvėje ii 
nesulaikomai si 
vą, nepriklauso:

Didžia jas Ka 
vo atėjęs metai 
lietuviams vilti 

įaj iii pasaulio už- & galėjo n

A . 1 •. tfsmanną dva-Atsiliepkite mišką, ir
Jaunime, užaugęs 1 sodybą it

Atlanto! Į Tave yrant W- 
tas šis atsišaukimas. ' i pritemusi buvo

Nors ir gausiai Jūs} W ilgos ne-
' 'S d rixisde^mtąsias Vasalo 16 ■lietuvių tauto. aeitimi nuo 

dienos metines švenčiame pat seniausių laikų ligi šių 
dar labai niūriomis aplinky- dienų.

Pro skaitytojo akis pra
slenka ramios, su gražiais pa
pročiais ir gana kilnia religi
ja tautos gyvenimas. Atslin
kus! į ramų, nuošalų kraštą 
prie Baltijos jūros, tarp Vys
los ir Dauguvos upių, miškais 
apsuptą, lietuvių tauta tikė
josi čia rasti jos būdą atitin
kantį ramų gyvenimą. Bet 
laiko bėgis ir nerimstančios 
tautų grumtynės nepraėjo 
jos nekliudę.

Narsiai atsikirsdama stip
riausiai ir geriausiai tais lai
kais ginkluotai vokiečių jė
gai, kuri apie du šimtus me
tų atkakliai veržėsi į Lietu
vą, lietuvių tauta sukūrė 
stiprią savo valstybę ir jos 

’ sienas nukėlė netoli Maskvos

sios pusės ir sugnybęs, kai
myninės tautos, jų papročiai Jį’

bomis. Bet... mainos rūbai 
margo svieto! Demokratija 
jau kyla prieš tirono viešpa
tavimą. Laisvei atgauti būti
nos sąlygos ateis. Jos jau re
gimai artėja. Pataikavimų 
laikai jau baigės. Suprati
mas, kur yra tautų ir žmo
nių vergijos šaltinis, kur yra 
karo kurstytojų židinys, vi
suotinai auga. Ryšium su-tuo 
stiprėja bei garsėja ir pa- 

' smerkimas Lietuvos aneksi-

■ -O" platmca susip
dvasia buvo apėmus visą tau
tą ir sutelkus ją organizuo
tai kovai. Sulig pirmuoju 
laisvo apsisprendimo ženklu 

. visa tauta su entuziazmu sto
jo lemiamai kovoti už nepri
klausomą Lietuvą. Ir ši jos 
valia buvo paskelbta Lietu
vos Tarybos aktu 1918 m. 
vasario 16 dieną.

Neužteko paskelbti. Rytų, 
pietų ir vakarų kaimynai bu
vo pasišokę užgesinti atgi
musios valstybes žibintą. 
Reikėjo nuosavu krauju ap
laistyti atgimusios valstybės; jai, kurios nuo pat pradžių 
ribas, ir tik tada Lietuva bu- nepripažino nei Jungt. Ame- 
vo pripažinta kitų valstybių rikos Valstybės, nei Didžioji 
ir priimta į Tautų Sąjungos i 
šeimą. Tegul amžiams bus 
gerbiamas vardas savanorio, 
sudėjusio didžiąją auką Tė
vynei !

Po didvyriškų kovų atėjo 
energingas valstybės organi
zavimo ir kūrybos laikas, ir 
jis atskleidė valstybės pajė
gumą. iš karto atsistoti tarp 
kitų valstybių ant pačių tei
singųjų tarptautinio bendra
vimo pagrindų — ant teisės, 
taikos, neutralumo pagrindų. 
O valstybės viduje šis laiko
tarpis parodė tautos tvirtus 
nusiteikimus ir sugebėjimus 
nepalyginamu tempu kurti 
kultūrinę ir ūkinę pažangą.

' Tegul bus su meile minimas 
* 1 ir mažiausias iš mažiausiųjų 
| tautoje, kuris su visa širdi- 
II aii atliko savo kultūrinį ir ū- 

kinį uždavinį.
Jeigu lietuvių tauta ne vi

sose srityse savo kūryba 
spėjo įeiti į tarptautinių 
laimėjimų lobyną ir užimti 
jame deramą, vietą, tai ne 
jos kaltė. Jos geriausias pa
stangas sunaikino tamsioji 
dvejopo totalizmo audra, ap
siaubusi visos Europos dan
gų, sulaužiusi tarpusavio su
tartis, tarptautinę ir įgimtą
ją, teisę, žmogų ir tautą pa- 

. vertųsi preke. Piktasis rytų 
totalizmas tebešėlsta, nesu
stabdomas, nesudraudžia- 
mas. Jis užgniaužė ne tik 
Lietuvos valstybės veikimą, 
bet jis tebenaikina dešimti-

Britanija. Mūsų jėgos turi 
būti paruoštos ir į akciją į- 
jungtos. Įjungtos kiekvieno ir 
visų organizuotai. Visi ir 
kiekvienas turime jautrintij 
pasaulio sąžinę, surasti nau-: įr Juodųjų jūrų, čia mes su- 
jų Lietuvai draugų ir jos tinkame didžiuosius tos vals- 
laisvei riterių.

Lietuvos
bes atstatymo paskelbimo įr Vytautą Didįjį. 
30-jų metinių dieną Vyriau
siasis Lietuvos Išlaisvinimo ■ 
Komitetas kreipiasi į visus , 
lietuvius, esančius pavergto
je Tėvynėje ir išblaškytus 
pasaulyje: nenustokite vilties 
ir ryžtumo, vieningai rikiuo
kitės Lietuvos išlaisvinimo 
kovai!

Broliai ir sesės pavergtoje 
Tėvynėje, jus siaubianti nak
tis ne be aušros. Jūsų kovos 
ir kančios yra Lietuvos pri
sikėlimo laidas. Ištvermės ir 

■ vilties!
O kad mūsų visų kovojan- 

i čių jausmus, pastangas ir 
t darbus patirtų broliai šiau- 

rėn išvaryti! Gal stipresne 
viltimi pragiedrėtų širdis ir 
jiems, kančios auką kenčian
tiems !

Užjūrio broliai, jūsų duok
lė didžiulė ir jūsų pastangos 
stiprėja. Jūsų jau atliktieji 
darbai įpareigoja įtempti jė
gas ir suglausti eiles lemia
miesiems veiksmams. Jūsų 
daliai tenka ne tik politinė 
kova, bet ir tremtinių išgel
bėjimas ateities Lietuvai.

Broliai tremtiniai, kurie

tybės kūrėjus: Mindaugą, 
nepriklausomy- Gediminą, Algirdą, Kęstutį

Prie didelės ir galingos 
valstybės, savo bėdų pri
spausta, ėmė šlietis Lenkija. 
Per keletą metų bendras gy
venimas padarė savo įtakos, 
ir, abiem valstybėm nusilpus, 
jas pasidalino stipresni kai
mynai: austrai, prūsai ir ru-

kai jis sulaukė 35 metų am- 
, -.................... ... I žiaus, visi piršliai nuleido
ir siekimai ir jų sugretinimas , ranka,s ir paliko jį ramybėje, 

j paskelbdami užsikirtusiu sen 
berniu.

su lietuvių tauta autoriaus; 
pavaizduota taip gyvai ir 
gražiai, kad skaitytojas ne
labai noriai skirsis su šia 
knyga iki paskutinio pusla
pio ir, ją užvertęs klaus, ko
dėl tiek mažai apie paskuti
nį nepriklausomo gyvenimo 
laikotarpį.

Rašydamas šią knygą, K. 
R. Jurgėla naudojosi dauge
liu istorinės literatūros vei
kalų, kurių vien vardų sąra
šas apima 15 puslapių. Bet 
autorius nesitenkino vien 
tuo, ką savo tyrinėjimuose 
yra radę kiti: jis pats, kiek 
rinti istorinius šaltinius ir 
tik pasiekė, stengėsi patik- 
dokumentus ir savo nuomo
nę pareikšti. Tai reikalauja 
ne tik nusimanymo, bet ir 
laiko ir kruopštaus darbo. 
Viso to su kaupu davė auto
rius.

30 metų Lietuvos nepri
klausomybės sukakčiai pa
minėti 
tautai

tai gražiausia mūsų 
dovana. Už tai didelė 
Jurgėlai padėka. Jis 
progos Amerikos lie-

jau suradot naują laikinį 
prieglobstį, laimingai įsikur- 
kite, pasijauskit, nors ir vei
do prakaite, atgavę žmogaus 
vardą! Saugokit savo tėvų 
kalbą ir tradicijas, kad su- 
grąžintumėt, laikui atėjus, į 
tėvynę.

Tebekenčią tremties vargą 
ir nežinią broliai, dar kant
rybės! Nepalūžkite, ištverki
te!

Pasauliniu mastu aktyvė
janti demokratinė srovė veda 
tautas į santykiavimą, pa
grįstą teise ir teisingumu. Ji 
grąžins ir Lietuvai laisvės 
dienas. Ji parves išblašky
tuosius tautos sūnus ir duk
ras į tėvų žemę.

Vardan Lietuvos su nauju 
pasiryžimu į teisingą kovą!
---- Vyr. Liet. Išl. Komitetas1 lių rankas.

duoda
tuviams ir viso pasaulio ang
liškai skaitančiai visuomenei 
pažinti vieną garbingą tau
tą, kurią pamiršo Atlanto 
Čarteris.

Tikrą padėką autoriui iš- 
reikšime, kai tą knygą skai
tysime, ją platinsime ir, ją 
nupirkę, savo bičiuliams 
amerikiečiams padovanosi
me.

“Miss Lithuania”
Ieva Paulekiūtė, Lietuvos 

emigrantų duktė, gimė Penn- 
sylvanijos mažame kaimely
je, kur jos tėvas dirbo ang
lių kasykloje. Vėliau jų šei
ma persikėlė į Chicagą ir įsi
kūrė garsiųjų Stock Yardų 
rajone. Jauna Ievutė čia da
lyvavo lietuvių veikloje ir 
1933 metais Chicagos Pasau
linėje Parodoje per Lietuvių 
Dieną buvo pripažinta, kaip 
tipiškiausia lietuvaitė.

Baigusi vidurinį mokslą, 
Paulekiūtė dvejus metus stu
dijavo universitete. Ištekėju
si už Amerikos diplomato, 
mokslą nutraukė, bet vėliau, 
su vyru išsiskyrus, su jaunes
niąja seseria apsigyveno 
New Yorke ir studijavo me
ną. Ji dalyvavo daugelyje 
vaidinimų ir kai kuriose fil- 
mose ir iš to darė sau pragy
venimą.

Ištekėjusi už turtingo vy
ro, ji žada mokslo nenu
traukti, kadangi dabar ne
reikės rūpintis pragyvenimu.

A. Kč.

GRASINA IŠPLAUTI 
AMERIKIEČIUS

Graikijos sukilėliai komu
nistai papiovė 3 graikus, dir-iiiocai papiove o graibus, dir
busius prie amerikiečių tie-1 
siamo gelžkelio Atėnų apy
linkėje.

Komunistų ginkluotų jėgų 
vadas per radiją paskelbė, 
jog tokia pat mirtis yra ski
riama ir patiems amerikie- 

| čiams, kurie paklius į sukilė-

Cinderela susitinka Princą
Ieva Paulekiūtė pirmą kar

tą susitiko W. Rockefeller} 
prieš pusantrų metų.

Vieną kartą, kai Winthro- 
pas su savo jaunesniuoju bro
liu užkandžiavo kukliame 
New Yorko restorane, prie jo 
priėjo gera pažįstama, Mrs. 
Guest, ir paklausė:

—Ar nenorėtum susipa
žinti su labai įdomia mote
rim?

—Kodėl ne? — šaltai at
sakė Rockefelleris. — Kur 
ji?

—Štai su manim pietauja.
Ir, kada užsikirtęs vien

gungis buvo perstatytas ti
piškai geltonplaukei lietuvai
tei, jo užsikirtimas buvo pa
laužtas.

5-ta ir 3-čia Avenues
New Yorko Manhattan sa

la išilgai išraižyta gatvėmis, 
kurios vadinasi “avenue.” Tų 
avenue gyventojai tarpusavy 
vienas į kitą šnairuoja labiau, 
negu Lietuvos šimtamargis 
su daržininku. Užtenka pasa
kyti, kurioje gatvėje gyveni, 
kad tave tinkamai įvertintų 
ne tik finansiškai, bet ir so
cialiai.

Pirmoje 
stovi 5-ta 
4-ta arba 
ir 7-ta ir t.t. Prasčiausia gat
vė yra 3-čia Avė., kadangi 
čia pravesta viršum miesto 
gelžkelis (El train), sukeliąs 
daug triukšmo, šioje gatvė
je gyvena mažiau pasiturį 
žmonės, kadangi čia nuomos 
pigesnės.

Nežiūrint to, kad Ievutė 
šioje gatvėje gyveno, Rocke
fellers ją surado. Surado ir 
dažnai lankė, bet akylus 
laikraščių korespondentai ne
pastebėjo, nes niekam į min
tį neatėjo, kad milijonierius 
nuo 5-tos Avė. drįstų ieško
ti žmonos 3-čioje Avė.

Jaunosios tėvai
Julius ir Ieva Paulekai 

Amerikon atvyko prieš 40 
metų. Pradžioje jie gyveno 
anglių kasyklų rajone, Penn- 
sylvanijos valstybėje. čia 
jiems gimė dvi dukrytės — 
Ievutė ir Izabelė.

1920 metais visa Paulekų 
šeima lankėsi Lietuvoje. Iš 
ten grįžę, gyveno Chicago j e. 
Vėlesniais laikais jų šeima 
iširo: motina ištekėjo už Ne- 
vecko, su kuriuo dabar gyve
na savo ūkyje, Lowell, Ind., 
o tėvas grįžo į Pennsylvani- 
ją ir tebedirba anglių kasyk-

;K"- Susn
tremtinius, esančius ® jos vardas, &,s Panęjus 
'joje ir kituose kraštui visai Rytų dekada. Jie 1 

j_ čiau mums jaunesnieu a nudilęs buvo žm°n_čnis jgimt

vietoje, žinoma, 
Avė. Po jos eina 
6-ta, paskui 3-čia

laisvės bei lyg 
pais, kuriuos pi
liai USA prezid' 
row Wilsonas, t

kalingas yra artimesni tarsi kokio 
dradarbiavimas su Jui ap Tolimas

Nežiūrint sunkių gyj ~jnieko nežino- 
sąlygų, nepaisant viso shimynai pa- ------------- - -
tekliaus ir vargo stoy &i Via jie tarė, pasikliauti tiktai 
mes, tremties jaunėsi sijai nėra sau Ne visi nore 
nes, žengiame savo g ^wiy tautos ti teisę laisvai gy 
mo taku. Mes dirbam 
komės ir dar sportu pra_ 
Šį kartą kreipiamės Eįiafojo dfe.

Mjeius, žymė-kurie labiau mėgstatl 
tą. Prisimindamas sa 
nas, praleistas Am 
1937 metais, visuomej 
menu tas rungtynes ii 
tuziazmą, kuriuo b

senos 
^mokslo ir 
^Mėsi la

tie, kurie buvo 1 
kėlę koją į Lie 
arba dar slampi 
čerškindami gink 
imperializmas, p 
siškąjį, taip pat r 
leisti Lietuvos iš 
žinių rankų.

Tad aštuoniolikmes, senosios Lietuvi ;aa astuomolik
nimas, Jūsų sutikti. T< KaraJ
sų viešnagė suartino 
Jumis.

Tačiau karas mus i 
sunaikino tai, kas pe 
jus į laiką buvo sukuij 
dėl šiandien reikia I 
vėl iš naujo. Ir štai n 
mieji tiesiame Jums; 
Užmegzkime nauju! 
stipresnius ryšius! - r-—, nau auuuca ugem

Viena basketball neveikė, tik rūkė pyp- 
kuri savo tremties sjĮ 
istorijoj yra įrašiusi] 

ibę laimėjimų, nuga 
įvairias amerikiečių? 
rinktines, nori susil 
su Amerikos lietuviai 
tininkais. Kiekvienoj 
laiškas bus su džiaugi 
tiktas ir atsakytas! į

Rašykite šiuo adrel
Arturas Andruj 

(13a) Scheinfeld b. N) 
Lithuanian DP O 
Sportclub “Kovą 

Germany, USA Z

• * * ’ l/iujoio naiai
"‘W’’ bet pabaigos, lietuvix

Antanas Vaičiulaitis

|OSRAGAM
masy seneliai meti 

gyveno ragana, jau pasku 
|x atokia pikta, kad žmonės ilgais

MIRĖ LĖKTU\ 
IŠRADĖJAS] 

Dayton, Ohio, mill 
vo išradėjas, Orville, 
76 metų amžiaus. Pi 
lėktuvą jis padirbo 1 
tais ir su juo paki 
gruodžio 17 d.

Velionis palaidotai 
land kapinėse, grel 
brolio Wilbur, su kui

Ką sako motina
Po vestuvių Rockefelleriai 

telefonu iššaukė Ievutės mo
tiną. Ji savo žentui angliškai 
pasakė:

—Būk geras mano Ievutei, 
ir ji tau bus gera. Ji puiki tu tą lėktuvą padirfc

c darbus: vienam ji ant
L J2 Pieną krauju pa-

tokią sukatą užkalbėjo, kad 
grąžtu gręžiama.

•Da80 negąsdino 
pamatyti tą pra- 

rytmetį, saulei tekant, 
Įj^os ieškoti.

fek J® prisijaukinta vove- 
.J’įolpateko į siaurą pelkių 

raganos trio- 
toažutėliais langeliukais 

siekiančiu. Prie
& ®sa ožka. Pušyje prie pir-

Atsikėlė toji
U'x ■ Dei varnėnai va- 

^sšdanū. jie lau- 
®vo išlies.
®enytės, kuri jau seniai

L^kh-370' j°g net mėnulis 

i05!08 žodžiais besi- 
uiho dėl Elenytės dai- 

dundendama, senė
Į nuo verpstės ją ir laz-

^uto’ kad Was!" 
^Pamėgdžioti: "P*v
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mergaitė. Aš linkiu j^ 
mes, ir pasimelsiu už j

O su dukteria motį 
tuviškai telefonu kalb 
tisą pusvalandį.

Ką sako tėvas
Julius Paniekas, 

amžiaus angliakasys,; 
netikėtai laikraščio 
pondento užpultas, nE 
Ievutės vestuves jis k 
iš laikraščių skaitęs.t, , , , i •. > pavcinoiao, vaiau I1<1-Paklaustas,kam „ A - , .v,, i , .’ ų Pasaka.” Gudaus miško savo dukterį pasakyt 
rikoniškai, rankas į j 
sirėmęs, išdidžiai atsaį

—Aš džiaugiuosi, h 
tė už milijonieriaus ij 
tačiau aš iš jų pinigą 
šysiu. Uždirbu $50 pe 
tę, ir kadangi taupia; 
nu ir pats sau valgį j ‘T’ * 
šiek tiek ir atsargai) ^avo 
Jei kada Ievutei būt. - “ 
ka,įgalėčiau ir ją p savo kambario sienas. Ne 
Maža būdama, mane 
vadinosi Ievutė Pat

LIETUVA TARP DVIEJŲ KARO

ietuvos Nepriklausomybės paskelbimo trisdešimties 
metų sukakčiai priminti

S. SUŽIEDĖLIS
Karalių pasaka

Ta vienas M. K. Čiurlio-
5 paveikslas, vardu “Ka

:smėje du karaliūnai lai- 
i delne žvilgantį daiktą; 
palinkę ir apstulbę žvel- 

I į tą nuostabų radinį, o 
i nykioj tamsumoj taip 
isčiai švyti...
aug kartų, be abejo, esa- 
matę tą niūraus fono pa-

Jo reprodukcijos 
Lietuvos įstai- 

i, dažnas yra juo graži-

am dingtelėdavo mintis, 
iš tikrųjų mena tas žy-

dabar —_Eva.Pauldls lietuvių dailininko kū-
- - - - . !fs? Galimas dalykas, ne

kiu daug laimes ir ns žinojome, kad pats kū
taip yra patogiau. Ai - - - ■ - - -
kiu daug laimės ir nu žinojome, kad pats kū- 
Paulekų giminės ji ,s> aUgęs smėlėtose Mer-

)lis, 
etu- 
ika- 
sti.

) 13 
iena 
ima 
die- 
ieti. 
o tą 
enk- 
)UVO 
for- 
tide- 
val.

dintų, nes mes turį 
giminėje kunigą, dai 
kelias nurses.

Karališka sužiedt;
puota

Nors vestuvės jei’Všusius Pasaulius: po- 
sumetimais buvo Iii ir ka™ e.ci5 - svetimų 
Uos, tačiau avų. Mate jis lobius ponų 
puota buvo tikrai b ™s- svetimos dvasios ap
joję dalyvavo visa J,tus’ 11r.“atf lls nu.skaus’ 
“smetonėlė,” daug d’V aPle1?^ kaimiečio pir- 
kitur, jų tarpe Cfc 
sūnus ir buvęs Au£

atkrantėse, kartą šypte- 
s prasitarė: “Juk tai lie- 
[ška kaimo pirkelė.”

K. Čiurlionis gražiai 
;ė ir karčiai išgyveno du

ir kaimiečių — svetimų 
avų. Matė jis lobius ponų

lietuviškumu ir žmoniš- 
iu švytinčią.

iave- 
t ku- 
sigy- 
prie

i
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10
10 
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ų 
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i

i

ne visi suprato, kad tai būta 
paties gyvenimo.

M. K. Čiurlionis rodė, kaip 
iš pasaulio užmaršties, iš 
kaimynų pavergtos ir nu
skaustos Lietuvos plieskė 
vaiski šviesa — nemarus lie
tuviškos dvasios žėrėjimas 
po šiaudiniu stogu. Ji, ta lie
tuviška sodyba ant dviejų 
karūnuotų valdovų delno — 
kaizerio ir caro, — išliko vi
są nelaisvės metą gaji ir at
spari, tėvynės meile ir doru
mu trykštanti. Lietuviškas 
kaimas iškentė visas kančias, 
išbrido visus vargus ir atlai
kė slopias priespaudas. Kaip 
motina kūdikį, jis išsupstė 
Nepriklausomybės lūkestį ir 
išlaikė ilgesį krašto laisvės, 
kurią lietuvių diduomenė bu
vo pakeitusi į šlėktos rūbą, o 
atkritėliai vis dar pardavinė
jo už purviną grašį. Tiktai 
likusi gaivi lietuviška kaimo 
pirkelė skaisčiai švietė tam
soje — ir ta 
ka” atgimė

1 Lietuva.
Geležinis

sustaugia...
Po šiaudiniu Lietuvos sto 

gu, ilgos nelaisvės apdras 
Regėjo jis kytu, buvo išlikusi kaitri sa u n cm nrip- ‘_ •

“Karalių Pasa- 
Nepriklausoma

Vilkas vėl

ralius, Windsoro pĖ 'U?'0S zemp. dangų pne-|vojo krašto meilė, nepamirš f rir> I’-! i n ny\rv’niilr ■ • // a v «« > • • v •
savo žmona.

Amerikos liti

iidos voratinkliu aptrauk- 
ir regėjo jis Lietuvos 

’>nes, savo brolius ir sese- 
iš kančios paguodą py- 

,(ius ir vis aušros belauku- 
i. Mįslinga pasaka jis ap- 
bė svetimą niaurią dva- 
it kokį gūdų mišką, ir 

šią lietuvišką sodybą it
Atsiliepldl

Jaunime, užaugęs
Atlanto! Į Tave yrairį prietemyje.
tas šis atsišaukimas, itados pritemusi buvo 

Nors ir gausiai Jūs uvos šalis dėl ilgos ne- 
' " i ir dėl pasaulio už- 

■šties. Garsus jos vardas, 
iau švietęs visai Rytų 
ropai, kone nudilęs buvo

įtados pritemusi buvo

tremtinius, esančius T cšti<
joje ir kituose kraštuo 
čiau mums jaunesnien 
kalingas yra artimesni > žemės veido, tarsi kokio 
dradarbiavimas su Jun - tįsio

Nežiūrint sunkių gy saulis beveik nieko nežino- 
sąlygų, nepaisant viso 
tekliaus ir vargo stovi 
mes, tremties jaunesni 
nes, žengiame savo gjonės. Ant lietuvių tautos 
mo taku. Mes dirbami zo statomas kryžius, 
komės ir dar sportui 5ia kasinė josi tiktai pra- 
Šį kartą kreipiamės iies mėgėjai: rankiojo die- 
kurie labiau mėgstate <us ir rūpintojėlius, žymė
tą. Prisimindamas sač 
nas, ].
1937 metais, visuomet 
menu tas rungtynes ir 
tuziazmą, 1------  -
mes, senosios Lietuve 
nimas, Jūsų sutikti. T(

žmogaus. Tolimas

o gretimi kaimynai pa- 
piai kalbėjo. Visi jie tarė, 
1 lietuviai jau nėra sau

■ ■ ■ - į i sau lietuvių dainas ir 
praleistas Amtidas, tyrinėjo papročius ir 

bą, kaip atšvaitą senos 
įeities. Visiems mokslo ir 

kuriuo b|no karaliūnams rodėsi la- 
nuostabus tas radinys, 

p “Karalių Pasakoje,” bet

ta ir su “Aušra” atgimusi ži
la ir garbinga praeitis ir gy
vai pabudusi, nebeužslopina- 
ma tautinė sąmonė. Buvo vi
sa tai, kas tautą sudaro, kas 
ją nelaisvėje išsaugo ir kas 
nesulaikomai stiepiasi į lais
vą, nepriklausomą gyvenimą.

Didžiajas Karui kilus, bu
vo atėjęs metas, kuris teikė 
lietuviams vilties išsivaduo
ti. Jie galėjo nusimesti ver
guvės pančius dabar arba 
niekada. Jie turėjo teisę, 
žmonėms įgimtą, pasiremti 
laisvės bei lygybės 
pais, kuriuos priminė 
liui USA prezidentas 
row Wilsonas, tačiau 
pasikliauti tiktai patys savi
mi. Ne visi norėjo pripažin
ti teisę laisvai gyventi, o ypač 
tie, kurie buvo bent kada į- 
kėlę koją į Lietuvos žemę 
arba dar slampinėjo po ją 
čerškindami ginklu. Vokiškas 
imperializmas, pakeitęs ru
siškąjį, taip pat nenorėjo pa
leisti Lietuvos iš savo gele
žinių rankų.

Tad aštuonioliktieji metai, 
kai Didysis Karas linko prie 
pabaigos, lietuvix tautai ne-

princi- 
pasau- 
Wood- 
galėjo

sų viešnagė suartino i;
Jumis.

Tačiau karas mus k
sunaikino tai, kas pe>Į ĮEŽIRBINES RAGANA 
jus į laiką buvo sukur  
dėl šiandien reikia Į 
vėl iš naujo. Ir štai u 
mieji tiesiame Jums 
Užmegzkime naujus, 
stipresnius ryšius!

Antanas Vaičiulaitis.

Seniai, dar tais metais, kada mūsų seneliai metė 
ninius dantis, žiežirbinėj gyveno ragana, jau pasku- 
ė visoj apygardoj ir tokia pikta, kad žmonės ilgais 
lens vakarais nieko daugiau neveikė, tik rūkė pyp- 

Viena basketbali kol5 ir šnekčJ° apie jos blogus darbus: vienam ji ant 
(rulių marą užleido, kitam karvių pieną krauju pa-

- - j’tė, o Smonkaus tetulei tokią sukatą užkalbėjo, kad
vargšelė, kankinosi, kaip grąžtu gręžiama.

Visos tos pasakos nė per nago juodymą negąsdino 
ižojo Baltruko. Jis taip įsigeidė pamatyti tą pra- 
ktą bobšę, kad vieną giedrų rytmetį, saulei tekant,

kuri savo tremties spi 
istorijoj yra įrašiusi ( 
bę laimėjimų, nugai 
įvairias amerikiečių 
rinktines, nori susin ■ 
su Amerikos lietuviais 
tininkais. Kiekvieno a spruko-iš namų raganos ieškoti.
laiškas bus su džiaugs lis buvo ne vienas. Su juo bėgo prisijaukinta vove- 
tiktas ir atsakytas! tė. Abu juodu keliavo, kol pateko į siaurą pelkių 

Rašykite šiuo adresi cą. Už raistų ir gyvatynų jie išvydo seną raganos trio-
Arturas Andrulis 

(13a) Scheinfeld b. Nw 
Lithuanian DP Ca1

ę. Namelis buvo suskuręs, mažutėliais langeliukais 
žaliu samanų stogu, beveik žemę siekiančiu. Pine 
eto pririšta, ten mekeno liesa ožka. Pušyje prie pir- 

Spoiįclub “Kovasitgs švilpė čiauškėjo varnėnai.
Germany, USA Zo Raganai nepatiko paukščių daina. Atsikėlė toji 

________ - cčiurna ir plūdosi taip biauriai, kad net varnėnai va-
MIRĖ LĖKTUVO^ėlę aptilo. Skujomis žemyn straksėdami, jie lau- 

IŠRADĖJAS
Dayton, Ohio, mirė 

vo išradėjas, Orville V 
76 metų amžiaus. Pir 
lėktuvą jis padirbo 19fl 
;ais ir su juo' pakilo5- Pasišiaušus, lazda molinę aslą dundendama, senė 
gruodžio 17 d.

Velionis palaidotas 
and kapinėse, greta

, ant ko čia šiandien senė savo tulžį išlies.
O ji puolė prie podukros Elenytės, kuri jau seniai 

elius verpė ir taip dailiai dainavo, jog net mėnulis 
vo pasilikęs dangaus krašte, josios žodžiais besi- 
bįs. Bet ragana dar labiau nirto dėl Elenytės dai-

sirėkė ant mergaitės, atplėšė nuo verpstės ją ir laz- 
tvojo.
Tai regėdamas, Baltrukas taip įsiuto, kad nepasi- 

orolio Wilbur sukuriu0’ kaiP iškišo liežuvį ir ėmė pamėgdžioti: “Be-be-be, 
- ---- ’• • ragana!”:itu tą lėktuvą padirbo.

Tremties mokykla — vargo mokykla. Bet jaunuoliai 
siekia mokslo visomis savo jėgomis, norėdami pasitarnauti 
pavergtai Tėvynei.

teike dar daug vilties. Visas “Per aukas ir pasišventimą 
Europos dangus buvo dar pa- 7 ' ‘
rako dūmais apmiglėjęs, o,tėjo gerai pasiaštrinti dan- 
Rusijos imperiją nusklendęs 
revoliucijos siausmas nuvi
liojo vokiečius toliau į rytus, 
kurių jie taip godžiai alko. 
Vokiečių godumas laikė tvir
tai apglėbęs ir visą Lietuvą. 
Nors Vilniuje jau buvo Lie
tuvos Taryba, atstovavusi 
tautos valiai ir siekusi lais
vės, bet vokiečių ji buvo 
tampoma, kaip už pavadžio. 
Grasiai buvo siūloma jai lie
tuvių tautą prišlieti prie Vo
kietijos. Vis ta nelemta uni
ja buvo kaišiojama: ne su 
lenkais, tai su vokiečiais. Lie-1 
tuvos Taryboje buvo dėl to' 
daug prisikivirčyta ir prisi
barta. Nuomonių skirtumai 
vienu metu Tarybą buvo net 
suskaldę. Tačiau 1918 metų 
vasario mėn. pradžioje visi 
sutarė, kad išeitis tebuvo vie
na: skelbti Lietuvą visiškai 
nepriklausoma ir demokrati
ne valstybe.

Skelbdama šį Vasario 16 
aktą Lietuvos Taryba nebu
vo visai tikra, kad jis bus is
toriškas. Buvo išreikšta lie
tuvių tautos valia ir ištartas 
žodis, kuris atitiko jos sieki
mus, bet ar bus įmanoma 
juos įvykdyti taip, kaip sura 
syta? Tai priklausė dar nuo 
daugelio veiksnių, kurie ga
lėjo jį pakeisti arba visai pa
naikinti. Bet su Vasario 16 
dienos aktu to neatsitiko. Jis 
tapo istoriniu nutarimu ir 
Nepriklausomos Lietuvos pa
grindu.

Anuomet buvo atsitiktina, 
kad Vasario 16 nutartis pa
skelbta prie pat Gedimino 
Kalno. Šiandien tai atrodo 
simboliška. Vasario 16 dek
laracija nuskardėjo po visą 
pasaulį, kaip koks Geležinio j priklausoma Lietuva buvo 
Vilko staugesys, kuris nė da- paskelbta žodžiu, bet ją rei- 
bar nenutilsta. Geležinis Vii- kėjo dar iškovoti savanorių 
kas vėl sukaleno dantimis. krauju. (Perkelta į 5 psl.)
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Lietuviamsuiš tikrųjų, rei-

RUOŠIASI NAUJAM 
IŠVEŽIMUI

Švediją pasiekę du latviai 
pasakoja, jog rusai įsakė vi
siems Pabaltijo gyventojams 
registruotis. Suregistruotus 
žmones jie veža į Sibirą arba 
į šiaurėje esančią Naująją 
Žemę, kur jau ir dabar yra 
prigabenta daug baltiečių.

Naujoje Žemėje baltiečiai 
naudojami prievartos dar
bams kasyklose ir naujai sta
tomose tvirtovėse.

Vengdami to baisaus ištrė
mimo, daugelis baltiečių pa
skubomis bėga ieškoti prie
glaudos užsieniuose.

PANAIKINS SUOMIJOS 
SKOLĄ

Po pirmojo pasaulinio ka
ro Suomija, kaip kitos Euro
pos valstybės, krašto atsta
tymui buvo užtraukusi Ame
rikoje paskolą.

Vėliau, kai kiti kraštai dėl 
ekonominės krizės ar kitokių 
priežasčių buvo sustoję nu
statytos paskolos ratas mo
kėti, Suomija jas mokėjo net 
ir sunkiausiomis valstybės 
dienomis.

Atsižvelgiant į tai, dabar 
Jungtinių Valstybių Kongre- 
san įneštas įstatymo suma
nymas likusią Suomijos sko
lą ($8,129,970) panaikinti.

Sąžiningumas visuomet ap
simoka.

tis, kaip ujamam vilkui, kad 
apgintų savo tautos gyvybę 
ir krašto laisvę. Kas tiktai 
buvo turėjęs su Lietuva ko
kius praeities ryšius arba de
gė jos žemės goduliu, neketi
no lengvai jos paleisti iš su
gniaužtos kumšties.

Antai, baltieji rusai, pra
kišę karą ir revoliucijos ais
trų apsemti, nors beviltiškai 
kovojo dėl caro palikimo, bet 
garsiai šūkavo, kad surinks 
visas žemes ir tautas, kurios 
bent kada priklausė caro so
stui. Raudonieji rusai, jų 
priešininkai, kūju ir piautu- 
vu mostiguodami, skelbė lais
vę visoms tautoms ir visiems 
pavergtiesiems, bet kartu sie
kė visus suginti į vieną rau
doną kolchozą. Lenkai buvo 
pasišovę atkurti seną valsty
bę “nuo marių iki marių” ir 
Lietuvą rišo prie savęs nepa
mirštos unijos raikščiu. Pa
galiau, vokiečiai paskutinė
mis jėgomis kabinosi į Pa
baltijį, laikydami jį “kry
žiuočių ir kalavininkų žeme.”

Pačius lietuvius namie dar 
silpnino ir krikdė atsineštinė 15 milijonų komunizmo au- 
svetima dvasia ir neapdai
rios pažiūros. Vieniems atro
dė, kad Nepriklausoma Lie
tuva negalės viena savaran
kiškai gyventi, nesidėdama 
su kuriuo didžiuoju kaimy
nu. Kitiems vaidenosi, kad ji 
galės tvirtai remtis Wilsono 
principais ir bus saugi, dar
gi neteikdama kariuomenės. 
Tiktai blaivesni tautos vei
kėjai ir lietuviškas kaimas, 
ta “Karalių Pasakos” sody
ba, gražiai matė, kad be ko
vos laisvės neturės ir su ki
tais susidėję — pražus. Ne-

IEŠKO KARTUVĖMS 
AUKŲ!

Yra apskaičiuota, jog So
vietų Rusijoje ir jos užimtuo
se kraštuose raudonieji bu
deliai yra išžudę daugiau, 
kaip 30 milijonų žmonių. Be 
to, koncentracijos ir priver
čiamojo darbo stovyklose 
šiuo metu mirties laukia apie

kų.
Tačiau nepasotinama j ai 

Stalino kraugerių gaujai to 
dar negana. Jų agentai slan
kioja net po Vakarų Europą

lį. Bet gyventojai juos nuvi
jo ir apmėtė akmenimis.

Sugrįžę Rusijon, tie “žur
nalistai” išplūdo anglus, kam 
jiems neleido apžiūrėti įstai
gos, kur “neteisėtai laikomi 
sovietų vaikai,” o gyvento
jus pavadino “fašistiniais ko
rikais,” nors tas vardas ge
riausiai tinka jiems patiems.

BALTIEČIAI į ALASKĄ
Kongreso Užsienio Reika

lų subkomisijoje yra taria
masi daug DP, ypač lietuvių 
ir latvių, perkelti į Alaską, 
kuri yra labai retai apgyven
dinta.

Baltiečiai turi daug pirme
nybių prieš kitas tautas dėl 
to, kad jie yra gana draus
mingi, darbštūs ir turi didelį 
prieauglį.

TADAS KOSCIUŠKA— 
LIETUVIS

Generolas Tadas Kosciuš
ka, dalyvavęs Jungtinių Val
stybių nepriklausomybės ko
vose, buvo tikras lietuvis. 
Ariogalos apylinkėje, Kėdai
nių apskr. ( dar ir dabar gy
vena jo giminių, kurie prieš 
pirmąjį pasaulinį karą per 
rusų atstovybę Washingtone 
ieškojo Kosciuškos palikimo. 
Tas palikimas yra Cleveland 
miesto apylinkėje ir įvertin
tas keliais šimtais milijonų 
dolerių. Be to, angliškoje en
ciklopedijoje apie Kosciušką 
rašoma: “... lietuvių kilmės, 
lenkų kariuomenės genero
las...”

Pats Kosciuška save irgi 
lietuviu laikė. 1815 metų bir
želio 10 d. rusų carui Alek
sandrui I rašytame laiške jis 
sako: “...Aš esu gimęs lietu
viu ir, atmindamas jūsų gar
bingą pažadą, prašau duoti 
Lietuvai savivaldą...”

VOKIEČIAI NEAP
KENČIA ŽYDŲ

Kada “Exodus” laivas su 
_______j____________________________ , 4,500 žydų tremtinių, norėju- 
ir ieško tūkstančiams kartu-; šių nelegaliai įvažiuoti Pales- 
vių naujų aukų.

Neseniai būrys Stalino a- burgą, anglų ir amerikiečių 
gentų atsidūrė net šiaurės 
vakarų Vokietijoje, Britų zo
noje. Nors jie ten važinėjo 
prisidengę žurnalistų skrais
te, tačiau tikrasis jų kelio
nės tikslas paaiškėjo iš jų 
kelionės aprašymo, įdėto So
vietų alikraštyje “Trud.”

tinon, buvo grąžintas į Ham-

okupacinėms vyriausybėms 
susidarė galvosūkis, kur tokį 
skaičių žmonių staiga pri
glausti.

Buvo kreiptasi į vokiečius. 
Valdžios laikraščiai ir radi
jas paskelbė aukų vajų, norė
dami surinkti 25 tūkstančius

Bevažinėdami tenai, tie ko-(markių žydų prieglaudai į- 
munistų agentai būtinai no- Į steigti, pažadėdami nuo sa- 
rėjo savo kruviną snapą įkiš-į vęs tiek pat pridėti, kiek bus 
ti į vieną D.P. vaikų darže- surinkta aukų.

Deja, į tą raginimą neat
siliepė nė vienas vokietis. To 
negana, pasipylė daugybė a- 
noniminių laiškų, kuriuose 
žydai visaip plūstami ir ant 
jų galvų suverčiama visa kai 
tė už dabartines vokiečių ne
laimes.

Jei Hitleris ir Goebelsas 
būtų gyvi ir pasiskaitytų, kas 
tuose laiškuose apie žydus 
rašoma, būtų pilnai paten
kinti savo priešžydišką pro
paganda, — baigia straipsnį 
šios žinios autorius.

SAVOTIŠKOS LENK
TYNĖS

Neseniai Maskvos radijas 
pranešė, jog viename Mongo
lijos kolchoze kažkokia Isi- 
rinzapova pagimdė penketu
ką — tris berniukus ir dvi 
mergaites.

Tarsi nenorėdami rusams 
nusileisti, kiniečiai irgi pa-? 
skelbė, jog Šanchajaus pro
vincijoje Mrs. Čang Ping 
Wei pagimdė net aštuonis kū
dikius, visus berniukus. Vie
nas jų tuoj mirė, o kiti sep
tyni auga. Motina jaučiasi 
gerai. Valdžia įsipareigojo 
šiuos vaikus globoti ir pa
samdė jiems net 4 aukles.

PEIKIA SOCIALISTŲ 
TVARKĄ

Anglų ministeris pirminin
kas Atlee, kalbėdamas Lei- 
česteryje, pavaizdavo sunkią 
ekonominę būklę Sovietų 
Rusijoje ir jos užimtuose 
kraštuose, kur visas gyveni
mas tvarkomas pagal raudo
nųjų receptą.

Jam atsakydamas, buvęs 
ministeris pirmininkas Chur
chill nurodė, jog ir Anglijos 
laukiąs tas pats likimas, jei 
čia ilgiau pašeimininkausią 
socialistai.

“Dabar mes gyvename sun
kiau, negu karo metu,—kal
bėjo jis. —Ko mums nepada
rė vokiečių povandeniniai lai
vai, tai atliko mūsų pačių 
valdžion pastatyti^-e^^®® 
asmenys. Jei panašus šeimi
ninkavimas tęsis ilgiau, su
lauksime laiko, kada mūsų 
šalyje galės išgyventi tik du 
trečdaliai dabartinio gyven
tojų skaičiaus.”

VISUR KAIŠIOJA 
SAVO NOSĮ

Italijos vandenyse šiuo me
tu lankosi dalis Amerikos 
laivyno. Dėl to Sovietai at
siuntė Washingtonui savo 
protestą. Atsakydama į tą 
protestą, Italijos vyriausybė 
pareiškė, jog yra grynai Ita
lijos reikalas, kas jų kraštą 
aplanko, ir Maskvos tūzai ne
turėtų kaišioti savo nosies, 
kur nereikia.

Taip, nei klebonas, nei seniūnas, nei bobutė Pran
ciška nepagirs berniuko, kam jis iškorę liežuvį, nely
ginant mazgotę. Tačiau žiežirbinės raganai tai padė
jo: tuoj metė ji Elenytę, ir kad užsišauks, kad užsirėks, 
jog nuo to spiegimo kaminas ėmė ir pakrypo į rytų 
šoną. Gerai dar, kad visai nenugriuvo!

—Kas čia sakė be-be-be? — klykė ji.
—Me-e-e! — subliuvo ožka, kuri buvo apsivijusi 

aplink baslį ir, matyt, norėjo, kad ją kas atsuktų.
Senė šoko prie ožkos ir mušė ją per šonkaulius, 

riaumodama:
—Tai tau mane erzinti, tai tau... še tau, še tau!
Ožkelė šokinėjo ir mekeno, ir barzdą kratė, ir 

būtų tikrai gyva nelikus, jei ne Baltrukas. Jis, užlin
dęs su voverėle už erškėčių krūmo, garsiai kikeno iš 
senės tūžimo. Ji išgordo jo krizenimą, atsigręžė, ir jos 
akys smaigstėsi aplink, kaip kokia yla. Tačiau ar ji 
buvo jau apžlibus, ar kuris ten galas, tik išsyk vaiko 
ji nepastebėjo. Tada ji sviedė savo vėzdą į varnėnus, 
kurie erzėjo pušyje, išbaidė juos ir plūdo.

—Kad jums vanagai akis iškapotx! Kad piktvai- 
kiai sugavę sparnus išplėštų ir liežuvėlius ištraukiotų! 
Tada jūs man nešvilptumėt, tada jūs neerzintumėte 
manęs, rėksniai prakeikti!

Ji koliojosi ir šūkaliojo gerą pusvalandį: tam gi 
ji ir buvo ragana! Baltrukas tuo tarpu leipo iš juoko už 
erškėčių krūmo, o ir voverėlei buvo linksma.

Ūmai ragana nutilo. Įsispitrijus į erškėčius, ji ta
rė:

—O kas ten per driežas! Palaukit jūs man... Ne
ilgai jūs man ten zirsit!

Ji šoko stačiai į krūmą. Jos plaukai įstrigo į ša
kas, ir spygliai badė jai blauzdas. Suraižyta, su ke
liais akstinais jos ilgoj nosy, ji išsikepurnijo iš erškė
čių — ir jau griebs berniuką. Bet jo būta ne tokio 
kvailo, kad lauktų, kol jį ragana sučiups.

Jisai tuoj stryktelėjo ir nukūrė pievomis. Jo ma

žos kojelės tik skriejo, tik žaibavo, net samanos lėkė 
į visas šalis, o vienoj vietoj taip jis ir išspyrė į orą 
visą laukinių bičių šeimą—su koriais, su medumi ir 
su pačia karaliene didžiausioj akutėj. Ir voverėlė nėrė 
uodegaitę išpūtus. Vienok juodu vis arčiau ir arčiau 
girdėjo raganą šniokštuojant. Ji liuoksėjo, sijonus pa
sikaišius ir šniokšdama, kaip kalvio Šakočiaus dump
lės. Ir taip gindamosi, ji rėkė:

—Tuoj juodviejx nė kaulelio neliks.
Sušuko Baltrukas:
—Skubėk, voverėle, skubėk, rudplaukėle! Jau ra

gana netoli.
Voverėlė jam atsakė:
—Skubu aš, bėgu, tik tu neatsilik nuo manęs.
—Kad bent trioba kur būtų pasislėpti, ar urvas 

įlįsti, ar medis įsliuokti,—tarė vaikas.
Atsiliepė voverėlė:
—Matau aš jau ten liepą. Į jos viršūnę mudu į- 

kopsim ir gyvi liksim.
—Matot ar ne!—sukliko čia pat ragana,— o jums 

jau galas!
Ir ji ištiesė rankas ir norėjo stverti Baltruką. Bet 

voverėlė atsisuko ir puolė prie senės. Kol ragana su
sigriebė, berniukas jau buvo už gerų varsnų. Jis šoko 
per akmenis ir griovius, o voverėlė vėl skuto per pie
vą, net vėjas ausyse jai švilpė. Taip juodu pribėgo 
prie anos kumpos liepos ir kopė nuo šakos ant šakos, 
vis aukštyn, ligi pačios viršūnės, kuri iš senatvės jau 
buvo nudžiūvus, ir tik nuogi stagarai ten styrojo.

—Che-che-che! — nusikvatojo ragana. — Ir kvai
li judu: aš dabar atlipsiu ir, kaip du paršiukus, į sterb
lę abu susimesiu.

Ir jos akys žioravo, kaip kokio triušio. Ji ėmė 
taip vikriai sliuokti kamienu, taip greitai straksėti ša
komis, kad jos nė zylelė ar žvirblis neaplenktų. Kars- 
tydamosi aukštyn, ji kvatojos ir buvo taip patenkin

ta, kad jai akys ant kaktos išsprogo, o lūpa ligi krū
tinės nukaro.

—Aš judu, kaip du paršeliu, į sterblę susimesiu! 
— šaukė ji neatsidžiaugdama. — Pirmutinę suėsiu vo
verę, kad ji man pėdas sumaišė.

Nusigandęs kalbėjo vaikas:
—Voverėle, jau mudu žuvę...
—Nebijok tujen ir nedrebėk, — ramino jį žvė

relis.
—Jau ragana tave savo letenomis griebia. Oi, jau 

už uodegėlės tave čiumpa..., — nuogąstavo berniukas.
Bet voverė striuoktelėjo ant kitos šakos, jau plo

nesnės, o ragana krioksėjo paskui ją ir niurzgė:
—Bėgi, o vis tiek neištrūksi. Nebus tau laiko nė 

palaikams išskirstyti, — krykštė ragana.
Susyk ji persisvėrė per šaką ir stvėrė voverelę už 

uodegos. Ir kad triokštelės šaka! Tik sukyburiavo se
nei kojos ore, susisuko ji kūlvartais ir būtų plumpte-; 
Įėjus žemai ten į upę. Bet jos padurkai užsikabino uij 
nudžiūvusio stuobrio, ir taip liko ji ten karoti, rėK 
dama ir rankomis skėtriodama.

Baltrukas, regėdamas raganą taip įstriąus^ kpo; 
greičiausiai išsirabazdino iš medžio ir pabėgo.

Kai vėjas ištiko, senė siūbavo ten liepoj, ir jos si
jonai pūsčiojo — ir taip ji ten maskatavo dieną ir 
naktį, kol jos balsas priduso, užkimo ir visai nutilo.

Ilgai ilgai ji karojo medy. Ir lietūs ją lijo, ir aud-' 
ros jos drabužius draskė, ir pelėdos jai ūkė apniauk
tomis naktimis.

Tuo tarpu Baltrukas, grįžęs namo, gyveno pas 
tėvus, kol užaugo. Kai jau didelis buvo, sėdo kartą 
jis ant širmo žirgo, nujojo pas Elenytę ir parsivedė 
ją sau už pačią. Ir juodu taip sutiko, kad laimingesnių 
žmonių niekur nei skersai nei išilgai, nors užsimušk, 
nebūtum radęs. '

Tą jų laimę patyrė ir voveraitė: ji ėmė tukti, jos 
kailiukas taip žvilgėėjo, kad kitos voverės jai net pa
vydėjo.

. . . .
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Philadelphijos Žinios
RAŠYKIME PHILADEL

PHIJOS ŽINIOMS
Per paskutiniuosius 5 metus 

“Amerika” buvo mėgstamiau
sias laikraštis Philadelphijoj, 
nes čia kiekvieną savaitę buvo 
spausdinamos Philadelphijos ži
nios. Kai jos buvo sustojusios, 
visi pradėjo nuliūsti jų netekę. 
Skaitytojams pageidaujant ir su
sirūpinus, Philadelphijos žinios 
vėl pradeda rodytis “Amerikoj.” 
Kaip anksčiau, taip ir dabar .jo
se gali rašyti visi savo žinias, 
pranešimus, skelbimus. Kad jos 
būtų įdomesnės, norima turėti 
kuo daugiausia korespondentų. 

\Į?hiladelphijos Žinios džiaugs
mingai turi pranešti, kad kele- 
. ~s nuolatinių bendradarbių pa
žadėjo joms rašyti. Keletas y- 
ra pakviesta bendradarbiauti, 
laukiama ir jų palankaus sutiki
mo.

šia proga Philadelphijos ži
nios kviečia kiekvieną lietuvį 
joms rašyti, kad tuo būdu pasi
darytų “Amerikos” laikraštis 
dar mėgstamesnis. Be žinučių, 
aprašymų, Philadelphijos žinio
se bus dedami ir paveikslai iš 
lietuvių gyvenimo ir jų veikimo. 
Bus stengiamasi, kad žinios bū
tų visiems įdomios ir visų mie
lai skaitomos. O jos tiek bus įdo
mios, kiek philadelphijiečiai pri
tars, rašys, skaitys, duos savo 
skelbimus. Laukiama, kad vis 
daugiau ir daugiau skelbtųsi Phi 
ladelphijos Žiniose, nes tai pla
čiausiai skaitomas laikraštis.

Philadelphijos Žinių Redakcija.

.... SUTUOKTUVĖS
Vasario 7 d. šv. Kazimiero pa

rapijos bažnyčioje iškilmingai 
susituokė Pranas Jankauskas su 
Adele Šinkūnaite. Tai nauja lie
tuviška, katalikiška šeima. Jau
navedys yra karštas lietuvis, 
buvęs vytis, veteranas. Jaunoji 
— taip pat lietuvaitė. Jaunave
džiai apsigyvens N. J., pas jau
nosios tėvelį. Nors Pranas Jan
kauskas atsisveikino su vien- 
gungio gyvenimu, bet tikimės, 
kad jis ir toliau pasiliks artimas 
lietuviams, ypač šv. Kazimiero 
parapijai, iš kurios jis paeina, 
prie kurios choro tiek ilgai gie
dojo ir čia bendrai veikė. Svei
kiname naująją porą, linkėdami 
Dievo palaimos ir tikrai laimin
go lietuviško amerikoniško gy
venimo.

’ Jonas Klevas susituokė su 
Elena Kulikauskaite. Sutuoktu
vės įvyko sausio 31 dieną, šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje. Mo- 
terystėn palaimino kun. S. Luk
šys. Artimieji sveikina naują 
šeimą, linkėdami tikrai laimingo 
gyvenimo.

SUSILAUKĖ SŪNAUS
Mr. ir Mrs. Edvardas Norkus, 

102 Jackson St., sausio 3 dieną 
susilaukė pirmo sūnaus, kuris 
sveikai auga ir buvo pakrikšty
tas vasario 1 dieną. Jaunieji tė

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt Vernon St, 
Philadelphia, Pa.

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

Pakeleivingiems sutelkiama 
nakvyne

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena ir naktį

LIETUVIU RADIO PROGRAMA 
Trečiadieni 7 XX) p.m. SeM. 8:00 p.m 

Direktoriui.
ANTANAS DZIKAH 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa.

Telefonuoklte: Regent 2937

vai yra uolūs šv. Kazimiero pa-|verienę, 1302 Wallington gatve.
rapijos parapijiečiai, choristai. 
Tėvas yra karo veteranas, daug 
pergyvenęs kovose, bet laimingai 
grįžęs ir dabar palaimintas gra
žiu įpėdiniu. Krikštynų metu tė
vus sveikino choras, artimieji, 
giminės ir pažįstami. Sūnus pa
krikštytas Edvardo Aleksandro 
vardais.

Sausio 24-tą Julija Skrupskytė, 
1207 So. Wilton gatvė, ištekėjo 
už Thomas Stackenwalt iš Cam
den, N. J.

KULTŪRINGAS PAREN
GIMAS

Lietuvos Vyčių 3 kuopa sau
sio 18 dieną surengė prakalbas 
ir judamuosius paveikslus. Įdo
mias kalbas-pasakė M. Vaišnys 
ir K. Danta. Po paskaitų buvo 
ir klausimų. P. Z. Krivinskas 
rodė paveikslus. Vakare buvo 
šokiai. Vyčiai sveikintini, kad 
jie pirmieji pradėjo rengti kul
tūringus pasilinksminimus. Dar 
didesnė garbė, kad tokį suma
nymą iškėlė patys jaunieji, ku
rie čia gimę ir gyvena, bet ku
rie supranta, kad jiems turi bū
ti artimi ir lietuviškieji reikalai. 
Parengimui visi-uoliai dirbo, o 
rengimo komisijai vadovavo e- 
nergingas vytis A. Rimgaila,

16 VASARIO PHILADEL- 
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Jau kelinti metai, kai phila- 
delphijiečiai sutartinai ir iškil
mingai mini Lietuvos Nepriklau
somybės šventę, šių metų iškil
mės vyko didžiausioj lietuvių 
muzikalinėj salėj, Allegheny 
Ave., vasario 15 d., 2:30 pp. Mi
nėjimą rengė sutelktinės jėgos
— BALF skyrius, L. K. Federa
cija ir Muzikalinės Salės Ben
drovė. Jau anksti buvo sudary
tas Rengimo Komitetas, kuriam 
vadovavo A. Kaniušis. Komite
tas parengė minėjimo programą, 
kuri buvo visuotiniame susirin
kime plačiai svarstyta ir priim
ta.

Bene svarbiausias minėjimo 
bruožas tas, kad šiemet buvo 
norima minėjimui duoti daugiau 
politinės reikšmės plačios visuo
menės akyse. Todėl minėjime 
sutiko dalyvauti vienas žymiau
sių Philadelphijos teisėjų Jo 
Prak. Boyle.

Minėjimas atžymėtas visose 
bažnyčiose atitinkamomis pa
maldomis, pamokslais. Mat, vi
sų tikima, kad Dangaus Galybės 
pagalba lietuviškos kovos lauke 
labiausiai reikalinga. Vienas 
svarbiausių minėjimo uždavinių
— sukėlimas aukų BALF’ui. 
Taigi Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimas buvo sujungtas 
su labdarybės darbu kenčian
tiems ir persekiojamiems lietu
viams.

Į minėjimo rengimą plačiai ir 
noriai įsijungė ir nemažas skai
čius lietuvių, neseniai atkeliavu
sių iš Europos. Jiems taip arti
mi ir prie širdies tie parengi
mai, kad jie iš paskutiniųjų ei
na, dirba, aukoja ir sielojasi, 
kad bent minėjimu pagelbėtų 
Nepriklausomos Lietuvos ir lie
tuvių gerovei. Taip ir turi būti. 
Juk jie savo pergyvenimais gali 
daug daugiau uždegti ir kitus 
ietuvius visų mūsų bendrai ge
rovei ir laimei.

Šis minėjimas buvo vienas 
sėkmingiausių. Manome, kad 
rengėjai nepašykštės plačiau jo 
aprašyti. Lauksime.

SUTUOKTUVES. Sausio 11-tą 
Jonas Sinkevičius vedė Ievą Vei-

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

LaLsnluota* Penna Ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manės

1601 - 03 So. 2nd St

Philadelphia, Pa.

TeL St« 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius ■ Balsamuotojas

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

TRUPINĖLIAI IŠ PHILA
DELPHIJOS LIETUVIŲ 

GYVENIMO
Sausio mėnesį vedybinio gy

venimo sukaktuves minėjo: Ado
mas ir Teklė Buguliškiai, 139 
Manton gatvė, 34-ių metų; Jo
nas ir Marijona Venciai, 2844 
Cantrell gatvė, 31 metų. Vasa
rio 11-tą sukako 25 metai, kai 
Antanas ir Eleanora žvigaičiai, 
5426 Woodland Ave., ranka ran
koj žengia drauge gyvenimo ke
liu.

Dorothy Bertulytė, 123 Fer- 
non gt., sausio 7-tą minėjo savo 
21-mą gimtadienį. — Sausio 17, 
gimtadienio proga, Adelę Rakš- 
nienė, 155 McClellan gt., sveiki
no artimųjų draugų ir giminių 
būrelis. — Stanislovas Žvigaitis,

Creek 
šventė

jaunasis, 6710 Cobbs 
Parkway, sausio 30-tą 
savo gimtadienį.

Šiomis dienomis garnys aplan
kė Edvardą ir Oną (Kundrotai
tę) Dauginius, 1529 So. Second 
gtv., ir paliko jiems sūnelį, ku
ris bus pakrikštytas tėvelio var
du, Edvardu.

Walter Skrupskis, 6756 Dorel- 
le gtv., kuris buvo sunkiai su
žeistas darbo vietoje, šiomis die
nomis grįžo iš ligoninės.

Antanina Jakštienė, 1315 So. 
Second gtv., ir Margie Balčiūnie
nė, 354 Winton gtv., vasario 2 
d. minėjo savo gimtadienius.

Petronėlė.

Lankėsi New Yorke
Žinomos Philadelphijos veikė

jos ir “Amerikos” laikraščio rė
mėjos, Ona Kpdienė, Julia Bres- 
lauskienė, Ona Sugintienė ir Ma
ry Berezet buvo nuvykę New 
Yorkan į išleistuves M. Miluko, 
Jr., kuris išvyksta Vokietijon 
užimti valdišką tarnybą.

Buvo Suvažiavo
Lietuviai Rašytojai

Amerikos lietuvių tarpe y- 
ra nemaža mūsų literatūrai 
ir tautai nusipelniusių rašto 
žmonių, ir jų eilės vis papil
domos naujai atvykstančiais 
rašytojais. Neseniai buvo iš
keltas reikalas susiburti vi
siems rašytojams į Jungtinių 
Amerikos Valstybių Lietuvių 
Rašytojų Draugiją. Šios 
draugijos steigiamasis susi
rinkimas įvyko šių metų va
sario 7 d. New Yorke, Lietu
vių Informacijų Centro pa
talpose. Dalyvavo iš įvairių 
vietovių suvažiavę rašytojai. 
Negalėję dalyvauti parašė 
laiškus ir atsiuntė nario mo
kestį.

Susirinkime buvo svarsto
mi šie klausimai: draugijos 
įstatų, knygų leidimo, kūri
nių vertimo į anglų kalbą, li
teratūros metraščio, kultūri
nių pramogų, ir kt.

Draugijos tikslas -- jung
ai Jungtinėse Valstybėse ir 
Kanadoje esančius lietuvius 
rašytojus, kelti ir ugdyti lie
tuvių literatūrą, kovoti dėl 
Lietuvos laisvės ir kultūros. 
Draugija veiks profesiniais 
pagrindais, ir jai priklausyti 
gali kiekvienas grožinės lite
ratūros srityje pasižymėjęs 
kūrėjas, kritikas, vertėjas ar 
literatūros istorikas.

Naujai įsteigtosios JAV 
Lietuvių Rašytojų Draugijos 
valdybą sudaro: Jonas Alek-

i sandravičius-Aistis, pirmin., 
Juozas Tysliava, vicepirm., 
Stasius Būdavas, sekr., K. S. 
Karpius, ižd., Vincas Krėvė- 
Mickevičius, narys. Į revizi
jos komisiją išrinkti: Anta
nas Vaičiulaitis, Stepas Zo- 
barskas ir Leonardas Žitke
vičius. Laikinas draugijos ad
resas: J. Aleksandravičius,

i Marianapolis, Thompson, Ct. I

Amerikos lietuvių aukos daug padeda tremties vargą 
vargstantiems tautiečiams. Čia matome tremtinius prie 
BALFo drabužių siuntos.

GERBIAMIEMS “AMERIKOS’ I
SKAITYTOJAMS IįlffiFuNDENTU PI

Į *■

Staiga ir visai nelauktai “Amerika” buvo tJLcoil-Kearny 
lankyti Jūsų namus. Tai atsitiko dėl patalpų netrf T

Kai kas jau ryžosi pranašauti, jog “Amerika" J^PSCy 
nebepasirodysianti. Bet Jūsų pastangų dėka ji vėJ - -----
da eiti ir eis tol, kol Amerikos lietuviai katalikai19 vakare, Pranciško- 
pasirodant, kaip iki šiol laukė. fį vienuolyne, įvyko

Mus pačius stebina, kad po krizės “Amerika'’^|So(i31icijos susirinkimas, 
ti daug tvirtesnė, negu buvo pirmiau. Tą stebuklą 1 v^ybą išrinktos :_pir- 
Jūsų nepalaužiamas pasiryžimas turėti savo laikoj u Wpa,nncW<ino 
ne nuostabu, kad per vieną vakarą laikraščio įM 
ir palaikymui būtų suaukota ar paskolinta tokias^ 
nigų suma?

Todėl garbė Jums, o dėkinga administracija, W 
lengvinote finansinių sunkumų naštą, visados J 
Jums patarnaujanti.

“Amerikos” Adminh

Gražus Lietuvos

Darbėnų apylinkės gražios. 
Čia vingiuoja Akmenos, Šven 
tosios ir Kulšės upės, ramiai 
tyvuliuoja Kašučių ežeras. 
Miestelis nedidelis. Jis pagy
vėjo, kai nuo šventosios uos
to iki Darbėnų buvo praves
tas geležnkelis.

Šalia mūro bažnyčios, kuri 
buvo statyta 1886 m., o po 
1935 m. įvykusio gaisro vėl 
atstatyta, stovi originalus, iš 
apvalių akmenų pastatytas 
Nepriklausomybės pamink
las.

Netoli Darbėnų yra garsu
sis apylinkės Auksodžio kai
mas, kur gali prisiklausyti į- 
vairiausių įdomių pasakoji
mų, apie esamus piliakalnius 
ir senkapius, apie vaiduok
lius, raganas ir velnius. Kai 
prisiklausai tų pasakų, atro
do, jog čia būta velnių ir ki
tų pabaisų karalystės.

Banaičių pievose (apie 10 
kilometrų nuo Darbėnų) yra 
didžiausias apylinkėj akmuo, 
kurį vietos gyventojai “Ku
lių babele” vadina. Akmuo 
turi kiek panašumo į namą,, 
nes jo viršūnė -panaši į stogą. 
Todėl žmonės ir pasakoja, 
kad čia seniau gyveno labai 
bloga ir pikta ragana, apie 
kurios namą buvo daug ga
na didelių akmenų, kurie daž
nai naktimis vaitodavo ir 
prašydavo pagelbos.

Galiausiai pavyko sužinoti, 
iš kur tie akmenys atsirado 
ir kodėl jų skaičius nuola
tos didėja. Pasirodo, kad kai 
tik koks pakeleivis užklysda
vo į tą vietovę ar arkliaga- 
nis užsukdavo paieškoti sa
vo ganomų arklių, tai pikto
ji ragana užburdavo savo 
burtais ir juos akmenimis 
(kuliais) paversdavusi.

Pagalio apylinkės gyven
tojams kuliais pavirtusių ir 
pagelbos šūkaujančių žmo
nių. Daug narsuolių, ėjusių 
jų gelbėti, susilaukė to pa- 
tie burto ir pavirto akmeni
mis. Bet iš kur tai atėjo ži
nia, kad pabučiavus piktąją 
raganą, galima ją pražudyti 
ir išgelbėti užburtuosius.

Atsirado vienas drąsus 
jaunuolis, kuris ryžosi tam 
žygiui. Vieną audringą nak
tį, kada piktoji ragana grį
žo į savo namą ir atsigulė, 
jaunuolis prisėlino prie durų, 
vienu peties smūgiu jas iš
vertė ir griebęs raganą ją 
pabučiavo. Staiga sugriaudė 
smarkus perkūnas, suūžė sti
prus vėjas, kuris medžius su 
šaknimis rovė, o ragana, iš
sivadavus iš jaunuolio glėbio 
sivadavus š jaunuolio glėbio, 
tis. Iš pradžių ėmė liepsnoti 
jos akys, paskui su liežuviu 
išsivertė ugnies kamuolys, o 
įkas toliau atsitiko, jaunuolis 
nebeatsimena. Jis atsibudo 
gulįs prie didžiulio akmens, 
kur seniau raganos namas 
buvo. Aušo gražus, giedras 
rytas, o apie šį drąsų jaunuo
lį rinkosi vyrai, kurie anks
čiau, piktosios raganos už
burti, akmenimis buvo virtę. 
Jie jam dėkojo už gyvybių iš
gelbėjimą, už išlaisvinimą iš 
vėjo, lietaus, šalčio ir perkū
no daromų kančių.

“M. Kelias.”

TOBULINAMAS TURIZ
MAS Į PIETŲ AMERIKĄ
Jungtinės Valstybės pasi

žymi dideliu skaičium mėgs
tančių keliauti žmonių (tu
ristų). Vieni jųų keliauja dėl 
malonumo, kiti — biznio rei
kalais.

Jei seniau amerikiečiai dau 
giausia važiuodavo Europon, 
tai dabar jų kelionės tikslas 
—Centralinė ir Pietų Ameri
ka.

Tas pasikeitimas įvyko to
dėl, kad Europa, skaudžiai 
nukentėjusi nuo abiejų pa
saulinių karų, sunyko ir neiš
gali turistui suteikti ieškomo 
malonumo, o biznieriai—pel
no. Tuo tarpu Lotynų Ameri
ka, toli nuo karo audros sto
vėdama, pakilo, praturtėjo, o 
išvystyta aviacija ją priarti
no prie Jungt. Valstybių. 
Viskas, ko išlepintam ameri
kiečiui turistui ten trūksta, 
— tai stoka gerų, patogių 
viešbučių.

Dabar New Yorke susior
ganizavo bendrovė, kuri vi
suose Centralinės ir Pietų 
Amerikos centruose pastatys 
tinklą moderniškų ameriko
niško tipo viešbučių, kurie 
turės nuo 150 iki 1,000 kam
barių kiekvienas.

Visas darbas bus baigtas 
1951 metais ir atsieis bend
rovei 75 milijonus dolerių.

VALSTYBINĖ LOTERIJA 
AMERIKOJE

Beveik visos valstybės, iš
skiriant Angliją ir Jungtines 
Valstybes, turi valdžios lega
lizuotas pinigines loterijas, 
kurių pelnas eina ligoninių 
palaikymui ar kitokiai lab
darybei. Taip garsioji Airi
jos loterija valstybei duoda 
apie $200 milijonų gryno pel
no. Ta loterija yra remiama 
daugelio amerikiečių ir ang
lų.

Anglijos valdžia, norėda
ma sulaikyti pinigiį išplauki
mą užsienin, svarsto ir pas 
save tokią loteriją įvesti. Ka
dangi daug yra anglų, norin
čių loterijos bilietus pirkti, 
manoma, jog valdžios iždas 
kas metai uždirbtų apie bili
joną svarų, kitas gi bilijonas 
svarų būtų išdalintas laimin
gų bilietų savininkams.

New Yorko valstybė irgi 
susidomėjo ta loterija. Išrin
kta komisija, kuri rūpinsis 
per Kongresą pravesti įsta
tymą, leidžiantį organizuoti 
pinigines loterijas. Iš tokių 
pajamų New Yorkas, sako, 
galėtų įsirengti pavyzdin
giausias ligonines.

2 BILIJONAI SUSISIE
KIMUI

New Yorko gubernatorius, 
Dewey pareiškė spaudos at
stovams, jog ligi 1960 metų 
New Yorko valstybė turi iš-1 
leisti apie du bilijonus dole
rių naujų kelių tiesimui ir 
senų taisymui.

Jo teigimu, dabar New 
Yorko valstybė turi per ma
ža vieškelių, be to, esami per 
siauri ir dėl to nelaimingų 
atsitikimų skaičius taip žy
miai auga. Pavyzdžiui, 1941 
metais New Yorko valstybės 
vieškelių katastrofose sužeis
ta ir užmušta 101 tūkstantis 
asmenų, o 1946 metais aukų 
skaičius pašoko iki 106 tūks
tančių.

suvažiavc 
tais meta

Wat<

“AMERIKOS” ĮSIKŪRIMO FOM

L M. Stravinskienė, vi- 
> _ L Belzienė, prote
lį _ M. Peterienė, fin. 
į, ji Mayerienė, kasinin- 
C, Todd.
ujo Į) d. šv. Onos drau- 
Lengė didelį blynų ba
rt smagiai pasišokta, pa- 
a skanių blynų ir links- 
-jeistas vakaras pireš už-

A. E. S.

lliarni, Fla.
įg lietuvių čia atostogauja, 
įįfo naudai piknike sausio 
alyvavo daugiau kaip 300 
k daugiausia suvažiavu-

127 d. į raudonųjų so
tinu maža teatsilankė.

Sėtiniai bolševikai kartais 
•••— drumsti patriotinę veik-

Kun. N. Pakalnis, Brooklyn, N. Y.........
Alf. Stankevičius, Bronx, N. Y.............
Kun. K. Paulonis, Brooklyn, N. Y.........
Ona Šarkaitė, Brooklyn, N. Y.................
Ieva Ambrazevičienė, Brooklyn, N. Y. 
Jadvyga Stoškienė, Brooklyn, N. Y. ...
J. Paulauskienė, Brooklyn, N. Y.............
Ant. Pažereckienė, Brooklyn, N. Y. ... 
V. Žemantauskas, Richmond Hill, N. Y. 
Ona Butienė, Brooklyn, N. Y.................
Barb. Verkutienė, Brooklyn, N. Y.........
M. Miklaševičienė, Brooklyn, N. Y.........
O. Paniatauskienė, Brooklyn, N. Y........
Ver. Stelmokienė, Brooklyn, N. Y.........
S. Gudaitienė, Brooklyn, N. Y.................
P. Montvila, Brooklyn, N. Y..................
M. Putinienė, Brooklyn, N. Y.................
Amž. Rož. Dr-ja, Kar. Angelų par., Brooklyn, N. Y. 
Gyvojo Rož. Dr-ja, Kar. Angelų par., Brooklyn, NJ
M. Tumasonienė, Brooklyn, N. Y..........................J
K. Krušinskas, Woodhaven, N. Y..................... .
J. Žemaitis, New Jersey .........................................
N. N...................................................................................
J. P. Mačiulis, Woodhaven, N. Y.......................... _
M. Dulkienė, Richmond Hill, N. Y.....................
K. Eidukaitis, Brooklyn, N. Y............................... _
Al. Spaičys, Brooklyn, N. Y................................... _
P. Stravinskienė, Brooklyn, N. Y...................... —.
O. Petrulionienė, Maspeth, N. Y.......................... .
U. šarkauskienė, Brooklyn, N. Y..................... —
Navikienė, Brooklyn, N. Y................................. —.
M. Tvaskienė, Brooklyn, N. Y............................. —
J. Kodis, Brooklyn, N. Y.............. .......................
B. Pocienė, Brooklyn, N. Y.................................—

Jocienė, Brooklyn, N. Y.................................—
Jasinskienė, Brooklyn, N. Y.............................
Kairys, Brooklyn, N. Y. ................................. -

Ona Montvidas, Brooklyn, N. Y........................... .
V. Pūkas, Woodhaven, N. Y.................................. —
U. Čižauskienė, Richmond, Hill, N. Y........... ....... _

Kiti aukojo po mažiau.
Be to “Amerikos” įsikūrimui paskolino: J. Žen 

$1,000; po $100: Alf. Stankevičius, Ona Sijavičienė, J 
ga Stoškienė, Ona šarkaitė ir Marija Kivytienė.

Visiems aukojusiems tariame nuoširdų ačiū! Kun 
norėtų prisidėti prie “Amerikos” Įsikūrimo Fondo,] 
aukas prašome siųsti:

“AMERIKA,”

■
įrio 10 d. Klubas ruošė 
os Nepriklausomybės 30 
sukakties paminėjimą. J. 

. šventės proga iš anksto 
" o aukų Amerikos Lietu- 

uybai. Aukojo: J. šniras 
i Miliauskas 2.00, Maro- 

00, G. Kailius 2.00, Miški- 
Į00, Griniai 2.00, V. Jan- 

400, F. Savickas 1.00, D. 
kričius 1.00, Kašelionis 
t. Kiršlauskas 1.00 ir J. 

1100.
Iženą čia buvo matyti 
Braieėių: Garšva ir žmona, 
^edenavičius su tėvu, kun. 

'įtoas, K. Balkūnaitė, W. 
4 K Jankus, Karveliai, 
Kis, Dr. Dagys, Buivydai 
iOras gražus ir šiltas. Bu- 
1 šaltų dienų, kai vėjai iš 
T papūsdavo. Pragyveni- 
-fe nes žmonių šiemet

O.
O.

417 Grand Street
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Brooklyn 11,
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r Lietuva Tarp Dviejų
|Atkelta iš 3 psl.)
Stuvių tautos savanoriai, 
[urnas ligi tol ginklo ran- 
feturėję, prašoko visas 
has žmogaus jėgas, kaip 
lyra buvę ne kartą isto-

Jungtinės Amerikos 
itybės tuos savo karius,

)jo laisvę, praminė 
utinės minutės vyrais.” 
vos savanoriai išėjo

, jog jau
prenumeratą už “Ameriką,” kurių prenumeratos laite J? ™a

. - • *)pdoaUullę llllLLulę. VU"pasibaigęs.

66 BILIJONAI KARO 
REIKALAMS

Laikraščiuose dažnai už
tinkame Sovietų kaltinimus, 
kad kiti kraštai ruošiasi nau
jam karui.

Dabar Maskvos radijas pa
skelbė, jog šiais metais Rusi
ja paskyrusi ginklavimuisi 
66 bilijonus rublių, t. y. apie 
12 ir pusę bilijonų dolerių. 
Tuo tarpu Amerika per tą 
patį laiką išleisianti tik 11 bi
lijonų dolerių.

NORĖJO MIRTI PRIE 
MUZIKOS

Sing Sing kalėjime, kur žu
domi mirtin pasmerktieji, pa
prastai atsiklausiama jų, ko
kis yra paskutinis jų noras. 
Jei galima, noras išpildomas.

Pereitą savaitę 20 metų 
negras, ta teise pasinaudoda
mas, paprašė muzikos, “kuo 
daugiausiai muzikos.”

Jis mirė orkestrui grojant.

ARABAI PASIRUOŠĘ 
KARIAUTI

Arabų kraštų valdovai ga
lutinai sutarė ginklo jėga pa
sipriešinti prieš Palestinos 
padalinimą. Karo veiksmai 
prieš žydų ginkluotąsias jė
gas prasidėsią po 3 mėnesių, 
kai tik Britų kariuomenė iš
eisianti iš Palestinos.

cifiT n Pasitraukdami, kada
S mmb'*jau 

BENžrų hIdti priešai. Tiktai 
Kadangi jau dabar Aviška savanorių drąsa 

ko j e trūksta benzino, didelis pasiaukojimas iš
eityje tas trūkumas daojo Lietuvai laisvę. Savo 
didėsiąs, nes 1951 Eliju jie įrašė į lietuvių 
kaip apskaičiuoja vidaus istoriją Kalkūnus, 
kalų sekretorius Krug.Wiliškį, širvintus ir Gied- 
dien mes suvartosime ius — kautynių vietas, 
milijonus statinių to sw buvo sprendžiamas
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Todėl Krug siūlo E®rio 16 nutarties likimas, 
sui suorganizuoti sintKorių kūrėjų auka Lie- 
benzino gamybą. Jo W 
čiavimu, kasdien būtiif 
ma pagaminti 2 milifen 
statinių benzino. Iš tr 
mybos per dešimtį n$ 
merika gautų 9 biUjoM 
lerių pajamų ir 
skystojo kuro krizę. į didesnius žemės plotus, 

----- ' R lietuviškus, ir apsi- 
SENAS PINIGU Who laisvė, plačiai pa-

DIRBĖJAS vje garsinama, buvo pa- 
New Yorke suimta^ ""W? “ 

' .rarptautuus teisingu- tų sems, dirbęs netimv0neteisus Užuotpa. 
nigus-banknotus. Tuo ^gintis nuo aršių kaimy- 
jis vertęsis ištisus 10 jiems patalkininkavo: 
tačiau policija negalėj^esurinkta visų žemių, 

“to Nepriklausoma Lie- 
|iisą laiką turėjo dide- 
Irgo.

ipo tikrai nepriklauso-

jai laisvė ir tiek 
kiek savanorių kar- 

'įstengė užrėžti ir kiek jis 
lipinamas neteisių 

Rkų. Lietuvos teisė tu-

pačiupti. Mat, senis n* 
te masine gamyba, W 
dirbdavo sau tik 15 * 
per savaitę, tai yra tiek 
jam buvo reikalinga f 
venimui. Tuos pinigus 
leisdavo įvairiose
lyse, todėl sunku buvo 
sekti.

msta ir nualinta žemė 
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V asario-February 2q
o-February 20, 1948

S “AMERIKOS’ 
TOJAMS ^RESPONDENTŲ PRANEŠIMAI t

u AmeriKa" duvo hue* • nz 
itiko dėl patalpų netureį ll’risou’L^eariiy,
ii “Amerika” buvo m

New Jerseyišauti, jog “Amerika” į- 
iu pastangų dėka ji vėl į 
os lietuviai katalikai jos 
kė.
po krizės Amerika” gį ų Sodalicijos susirinkimas.

šio 19 vakare, Pranciško- 
Jeselių vienuolyne, įvyko

pirmiau. Tą stebuklą p ją valdybą išrinktos: pir
mas turėti savo laikraiį <ė — M. Stravinskienė, vi- 
vakarą laikraščio įkurdį lin- — L Belzienė, proto- 

, ar paskolinta tokia stat Fašt — M- Peterien®>. fin.

mas turėti savo laikraštį

dinga administracija, kur
tumų naštą, visados

“Amerikos” Adminht

KŪRIMO FOND

— M. Mayerienė, kasinin- 
C. Todd.

;ario 9 d. šv. Onos drau- 
surengė didelį blynų ba- 

uvo smagiai pasišokta, pa
la skanių blynų ir links- 
raleistas vakaras pireš ūž
ės.

, N. Y. Miami, Fla
, N. Y.

klyn, N. Y. 
ym, N. Y. ... 
N. Y.............
rn, N. Y. .. 
i Hill, N. Y.

i, N. Y. 
i, N. Y. 
n, N. Y. 
i, N. Y.

ig lietuvių čia atostogauja. 
LFo naudai piknike sausio 
dalyvavo daugiau kaip 300 
ų, daugiausia suvažiavu- 
kitur.
šio, 27 d. į raudonųjų šo- 
ietuvių maža teatsilankė. 
zietiniai bolševikai kartais 
i drumsti patriotinę veik-

elų par., Brooklyn, N, Y. 
įgelų par., Brooklyn, N.I 

N. Y.............. ............. ..

N. Y. ...
11, N. Y.

s’............
, N. Y....
N. Y. ... 

a, N. Y. 
f..............

:ario 10 d. Klubas ruošė 
70s Nepriklausomybės 30 
i sukakties paminėjimą. J. 
; šventės proga iš anksto 
co aukų Amerikos Lietu- 
arybai. Aukojo: J. Šniras 
A. Miliauskas 2.00, Maro- 

00, G. Kailius 2.00, Miški- 
!.00, Griniai 2.00, V. Jan- 
..00, F. Savickas 1.00, D. 
tavičius 1.00, Kašelionis 
J. Kiršlauskas 1.00 ir J. 
i 1.00.

žiemą čia buvo matyti 
lyniečių: Garšva ir žmona, 
liedenavičius su tėvu, kun. 
Ikūnas, K. Balkūnaitė, W. 
is, K. Jankus, Karveliai, 
iškiš, Dr. Dagys, Buivydai 

....... . Oras gražus ir šiltas. Bu- 
... — šaltų dienų, kai vėjai iš 
....... į papūsdavo. Pragyveni- 
.......ūgus, nes žmonių šiemet

N. Y.
Y..........
, N. Y.

, Hill, N. Y.. 
u.
kūrimui paskolino: J. Žer 
ikevičius, Ona Sijavičienė, 
;ė ir Marija Kivytienė.

du: vienur nuo istorinių ir 
lietuviškų sričių buvo sienos 
atrėžtos, o kitur pamario 
brolių ir sesių buvo svetimos 
dvasios tolinama. Lietuvos 
valstybė galėjo atsiremti tik 
išlikusiu viduriu—gyvu tau
tos branduoliu, bet jam ne
buvo nieko apčiuopiamo pa
likę iš dabarties.

Išvaldę daugiau kaip šim
tą metų, rusai Lietuvą aliute 
nualino, it kokią “niekieno 
žemę.” Jau tada jie laikė lie
tuvius už geležinės uždangos, 
atitolinę nuo Vakarų Euro
pos, su kuria visą laiką ri
kiavos lygiomis. Rusų valdy
mo metu iletuvių tauta atsi
liko nuo kultūrinės pažan
gos, nes jie ne tiktai draudė 
spaudą ir krašto nekultūri
no, bet viską iš jo dar grobė: 
mokslo bei meno vertybes, 
medžiaginį turtą, mokesčius 
ir pačius žmones. Apgriuvo 
ir sunyko istoriniai pamink
lai bei pastatai neprižiūrimi, 
nepriaugo didesnių miestų, 
nei pramonės ar prekybos 
centrų, nei mokslo įstaigų. 
Lietuvoje tebuvo statomos 
tvirtovės, kasinėjami apka
sai ir taisomi poligonai. Tai 
buvo apleistas didžios impe
rijos pakraštys — laukas pir
mam kąnuolės šūviui, kuris 
buvo užtaisomas blizgančiuo
se rūmuose, iš kurių Lietu
vos seniai nesimatė. Jie kal
bėjo apie paprastą strategi
nę liniją — “Šiaurės vakarų 
paribį.”

Kaizerio rūmams ta pati 
lietuvių žemė buvo tiktai 
“Rytų rėžis” — grobtina ko
lonija, į kurią įsiveržę, jie 
siautėjo iki persisotindami. 
Kas buvo išsaugota nuo. ka
ro audros, atiteko rekvizici
joms. Kur ūkiai paliko nesu
svilinti, jie buvo užsėsti ir 
apėsti, ir kur miškai dar bu
vo neišdegę, jie buvo plačio
mis dubrėmis išskinti ir iš
vežti. Tad vokiečių okupaci
ja paliko kraštą dar labiau 
nuniokotą. Reikėjo kurdintis 
visiškai iš naujo: kaip tik
riems padegėliams ir kaip 
tikriems naujakuriams.

Reformos ir vingiai
Po visų audrų lietuvių tau

ta turėjo pagaliau laisvę sa
varankiškai tvarkytis ir su- 
siaurėjusį žemės rėžį iš seno
sios valstybės. Ant šitų dvie
jų atramų kūrėsi Naujoji 
Lietuva. Jau Vasario 16 ak
tu buvo užbrėžta tokia vals
tybės santvarka, kuri vi
siems turėjo užtikrinti laisvą 
ir savarankišką gyvenimą. 
Pašauktiems savanoriams 
buvo pažadėta teisingiau iš
skirstyti žemę, kurią senieji 
ponai laikė pasiglemžę ir ku
rią “naujieji viešpačiai” kė
sinosi ginklu sau pasiimti. 
Lietuvos Seimas visų pirma 
tuos principus ir apvilko įs
tatymu: Lietuvos konstituci-

rmn. Pirmuo- 
tuvai narink- 

nusivokė, kokią skriaudą jai ^as demokratuos kelias, ant-
■ socialinio teisingu- 

Abu lie savitarpio ry
šiu buvo glaudžiai susiviję.

Lietuvai nebuvo sunku 
tuodu principu priimti ir pa
siryžti vykdyti, nes jie nebu
vo mums primesti iš šalies 
nei laiko dvasios, nei prie
vartos. Laiko dvasia, tiesa, 
virpėjo skambiais laisvės ir 
lygybės šūkiais, demokratiz
mu ir socializmu, bet lietu
vius tai kuo mažiausia lietė. 
Visų okupantų jie buvo jau 
taip sulyginti, kad tikrai lie
tuviškas bebuvo likęs vienui 
vienas luomas — smulkūs 
žemės arėjai, pakankamai 
prisikentėję ir dėl to gerai 
įvertinę, kas yra laisvė. 
Tarp pačių lietuvių nebuvo 
nei pavergėjų, nei pavergtų
jų, nei lobių turčių, nei visiš
kų skurdeivų. Didelė tautos 
dauguma, galima sakyti, bu
vo vidutinis proletariatas, 
smulkūs ūkininkai ir dalis 
kumečių. Vieniems reikėjo 
laisvės ir valstybės globos, 
antriems — dar ir nuosavo 
žemės sklypo.

(Bus daugiau)

suvažiavo daug mažiau, kaip ki
tais metais.

Waterbury, Conn
Neseniai čia įvyko šv. Juoza

po lietuvių parapijos choro kon
certas. Dainavo Vyčių, Moterų 
Sąjungos ir Studentų chorai, va
dovaujami A. J. Aleksio. Solo 
dainavo Lietuvos Operos artis
tas Jonas Butėnas, anksčiau gy
venęs Amerikoje, o dabar nese
niai atvykęs iš tremties, Pianu 
skambino ir solistui Butėnui 
akompanavo Aldona Strumsky- 
tė. Be to, programoje dalyvavo 
šios vietinės dainininkės-solis- 
tės: Marijona Alubauskaitė, 
Marcelė Andrilytė, Nell Meškū- 
nienė, Alena Šneiderienė; duetą 
sudainavo Florencija Petrauskai 
tė ir Stefanija Sapranienė.

Lawrence, Mass
Vasario 8 d. čia iškilmingai 

buvo baigtos misijos, kurias ne
paprastai gražiai ir įdomiai ve
dė Tėvas Geraldas. Misijų pasi
sekimas buvo didelis. Daug žmo
nių lankėsi prie 
šv. Vardo vyrai 
kibrolijos narės 
Stalo bendrai.

Vasario 22 d. bažnytinėje sve
tainėje įvyks Lietuvos nepri
klausomybės 30 metų sukakties 
minėjimas. Kalbėtoju pakviestas 
Dr. Pranas Padalskis iš New 
Yorko.

Sakramentų, o 
ir Moterų Ar
ėjo prie Dievo

Mahanoy City, Pa
Maple Hill angliakasykloje, 

priklausančioje Phila & Reading 
Coal Co., sausio 31 d. įvyko du
jų sprogimas, kuriame žuvo du 
žmonės ir penki tapo sužeisti.

žuvusieji — Adolfas Sadaus
kas, 38 metų amžiaus ir Paulius 
Lukas, 40 m. — gyveno Shenan
doah, Pa.

Lietuva Tarp Dviejų Karo Vėtrų
(Atkelta iš 3 psl.) 

ituvių tautos savanoriai, 
urnas ligi tol ginklo ran- 
neturėję, prašoko visas 
įas žmogaus jėgas, kaip 
yra buvę ne kartą isto- 

j. Jungtinės Amerikos 
;ybės tuos savo karius.

dienos tvirčiau

praeitis buvo 
sukūrusi ir pa
kartoms, kaip

tariame nuoširdų actu. Kc, ar^ią pakeitė ginklu ir
merikos” Įsikūrimo Poni rojo laisvę, praminė 

[kutinės minutės vyrais.” 
ivos savanoriai išėjo 
krašto taip pat nepasi-

lMERIKA,” 
Brooklyn 11

ame, jog jau galima užč skubėdami ir, galima 
ą,” kurių prenumeratos to (j, paskutinę minutę. Vo-

ai neleido jiems ginkluo- 
ki pasitraukdami, kada 

SIŪLO_SDm®|din jų į Lietuvą eme jau 
<tis kiti priešai. Tiktai

LIETUVOS GIŪNERALLMO
KONSULATO NEW YORKE 
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BENZDty
Kadangi jau dabarĮy^iška savanorių drąsa 

koje trūksta benzino, 
eityje tas trūkumas d....................... .
didėsiųs, nes 1951' JU J.let !rase 1 111,et_uvl« 
kain anskaičiuoiaviPs lstorlJ4 Kalkunus, S Širvintas ir Gied-

c , llci It-o 11 r x m 111 TrioTon
dien mes suvartosi 
milijonus statinių to

delis pasiaukojimas iš- 
jo Lietuvai laisvę. Savo

J s istoriją Kalkunus,

dien mes suvartok “ “ kautynių vietas, 
milijonus Statiniu^ “V la™! sPren?.įlamas 

Todėl Krug siūlo t1110 16 ™Urtles ‘kimas.
P > įnorių kūrei u auka Lie- sui suorganizuoti f tapo tikrai nepriklauso-benzino gamybą. Jo 

čiavimu, kasdien bfc 
ma L - rf
statinių benzino. Iš . , _ v . ..
mybos per dešimti <■ !sten<e uzreztl lr kiek JIS 
merika gautų 9 bilij* !v0 , Bipmamas neteisių 
lerių pajamų ir 
skystojo kuro krizę.

III 1.1. _ e e

pagaminti 2 ^lmeta Jai laisvė ir tiek
F 5 ą js, kiek savanorių kar-

.vo šipinamas neteisių

didesnius žemės plotus, 
kai lietuviškus, ir apsi- 
ndimo laisvė, plačiai pa- 
yje garsinama, buvo pa- 
ta ir sutrypta fizinės jė- 

Tarptautinis teisingu- 
buvo neteisus. Užuot pa- 
s gintis nuo aršių kaimy- 
is jiems patalkininkavo : 
:o nesurinkta visų žemių, 
ji to Nepriklausoma Lie- 

visą laiką turėjo dide-

SENAS PlNlCf 
DIRBĖJAS

New Yorke suimt*5 
tų senis, dirbęs ne$ 
nigus-banknotus. To5 
jis vertęsis ištisus 1' 
tačiau policija neg^: 
pačiupti. Mat, senis: 
tė masine gamyba, ap
dirbdavo sau tik 
per savaitę, tai yra i 
jam buvo reikaW 
venimui. Tuos pinige 
leisdavo įvairiose x
lyse, todėl sunku b keities nei iš dabarties, I 
sekti.

įP pausta ir nualinta žeme 

^priklausoma Lietuva at- 
rė ant nedidelio ir kai- 
ų apčiulpto ploto — nu- 
;o ir beveik plyno. Nei

galima sakyti, nieko nebuvo 
palikta, kuo būtų galima bu
vę iš pirmos 
atsiremti.

Ką senoji 
vertingesnio 
likusi kartų
gyvą paminklą, daugiausia 
liko Vilniaus mieste ir jo a- 
pylinkėse. čia liko senosios 
Lietuvos valstybės buvęs lop
šys — labiausiai praeities 
žygių persunkta žemė, iš ku
rios kilo ir spinduliavo Di
džioji Lietuvos Kunigaikš
tystė. Nustumta nuo šios is
torinės žemės, kuri visa by
lojo praeities dvasia, lietu
vių tauta negalėjo iš karto 
gyvai ir juntamai susisieti 
su savo senove. Lietuvos is
torinis kaimynas, neteisiai
užgriebęs ir valdydamas tas ’ 3a lr zsrass re 
paminklines jos žemes, gerai,Ju įstatymu L 
IiusivuKti, Kurną SKnaucią jai-----.----------
darė ir ko siekė. Neįstengęs ruoJu 
visos Lietuvos užimti, jis bent ™°-. -A K 

i stengėsi neigti jos ryšį su 
’ j praeitimi ir laikė visiškai

I nauja valstybe (“Litwa Ko- 
vienska”).

Iš kito šono, 
Lietuva priėjo 
Baltijos jūros, 
net vytautines 
žymi lietuvių 
paliko dar už 
mos valstybės sienų, čia že
mė jungė su Nemuno žioti
mis, bet ilgų amžių nelaisvės 
dvasia ir kitoks istorinis li
kimas skyrė, kad ir gyveno 
ta pati tauta. Susilieti ir su
augti reikėjo daugiau lais
vės, negu jos pajūryje turė
ta. Klaipėdos statutu dengėsi 
svetimos užmačios. Jos są
moningai kliudė klaipėdie
čiams suartėti su savo tau
ta; jie nuolat buvo dilgomi 
ir bauginami iš anapus Ne
muno, už 
pat daug 
žemės.

Taigi iš

Adomaitytė, Petronėlė, iš Šiluvos v., 
Raseinių ap., gyv. Baltimorėje.

Adomavičius, Albinas, iš Vilkaviškio 
ap.

Ambraziejūtės, Elzbieta ir Veronika, 
iš Marijampolės ap., viena jų ištek, už 
Dambrausko, gyv. Chicagoje.

Andriulis (Endriulis), sūnus Povilo, 
gim. ir aug. Amer., gyv. Chicagoj, jų 
tėvas buvo iš Binėnų k., Pašvitinio v., 
Šiaulių ap.

Andriušaitytė, Marija ir Ona, ištek, 
pav. nežin., iš Jokūbaičių km.

Andrišius - Žilinskas, Jonas, iš Gir
džių km.

Antanaitis (Antaničiai), įpėdiniai 
mir. Vinco Antanaičio, iš Briediškės 
km., Lukšių v., šakių ap.

Armonas, Kazimieras, iš Žemaitijos, 
gyv. S. Boston, Mass., Putausko nam., 
Gold St.

Ašmen - Tamošauskaitė, Justina, iš 
Rozalimo v., Panevėžio ap., ir jos vai
kai, gyv. Baltimore.

Atkočiūnienė - Makarskaitė, Stefa
nija ir jos sūnus Antanas, gyv. New 
Yorke ar Brooklyne.

Aušra, Jonas, iš žogaičių km., Nau
miesčio vai., Tauragės ap.

Avelis, Jonas, gyv. Chicagoje.
Bagytė, Marė, ištek, pav. nežin., gyv. 

Brooklyne.
ir jų motina Balčiūnienė, našlė, gyv.' 
Detroit.

Baitrush (Baltrušaitis), iš Griška
būdžio v., šakių ap., rodos buvo fo
tografu Chicagoj, o vėliau turėjo me
delyną (nursery).

Bakūnas, Vytautas, sūnus Liudviko, 
ieško savo tetų ir dėdžių.

Balceris, Domininkas, gyv. Chicago.
Balčiūnaitės, Agota, Morta ir Nelė,
Barkauskas, Juozas, iš Vilkaviškio 

ap., turėjo tabako ūkį.
Bernotienė - Jakubauskaitė, Elena, 

gyv. Brookline, Mass.
Bielevičiūtės, Elzbieta ir Ieva, iš 

Marijampolės ap.
Birgerienė, Jeta, ir sūnus Juozas.
Blinstrubaitė, iš Panevėžio.
Bliumienė, Ona, gyv. Seymour, Conn.
Bogužas, Adomas, iš Tytuvėnų.
Boreiša, Stasys, iš Raudondvario v., 

Kauno ap., gyv. Boston ar New York.
Bortkevičius, Jeronimas ir Juopa- 

pas, iš Jankaičių.
Bray - Metaitė, Emilija, iš Vilka

viškio, žmona dantų gydytojo Chicago.
Bukauskas, Kazimieras, iš Merkinės 

v., Trakų ap., Vilniaus rėdybos.
Burkauskienė - Norvaišaitė, Ona, ir 

vaikai Albertas ir Emilija, iš Rozalimo 
v., Panevėžio ap.

Burdžius, Jokūbas, iš Vainuto, Tau
ragės ap., gyv. Chicagoj.

Butkaitė, Emilija, ištekėjusi Chram, 
Chrom ar Kram, išSkuodo, gyv. San 
Francisco.

Butkevičius, Juozas, sūnus Prano, 
prašo atsiliepti savo gimines.

Chappes, Charles, iš Bončių-R.oza- 
limo, gyv. Phila.

Černiauskas, gyv. 335 Willing St., 
Tamaqua, Pa.

Černiauskienė - Krulikaitė, gyv. 335 
Willing St., Tamaqua, Pa.

Černiauskienė - Vaiduotaitė, Anas
tazija, gyv. Chicagoj.

Dalbokas, Antanas ir Klemensas, 
gyv. Chicagoj ir Phila.

Dambrauskas, Motiejus, iš Paežerių 
km., Vilkaviškio ap., gyv. Waterbury, 
Conn.

Dambrauskienė - Ambraziejūtė ir 
jos sesuo Elzbieta ar Veronika, iš Ma
rijampolės ap., gyv. Chicagoj.

Damskienė, Monika-Elzbieta.
Degutis, Romualdas, iš Kaišiadorių, 

Trakų ap.
Dranginaitė, Ona, ištek pav. nežin.
Drimbaitė - Mašickienė, gyv. Chi

cagoje.
Duomunt (?) Skorupskaitė, Juzė, 

sesuo Kazio, gyv. Chicagoj.
Duonelaitės, trys seserys, iš Ukrinų 

v., Mažeikių ap.
Endriulis (Andriulis), sūnūs Povilo, 

gim ir aug. Amer., gyv. Chicagoj, jų 
tėvas iš Binėnų km., Pašvitinio vai., 
Šiaulių ap.

Galinis, Juozas, iš Valkininkų vai., 
Trakų ap.

Gavelienė - Pietariūtė, Veronika, 
gyv. Baltimore.

Gečas, Pranas, sūnus Juozo, iš Tel
šių ap.

Genevičius, Jonas, iš Valkininkų v., 
Trakų ap.
Gilienė - Riestytė, Marijona, iš Vilka
viškio ap., gyv. Wilkes Barre, Pa.

vakaruose, 
plačiau prie 
pralenkdama 
sienas, nors 
tautos dalis 
nepriklauso-

kurio paliko taip 
istorinės lietuvių

dviejų šonų Nau
joji Lietuva buvo suveržta ir 
tampoma, tik skirtingu bū-

'ŠYPSENOS
Senas airis medukus sodi

nėjo savo darže, kada praėjo 
kaimynė.

— Tai ką, pons, duobes ka
si?

— Visai ne, ponia. Žemę 
kasu, gi duobes palieku.

— Petruk, kam varpai 
skamba Kalėdų metu?

— Už tai, kad žmogus 
traukinėj a virvę.

Mokytojas kalba:
— Jeigu rastųsi durnių 

šioj klasėj, malonėkite atsi
stoti.

Valandėlė prabėgo, ir pa
skui pirmametis atsistojo.

— Kas tai? Ar tu save lai
kai durnium?

— Ne. Bet man gaila ma
tant tave vieną stovint.

Giruckas, Bernardas ir Napolinaras, 
iš Parašęs km., Joniškio v., Švenčio
nių ap., gyv. Chicagoj.

Godienė - Laurinavičienė - Uselytė, 
Marijona, iš Švėkšnos m., Nikelių km., 
Tauragės ap., gyv. Los Angeles, Cal.

Grieže (Griger, Jonas J., iš Valki
ninkų v., Trakų ap.

Grybas, Juozas ir Viktoras, iš ža
liosios v., Vilkaviškio ap.

Hadlock - Metaitė, Berta, iš Vilka
viškio, turi viešbutį Milwaukee.

Ivaškauskas, Julius, iš Žukų km., 
Alytaus ap., gyv. New York apyl.

Jankauskas, Juozas, sūnus Adomo ir 
Petronėlės šeštokaitės Jankauskų.

Jankauskas, Mykolas, sūnus Tado, 
iš Kauno ap., gyv. Chicagoj.

Jaras, Alfonsas, sūnus Kazimiero, 
prašo atsiliepti gim., gyv. Bostone ir 
Phila.

Jasinskas, Romualdas ir Vytautas, 
iš Tverų v., Telšių ap., atvyk. Amer. 
1936-38 m.

Jatskus - Riestytė, Viktorija, iš Vil
kaviškio ap., gyv. Wilkes Barre, Pa.

Jermalavičiūtė (Armalavičiūtė), Pe
tronėlė, ištek, pav. nežin., iš Kupiškio, 
Panevėžio ap., turi dukterį Magdutę.

Jokubauskas, Vaitiekus, iš Pajevo
nio v., Vilkaviškio ap., gyv. New Bri
tain.

Jonaitis, Augustas, gyv. 11858 So. 
Michigan Ave., Chicago, turi vaistinę.

Juodkaitė, Antanina, ištek., iš Ma
žeikių ap., gyv. Bostone.

Juozapavičius, Antanas, Juozas ir 
Pranas, iš Lukšių v., šakių ap., ir jų 
šeimos, gyv., Chicago, Los Angeles ar 
San Francisco.

Jurgelevičiūtė, Viktorija A., iš Val
kininkų v., Trakų ap., gyv. Bostone.

Jurgilas, Vincas, jo sesuo ir motina, 
gyv. New Yorko apyl.

Kalvaitis, Vincas, sūnus Vinco, iš 
Kybartų, gyv. Bostone.

Kaminskas, Romualdas, sūnus An
tano, prašo atsiliepti savo gimines.

Kanaitė, Marija, ištek, pav. nežin.
Kanas, Vilhelmas, iš Vaiguvos v., 

Šiaulių ap., gyv. Brooklyne.
Kaniušas, Juozas, gyv. Chicagoj.
Karanauskienė, teta želvio.
Kaušpėdas, Jonas, iš Andrioniškio 

v., ir jo sūnūs.
Kavaliūnaitė, Ona, ištek, pav. nežin., 

iš Pasmodų km., Andrioniškio v.
Kaziiiūnas, Jonas, iš Kirklių km., 

Biržų vai.
Kentra, Juozas ir Petras, iš Viekš- 

nų v., Mažeikių ap.,.gyv. Brooklyne.
Kerpis, Juozas, gyv. Phila.
Kiveris, Jeronimas, sūnus Jono, iš 

Marijampolės v.
Klanauskas, Jonas, iš Kazlų km., 

Kazlų-Rūdos v., Marijampolės ap.
Kleinas, Martynas, iš Urvinių km., 

Tauragės ap.
Kiemaitis, Kazimieras, iš Stakių v., 

Raseinių ap., gyv. Chicagoj.
Klevečka, Petras ir Povilas, iš Skirs

nemunės-J urbarko.
Klimaitienė, Petrė, našlė Juliaus, iš 

šakių ap., gyv. Brooklyn, ir sūnus Ju
lius.

Kondratovičienė, Rozalija, iš Ulkiš- 
kės km., Trakų ap., ir jos vaikai Vik
toras ir Helena, gyv. Lowell, Mass.

Koval, Lucy, iš Dulkiškių km., Pa
nevėžio ap., gyv. Phila. ir jos šeima.

Kralikauskas, Petras, iš Trakų ap., 
Aukštadvario v.

Kriščiūnas, Juozas, iš Pajkojų km., 
Jurbarko v., Raseinių ap., gyv. 20 Ten 
Eyck St., Brooklyn.

Kruglavičienė, žmona Adolfo, gyv. 
Chicagoje.

Krulikai, Izabelė ir Eduardas, spėj. 
gyv. Tamaqua, Pa.

Krulikas, Edvardas ir Krulikaitė, 
Katerina, vaikai Kazio, iš Liudvinavo 
par., Marijampolės ap.

Kuras, Jonas, iš Slibinų km., Ky
bartų v., Vilkaviškio a., gyv. Brooklyn.

Kutka, Edvardas, gyv. Chicagoje, 
2321 W. 39 PI., buv. Amer. karys Eu
ropoje.

Kužas, Jurgis, gyv. Clevelande.
Kvajauskas, Vaclovas, Vincas, Vla

das, iš Alovės v., Alytaus ap.
Laukaitienė - Kazakevičaitė, Mari

jona, iš Siestrakių km., prašo atsiliep
ti gimines ir pažįstamus.

Laurinavičienė - Godienė - Uselytė, 
Marijona, iš Nikelų km., Švėkšnos v., 
Tauragės ap., gyv. Los Angeles, Cal.

Lisajus, iš Klebiškio, Marijampolės 
ap., gyv. Scranton apyl.

Litvinas, Andrius, Mykolas, iš Kau
no ap., gyv. Chicagoje.

Lukoševičius, Jonas, iš Valkininkų 
v., Trakų ap.

Lužeckis, Izidorius ir Juozas, Ona ir 
Rozalija, iš Eržvilkio v., Tauragės ap.

Makarskas, Balys ir Stanislovas, sū
nūs Petro, gyv. New Yorke.

Makarskas, Melchioras, sūnus Leo
nardo, gyv. Brooklyne.

Mansch-Bajoraitė, Emma, iš Barto-
i kinų km., Tauragės ap., gyv. Dolgwil 
Flemington, 52 Park Ave.

Masiulis, Pranciškus, iš Stakių v., 
Raseinių ap., gyv. New Yorke.

Mažianas (Mažonas) - Bernotaitė, 
nuo Plungės, gyv. Chicagoj, ir sesuo.

Meškauskas, Povilas, su šeima, gyv. 
Chicagoje.

Mikaliūnas, Edvardas, Jurgis ir Vin
cas, iš Trakų m., Taujėnų v., Ukmer
gės ap., gyv. Chicagoje.

Mikonienė - Paškevičiūtė, Emilija, 
iš Vabalninku km., Biržų ap., ir jos 
vyras.

Mikonis, Albinas.
Miškinis, Tadas, iš Marcinkonių v.
Morkūnaitė, Ona, iš Kaišiadorių, 

Trakų ap., gyv. Chicagoje.
Morkūnienė - Stapčinskienė, Mag

dalena, gyv. Worcester, Mass.
Mozūras, iš Klebiškio, Marijampolės 

ap., gyv. Scranton apyl.
Mykolaitienė- Šarkauskaitė, Anelė, 

iš Virbalio, ir vyras Antanas, gyv. N.Y.
Nemgaudis, Juozas ir Anastazija, iš 

Mosėdžio, Kretingos ap.
Norkus, Jonas ir Steponas, iš Dar

bėnų, Kretingos ap., gyv. Chicagoj.
Norkus, Zigmontas, iš Sedos v., Ma

žeikių ap., gyv. Brooklyne.
Naimavičius ir Naimavičiūtė, Jad

vyga, iš Rakaučyznos k., Pabaisko v., 
Ukmergės ap., gyv. Chicagoje.

Navickas, Petras, iš Varėnos m., 
Trakų - Alytaus ap.

Nemortas, Kostas, iš Geradasių k., 
Leipalingio vai., Seinų ap., ir Alekso, 
jau mirusio, šeima, gyv. Penn. valst.

Okunienė, žmona Kazio, iš Vaičlau-

Songaila, Pranas, Songailienė, Kazi
miera, Songailytės, Ona (ištek.) ir An
tanina, gyv. Manchester.

Stapčinskas, Juozas ir Simas, vienas 
ju gyveno Scranton, Pa.

Steimantaitė, Pranė, iš Eržvilko v., 
Tauragės ap.

Stiklioraitis, Viktoras, iš Veliuonos 
v., Kauno ap., gyv. S. Boston, Mass.

Strimaitis ar Strimavičius, advoka
tas, gyv. Scranton apyl.

Sviderskis, Julijonas.
Šemežienė - Budavičiūtė, Ksavera, iš 

Pucinelių km., Panevėžio ap.
šeštokas, Pranas, iš Kunigiškių km., 

Pajevonio v., Vilkaviškio ap., gyv. ro
dos Chicagoje.

Šlapakauskas, Kazys.
Šliokas, Andrius ir Šliokytė, Magda

lena, iš Baltriušių km., Barzdų v., ša
kių aps.

Suite, Antanas, gyv. Chicagoje.
Šumilo, Antanas, iš Kauno, gyv. 

New Yorke ar Chicagoje.
Tamošaitis, Jonas, iš Eržvilko v.,

i Tauragės ap. *
Tamošauskaitė, Ašmen, Justina, iš

, Rozalimo v., Panevėžio ap., ir jos vai

kio km., Alvito v., Vilkaviškio ap. ir 
jos vaikai.

Pryšmanto, Vlado, gim. ir pažįstami 
prašomi atsiliepti.

Pauža, nuo Klebiškio, Marijampolės- 
ap-. gyv. Scranton apyl.

Petraitienė, Jozefina, iš Lapių km.,
Kauno ap., ir jos vaikai, gyv. Bostone.

Pietaris, Vincas ir Ieva.
Pikelienė, Valerija, sesuo Vincento

Budrio.
Polius (Pol), Albertas, gim. Amer., 

gyv. S. Boston, Mass. _
Pranckūnas, Jonas, gyv. Brooklyne,

Rochester.
Puikis (Puikytės), trys dukterys 

Petro ir Kazimieros, iš Kauno ap., 
gyv. Chicagoje ar New Yorke.

Račko, Jokūbas ir Petras, Jadvyga-
Teklė iš Švenčionėlių.

Ratdke, George, iš Seredžiaus, Kau
no ap., gyv. rodos New Yorke.

Remeika, Jonas.
Renteris, Gustavas, jo vaikai Val

teris, Evaltas, Gustavas ir Selma, iš, 
Tauragės, gyv. New Yorke.

Repšytė, Veronika, ištek, pav. než., 
iš Užpalių v., Utenos ap.

Ribinskas, Jonas, iš Vilaikių km.,! kai, gyv. Baltimore.
Seinų ap. j Tamošauskas, Antanas ir Povilas, iš

Ričkauskas, Vytautas, sūnus Pijaus, ! Bačiūnų k., Rozalimo v., Panevėžio a. 
iš Vilkaviškio ap., prašo atsiliepti gi-' 
mines ir pažįstamus.

Rimkaitė, Petronėlė, iš Plungės v.,
Telšių ap.

Rogers - Zabukaitė, Mary, iš Rokiš
kio m.

Rudžionis, Antanas, iš Baisogalos v.,
Kėdainių ap., gyv. Chicagoje.

Rusienė - Jakubauskaitė, Pelimena. maloniai prašomi atsiliepti:
Sabaliauskienė, Ona, iš Trakų ap.,

Aukštadvario v., gyv. Phila.
Sadauskas, Justinas, iš Obelių vai., 

Rokiškio ap., gyv. netoli Chicagos. I
Sakalauskienė-Antanaitytė, iš Luk- , 

šių vai., šakių ap.
Saldukas, Pranas, iš Katyčių vai., 

gyv. Chicagoje. J
Sarpalius, Stasys, iš Bardauskų km.,

Gižų v., Vilkaviškio ap.
Scharp - Razinskaitė, Jessie, iš Gul-

binavo km., Liubavo vai., Marijampo-' 
lės ap., ir jos vaikai.

Sinkartienė - Jocaitė, Julė, gyv. Chi
cagoje.

Skerienė (Seras) - Vaslaitytė, Ago
ta, gyv. Chicagoje.

Skiepanaitytė, Ieva, iš Jurbarko v.,'
Raseinių ap., gyv. S. Boston, Mass.

Skorupskaitė, Juzė, sesuo Kazio, iš
tek. rodos už Duomunt (?), gyv. Chi-! 
cagoje.

i Tamošauskas, Antanas
I Bačiūnų k., Rozalimo v..

Tamošius (Tamošiai), gim. Jocų.
Tomkevičius, Aleksandras ir Jonas, 

iš Žarėnų v., Telšių ap., mokėsi Telšių
■ ap. gimnazijoje.

Trinka, Viktoraę, iš Žagarės m., 
Šiaulių ap., ir Vincento šeimos nariai.

leškomiejl ar apie juos žinantieji

CONSULATE GEN. OF LITHUANIA
i 4L W. 82nd St., New York 24, N. Y.

BUYAUSKAS
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark, N. J.

Tel. MArket 2 - 5172

UŽSIPRENUMERUOKITE IR PLATINKITE
Amerikos Lietuviij Katalikų Visuomeninio 

ir Kultūrinio Gyvenimo Savaitraštis.

AMERIKA
Ir “AMERIKA” talpina daug įvairių žinių iš plataus pasaulio.

“AMERIKOS” numeriuose rasite pranešimų "apie tairkd^dS^ 
rosi mūsų apylinkėje ir kolonijose.

t “AMERIKAI” rašo eilė pasižymėjusių lietuvių, gyvenančių 
šiame krašte arba vargstančių ištrėmime Europoje.

Ir “AMERIKA” skelbia kaip mūsų broliai ir seserys gyvena pa
saulyje, kaip eina jų šalpos darbas, kaip jiems galima ir kuo 
padėti.
“AMERIKA” metams kaštuoja 3 doleriai.

Paraginkite savo pažįstamus užsisakyti arba jiems užsakykite 
šį laikraštį šiuo adresu:

417 Grand Street Brooklyn 11, N. Y.

nrouklvno Lietiniai Grahoriai

" ---- —

»_________________________________4

Tel. EVer green 7 - 4335

4

Tel. STagg 2 - 5043

—♦

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotoja*

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave.,

Matthew P. Balia 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorhi>

Notary Public

660 Grand Street
Brooklyn, N. Y. 

------------------------------------ «------------------------- .

Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Baisamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Salinskas) 

l^alsniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— §150 — 
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

— Mano žmona sunkiai 
kenčia.

— Kas jai?
— Gerklė sutinus, ir nega

li kalbėti.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y



Vasario-February

New Yorko Apylinkes Lietuvių 
Katalikų Seimelis

Sausio 18 d. Brooklyno An
gelų Karalienės parapijos sa
lėje įvyko New Yorko Apy
linkės Katalikų Seimelis. Da
lyvavo 33 draugijų atstovai 
—110 asmenų; atsilankė ir 
svečių.

Seimelį atidarė New Yor
ko LRK Federacijos apskri
ties pirmininkas Stasys K. 
Lukoševičius, pakviesdamas 
vietos kleboną kun. J. Alek- 
siūną sukalbėti maldą.

Seimelio prezidiumą suda
rė: pirmin. — D. Averka, vi- 
cepirm. — K. Baltrušaitis ir 
S. K. Lukoševičius, sekret.— 
K. Eidukaitis ir J. Skarulie
nė. Tvarkdarys — V. Pūkas.

Mandatų komisija: M. My
kolaitis, M. Kučinskas ir Pr. 
Ražickienė.

Rezoliucijų ir sveikinimų 
komisija: kun. A. Masaitis, 
J. Laučka ir P. Montvila.

Pranešimą iš pereito sei
melio padarė S. Lukoševi
čius. Pereitų metų Lietuvių 
Dienos Komiteto veikimo 
pranešimą ir apyskaitą pada
rė Lietuvių Universal. Biuro 
reikalų vedėjas ir “Ameri
kos” laikraščio administrato
rius Matas Milukas.

Šiais metais Lietuvių Die
ną numatyta ruošti liepos 4 
d. Sudarytas Lietuvių Dienos 
Komitetas.

Kun. J. Pakalniškis skaitė 
turiningą paskaitą šių dienų 
klausimais, iškeldamas gyvą 
reikalą remti katalikišką 
spaudą, dalyvauti katalikiš
koje akcijoje, būti nuošir
džiais labdariais. Ši paskaita 
visus sudomino, ir nutarta, 
kad ji būtų paskelbta spau
doje.

Kun.. N. Pakalnis savo gy
voje ir ugningoje kalboje y- 
patingai iškėlė lietuviškos ir 
katalikiškos spaudos palai- 

-kyrųą ir platinimą. Visus pra
džiugino ]o pranešimas, kad 
“Amerikos” laikraštis vėl pa
sirodys, nes neseniai gautos 
patalpos jau perduodamos 
“Amerikos” leidėjams. Kvie
tė visus ko uoliausiai dar
buotis, kad “Amerika” turė
tų stipriausią paramą ir ne
pajudinamą pagrindą sėk
mingai iš naujo tarnauti sa
vo didžiajai paskirčiai.

J. Laučka vaizdžiai nušvie
tė katalikiškos spaudos rei
kalus ir nupasakojo dabarti
nį “Amerikos” laikraščio sto
vį. Jo žodžiai rado gyvą at
garsį klausytojų širdyse, ir 
čia pat “Amerikos” įkurdini
mui buvo sukelta daugiau 
kaip 2,000 dol. Gauta stam
bių paskolų. Draugijų atsto
vai pasiėmė aukoms rinkti 
lakštus. Visa tai rodo, kad 
mūsų katalikiškoji visuome
nė ne tik puikiai supranta 
spausdinto žodžio reikšmę, 
bet ir iš širdies jį myli. 
Esant abipusei — skaitytojų 
ir spaudos — meilei, katali
kiškoji spauda gali tik to
bulėti. Aukotojų sąrašas 
skelbiamas atskirai.

J. Montvila kalbėjo apie 
mūsų dalyvavimą vietos veik
loje ir skatino visus uoliai 
dalyvauti savo draugijose ar 
unijose.

J. Mačiulis kalbėjo katali
kų veiklos klausimais ir ra-' klausomybės minėjime, 
gino visus daugiau domėtis čia svečias išvyko į Chicagą 
politika. vesti misijų.

A. Pažereckienė, J. žemai
tis, K. Krušinskas, kun. C. 
Paulionis ir kiti kėlė klausi
mus, kas darytina, kad apy
linkės lietuvių katalikų veik 
la būtų gyvesnė.

Seimelį sveikino žodžiu 
kun. J. Aleksiūnas, kun. C. 
Paulionis, J. Žemaitis ir kiti. 
Raštu seimelį sveikino “A- 
merikos” laikraščio štabas 
per M. Miluką ir LRK Fede
racijos Centras per pirm. A. 
F. Kneižį. Naujai atvykusių
jų vardų seimelyje sveikini
mo žodį pasakė Leonardas 
Žitkevičius.

Seimelis baigtas Švč. Sak
ramento laiminimu bažnyčio
je. Pamaldoms vadovavo 
New Yorko Aušros Vartų 
parapijos klebonas kun. J. 
Gurinskas.

Mūsų Apylinkėje

• Kun. J. Balkūnas lietu
vių imigracijos reikalais iš
vyko Chicagon. Vasario 22 
d. kalbės Pittsburghe.

• Kun. K. Paulionis pasi
traukė iš šv. Jurgio par. kle
bono pareigų. Išvyko pailsėti, 
sveikatą sustiprinti. Laikinai 
parapijos administratorium 
paskirtas kun. Ant. Petraus
kas.

• Ant. Vaičiulaitis nuo va
sario pradžios pakviestas 
“Vyties” redaktorium.

• Kun. Dr. J. B. Končius 
BALF reikalais šią savaitę 
lankosi Chicagoje.

• Dr. Pranas Padalskis va
sario 21-22 d. kalbės Haver
hill, Lawrence ir Lowell, 
Mass.

• Dr. Pr. Bagdanavičius 
vasario 15 d. kalbėjo Water
bury, Conn.

• Petras Overzotas, ilga
metis “Amerikos” skaityto
jas, mirė; palaidotas vasario 
16 dieną.

• Dr. Ant. Trimakas dėsto 
prancūzų ir rusų kalbas Erie 
College, Erie, Pa.

•Izabelė V. Rovaitė nuo 
vasario 1 d. dirba BALF įs
taigoje. Netrukus ruošiasi iš
vykti Europon, kaip BALF 
atstovė.

• Apreiškimo choras ruo
šiasi dideliam koncertui Bos
tone, gegužės pradžioje.

• Jonas Steponaitis sugrį
žo Brooklynan. Dirba “Ame
rikos” įstaigoje.

• Kun. Pakalniškis nuo va
sario 8 d. paskirtas vikaru į 
Apreiškimo parapiją.

• Stasys Pieža, Hearsto 
laikraščių bendradarbis, bu
vo atvykęs New Yorkan.

• Aldonos Strumskytės 
koncertas bus balandžio 24 
dieną, N. Y. Times salėje. 
Drauge koncertuos artistas 
Jonas Butėnas.

SVEIKINAME SAVAM NAME

ĮSIKŪRUSIĄ “AMERIKĄ

Juozas, Ona ir Juozukas Cinkai

SVEIKINU VĖL PRADĖJUSIĄ
EITI “AMERIKĄ”

Xavier Strumskis

FILMOS IR AUKOS BALFui 
NEW YORKE

Sekmadienį, vasario 8 d., 
Aušros Vartų parap. salėje 
buvo rodomos Beleckų-Motu- 
zų filmos. Po filmų, susipaži
nę su tremtinių gyvenimu ir 
BALFo veikla, žmonės suau
kojo BALFui $45.00.

Po $5.00 aukojo: Alfonsas 
Stankevičius, Jonas Jurkus, 
Uršulė Misevičienė, Elena 
Mikalajūnienė, Anelė Kučins- 
kienė, Juozas Jonaitis.

Po $2.00 aukojo: klebonas 
kun. Gurinskas, Jančius; 1.50 
—Račkauskas.

Po $1: — Talačkienė, Roz. 
Ūktverienė, Venslauskienė, 
Andrius Kaulius, Stella Kau
lius, Ruigienė, Jančius, Ant. 
Talačka, B. Račkauskas. 50c 
— Ruigis.

Pertraukų metu kalbėjo ką 
tik iš Europos atvykęs Ed. 
Volskis ir Jonas Valaitis.

Dr. John Wahik
161 No. 6th Street

Dr. A. Petriką 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

ŠTAI KAIP
A*

TeL EVergreen 8-jį 

VALANDOS:
8 — 10 ryto
1 — 2 popietį | 
6 — 8 vakare 

šventadieniais austėj

TeL EVergreen 1.^ 

VALANDOS:
9 —12 ryte i
1 — 8 vakare

Penktadieniais uidami

Ali atgarsiai 
lįimų įkarštis 
ptinas vajus 
[ina pusiausvyra 
riau išsiaiškinti

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. Geriausias pas 
AISKRYMAS gamintas namie Iš geriausios Smetonos, ALUSjlT 
riaušių bravoru- Parengimams priimami užsakymai. KREIPĘ^

Juozas Ginkus
495 Grand Street,

Apreiškimo 
Parapija

Gavėnios metu Apreiškimo 
parapijoj vyks misijos. Jos 
paprastai parapijose vyksta 
tik kas 5 metai.

Misijų tvarka:
Jaunimui (anglų kalba) — 

nuo vasario 29 iki kovo 7 d. 
Ves Tėvas Pranciškus Bulo
vas, vienuolis marijonas.

Moterims ir merginoms— 
nuo kovo 7 iki 14 dienos.

Vyrams ir vaikinams — 
nuo kovo 14 iki 21 d.

Moterų ir vyrų misijas ves 
Tėvas Leonardas Andriekus, 
vienuolis pranciškonas.

Parapijos choras, vadovau
jamas gabaus muziko Povilo 
Sako, B. A., B. M., yra kvie
čiamas šį pavasarį koncer
tuoti Bostone. Choras auga, 
įstojo naujų gerų daininin
kų, kurie padidins choristų 
skaičių ir tuo pačiu choro 
pajėgumą. Dabar choras mo
kosi naujų dainų, iš kurių 
keletą žada įdainuoti į plokš
teles.

Parapijos bažnyčioje įves
tos sekmadieniais 12:15 vai. 
šv. mišios. Pereitą sekmadie
nį per visas mišias žmonių 
buvo pilna bažnyčia. Taigi 
paskutinės mišios nesumaži
no žmonių skaičiaus anksty
vesnėse mišiose.

“LANKĖSI “AMERIKOS” 
ĮSTAIGOJE

Praėjusį antradienį naujai 
įsikūrusią “Amerikos” įstai
gą aplankė malonus svečias 
— kun. J. Borevičius, S- J. 
Jis čia atvyko iš Bostono, 
kur dalyvavo Lietuvos nepri-

Iš

Lietuvių Radijo Draugijos 

PROGRAMOS
J. P. GINKUS, Direktorius

ŠEŠTADIENIAIS 2 VAL. POPIET WWRL 1600 kc. 
9

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

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

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

Muzikos Dir. Pranešimų Dir.
J. P. GINKUS 

Direktorius

ALDONA VALAITYTĖ 
MODELIŲ VARŽYBOSE
Vasario 16 d. iš stoties 

WINS New Yorke pradėta 
nauja radijo programa—Mo
dels on Parade. Jai vadovau
ti pakviesti fotografai, gro
žio salonų ekspertai, drabu
žių pardavėjai, tos srities 
laikraštininkai. Jos metu ren 
karna geriausią pasisekimą 
galinti turėti modistė. Tei
sėjais buvo: Salute Magazine 
redaktorius Morris Weeks, 
Jr., Copacobana Club komi
kas Irwin Corey ir piešėjas 
karikatūristas Ray van Bu
ren. Programą veda Modelių 
Fotografų S-gos pirm. Gary 
Wagner, Models on Parade 
programos laikytojas—Saxi 
Holtzworth, Holtzworth Mo
del Agency savininkas.

Pirmai programai į varžy
bas buvo pakviesta ir Aldona 
Valaitytė, kuri Long Island 
Universitete dėsto Retailing 
and Merchandising. Dalis 
kurso yra: Designing, deco
ration, Color Line. Neseniai 
New York University jai su
teikė Master of Science laips
nį. Kontestą laimėjo Aldona 
Valaitytė. Ji gavo 4 dovanas 

i —Oppenheimer Stern of 5th 
Ave. firmos dovaną — odinį 

[ lagaminą, drabužių, iš Wis- 
i pese of Fifth Ave., taip pat 
> De Leo of Madison Ave. gro

žio salono dovanų — plaukų 
sutaisymą.

PARĖMĖ “AMERIKĄ”
Amžinojo Rož. Dr-ja, An

gelų Kar. par., savo susirin
kime paskyrė $10 “Ameri
kos” parėmimui. Be to, Ona 
Ragelienė paaukojo $2, o M. 
Gudonienė $1.

Draugija nutarė surengti 
laimėjimų vakarą, kuris į- 
vyks sekmadienį, vasario 29 
5 vai. popiet Angelų Kar. pa
rapijos salėje. Įėjimas—50c., 
pelnas parapijos naudai.

Greitu laiku Amž. Rož. 
Dr-ja minės savo įsisteigimo 
10 metų sukaktį. Valdyba 
šiems metams paliko ta pa
ti. Draugijos pirmininke yra 
veikli darbuotoja Ona Sije- 
vičienė.

Gyvojo Rož. D-ja, Angelų 
Kar. par., taip pat paskyrė 
“Amerikos” naudai $10, o at
skiros narės pridėjo dar $20. 
Aukojo: Navikienė — $5, K. 
A. — $3, Ona Sidabrienė—$2.

Po $1 aukojo: Burienė, K. 
Veckienė ,M. V., Ieva Vasta, 
M. Šleiderienė, A. Danušienė, 
Palakienė, V. Kiverienė, M. 
Stankevičienė ir M. žibutie- 
nė.

Pinigus surinko ir perda
vė M. Drangaitienė ir M. Pu- 
tinienė,' kuri dar nuo savęs 
pridėjo $10.

Antanas ir Elena Povilans- 
kai, Ginkų šeima ir X. Strum
skis parėmė mūsų laikraštį, 
duodami savo skelbimus ir 
sveikinimus.

Visiems mūsų gerb. rėmė
jams nuoširdžiai dėkojame.

BAYONNE, N. J. B
Labai puikiai pavyko Liet. 

Vyčių 67 kuopos ir parapijos $ 
chorų vasario 1 d. suruoštas ' 
lietuviškas vakarėlis. Buvo 
suvaidintas 3 trumpos lietu
viškos komedijėlės, 3 jaunos 
lietuvaitės padeklamavo 6 
lietuviškus eilėraščius, choro 
ir solistų sudainuota lietu
viškų dainelių. Po programos 
buvo šokiai. Dalyvavo nema
ža svečių ir iš toliau. Paten
kinti buvo jauni ir seni. Se
nieji turėjo progos pasi
džiaugti augančios kartos ga
bumais.

Vasario 15 d. parapijos 
bažnyčioje buvo paminėta 
Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo 30 metų sukak
tis. Sumos metu buvo pasa
kytas sukakčiai pritaikytas 
pamokslas, o po mišių prie iš
statyto Šv. Sakramento buvo 
perskaitytas Amerikos lietu
vių Šv. Jėzaus Širdžiai pasi
aukojimo aktas. Prie grote
lių buvo išstatyta trispalvė 
Lietuvos vėliava. Popiet ba- 
yonniečiai dalyvavo minėji
muose New Yorke ir Newar- 
ke.

BALF stipendiją Prancūzi
joje gavęs stud. Krištaponis, 
atvykęs New Yorkan, apsigy
veno Brooklyne. Jis nuošir
džiai dėkoja visiems BALFui 
aukojusiems už gelbėjimą 
lietuvių studentų nuo bado 
ir už 
ti.

paramą mokslams baig-

Visi Kviečiami Aplankyti Naujai Ats'M

GRANDVIEW BARBER SHOI
Kuri randasi patogioje vietoje

nerikos” vasario 20 d. 
gaudyte išgaudyta.

įtojams prie bažnyčių 
įur pritrūko. “Ameri- 
jasirodymas visur šiltai 
as. Iš Rochesterio ga

ji pranešimą, kad didelis 
Lįkos’1 egzempliorių kie 
jiesiog “sutirpo” per ke
ta minučių.
įj kur “Amerika” gauta 
jįSi suvėlintai. Bet malo- 
įaitytojai atleis, jei to- 

^ėlavimų dar bus per 
t savaites. Praeis kiek 
į iki viskas bus atstaty- 

BrooklynjLrką.
įje skiltyje tenka labai 
gnlaai padėkoti “Darbi- 
jįį" leidėjams už labai 

talką "Amerikai.” 
■įnris laikas, kai “Ame- 

jj” prenumeratoriai gau- 
[ "Darbininką” dykai, 
įį." pagelbėjo mums pa- 
yti ryšius su savo ištiki
mais skaitytojais. Ačiū 
įbininkui"!

• * •

489 Grand Street Brooklyn.il *nto rinkimams ruo-
1 1 m karcfain l.nnlrririn

D. Whitecavage, Savininkas

an karštėja. Lapkričio 
šio dar beveik nematy- 
prezidento vieton patek
antieji visu uolumu ruo-

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

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

Tel. Virginia 7 -1896

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūrinių įtarų ų sienų iš
lyginimą, plasteriavimą, šaligat
vių eementavimij ir kt. darbus.

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

MIRĖ
Marijona Valutkevičienė, 

gyv. 596 Morgan Avė., mirė 
vasario 14 d. Buvo 67 metų 
amžiaus. Palaidota vasario 
18 d. Patarnavo grab. Juozas 
Garšva.

Jonas Belskis, gyv. 47 Ain- 
slie St., Brooklyne, 35 metų 
amžiaus, mirė vasario 16. 
Palaidotas vasario 19 d. Pa
tarnavo grab. S. Aromiskis.

Dainiau, metęs džiaugsmą 
Pigu,

Semk iš skausmo, ne iš 
knygų,

Žodį, Dievo žaibui lygų . . .
Jurgis Baltrušaitis.

APSIRIKO
Cope, gyvenanti Leek 

buvo
T.

mieste, Anglijoje, jau 
besiruošianti švęsti savo 100 
metų sukaktį, bet pasimaišęs 
rašto žinovas jai sukliudė.

Tas žmogus iškniso ir do
kumentaliai įrodė, jog senelė 
turi tik 99 metus amžiaus.

Tokiu būdu šimtmečio mi
nėjimas buvo atidėtas kitiem 
metam.

Linksmybės takui—sląstai 
ir duobės.

Jurgis Baltrušaitis.
Kas myli tėvynę, turi my

lėti ir tuos, kur joje gyvena.
I

Vincas Krėvė.

A. ir E. POVILANSKŲ 

Baras ir Restoranas
Puiki Sale Šeimyninėms Pramogoms

158 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9737

PARDUODAMI NAMAI
3 ŠEIMŲ namas East New York, ang

lies šiluma. Vienas aukštas tuščias. 
$136 nuomos mėn. Mortgičius $4,300. 
Kaina $9,000.
ŠEIMŲ namas Brooklyne. šiluma 
angliais. $2,100 nuomos metams. 
Kaina $8,000.
ŠEIMŲ namas, kiekvienas butas tu
ri o penkis kambarius. Namo didis 
25 x 100 pėdų. Daktaro ofisai pir
mame aukšte. Taksų kaina 282 dol., 
vanduo 60 dolerių Namas randasi 
Ridgewoode. Kaina $11,000
Platesnių Informacijų kreipkitės 1

Adv. PRANĄ ALEKSĮ 
110-18 Jamaica Avenue, 

Richmond Hill, L. I. 
Tel. Virginia 7-8110

6

6

CIGARETĖ — MIRTIES 
PRIEŽASTIS

Washingtone nuo numes- 
i tos cigaretės sudegė Poto- 
'mac viešbutis. Gaisre žuvo 
vienas viešbučio svečias ir 
keli sužeisti.

PARDAVIMUI
Brooklyne, Flatbush, Cypress Hills 

ir Queens, Nassau, Sufolk Countys, 
nuo 1 iki 100 šeimų namai už prvn- 
namą kainą su mažu įnešimu. Daug 
tuščių namų ir fliorų.

Parduodame farmas, lo
tus, krautuves ir dirbtu
ves, taipgi išnuomojame.

Teisingas patarnavimas per 38 metus.
B. ZINIS

LAISNIUOTAS REAL ESTATE IR 
INSURANCE

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

4-3487 RE 9-1506

B 3 B 
B3 j

499

EV

; Stan. P. Zuhawicz į
; (ZUBAVICIUS) į
J Išpildo Taksų dokumentus, Biz- 5

[i nio apyskaitas, Palikimų ir \
ij įpėdinystės raštus. ?
S VISUOSE MIESTUOSE IR į 
Ji VALSTIJOSE <
į Sutvarko knygas visokiems 5 
Ji bizniams.

į 111 AENSLEE STREET, J 
į BROOKLYN 11, N. Y. J 
ji Tel. EVergreen 4-3049 '

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

"MEMORIES of LITHU/N| 
RADIO HOUR? 

Saturdays, 5:00 to 5:30$
Station WEVD — 1330 kU., 5000 W

DIRECTOR — JACK J. SW 
429 Walnut St, Newark 5,1 

TeL MArket 2-5360

iao metu daugiausiai 
įeĮja uenry A Wal-

B A R & G R Ipurs steigia vadinamąją: RC
jį partiją. Aplink jį spie-, kalbi 
I visi tie, kuriems bolše-, kond 
[tironija atrodo šviesiau- 
įelrodžiu j taiką, pasto- 
eyvenimą ir gerovę... 
ftllace savo kalbose pasi- 
Ipigiausios rūšies denia
is. Tiesiog sunku ir pa- 
iBti. kaip tokio silpno nu- 
hulio asmuo galėjo įkop- 
Igalingiausios pasaulyje 

r

LIETUVIŠKA A

KANADOS

BLACK KOKSE

JOSEPH
411 Grand S'

Basil FedoiVYNO, DEGTINES IMPORTUOTŲ LIE KRAUTUVE
102 GRAND STR1
BROOKLYN H, J j

EVergreen 7483 *

Išsaugoti 1944 metų de
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