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Newyorkiškė “Tėvynė,” 
gražiai aprašiusi VLIKo va
dų sutikimą erodrbme, pa
dėjo tokią pastabą: “Pirm 
Lietuvos himno giedojiimo, 
kaii kurie asmenys parodė sa
vo asmeniškas ambicijas, ku
rioms šiame susirinkime ne
buvo vieta.” Tame sutikime 
dalyvavę asmenys trauko pe
čius ir vienas kitą klausinėja, 
ką turi galvoje “Tėyynė”? 
Beveik visi linkę manyti, 
kad čia turima galvoje mal
da, kuri buvo dalyvių sukal-jjįava yakaro vedėju J. Laučka. Meninėje programos da- 
bėta, baigiant vakarienę. Jei-j lyje dalyvaus solistė Vincė Jonuškaitė, Lietuvos operos 
gu taip, tai šitos pastabos au-. artistė, Apreiškimo parapijos choras, vedamas muziko Po
teriui tikrai tinka ta patar- vįĮo Sako, ir Tremtinių Jaunuomenės Tautiniių Šokėjų gru- 
lė, kurią jis padėjo po savo pg,* vadovaujama A. Čiurlytės. šokiams gros Jezavito or- 
pastaba. Malda prieš ir po kestras 
valgio — tai giliausias mūsų' 
tautos paprotys. Ypač kur( 
dalyvauja dvasiškiai, kurių: 
buvo ir šioje sutikimo vaka-' 
rienėje. Anos pastabos auto- praetią savaitę tris dienas M. Krupavičius plačiai infor- 
rius neturėtų norėti, kad prie - * mū vlIKo mavo aJie padėtį Lietuvoje ir
jo taikytus!.visi. J * 1 - ’ —- - - r -■ • - - •

Vardan Tos Lietuvos
Ateinantį sekmadienį didžiojo New Yorko lietuviai 

švenčia savo tautos nepriklausomybės akto paskelbimo 31 
metų sukaktį. Iš rengėjų kom iteto teko patirti, kad į šią 
didžią šventę lietuviai rengiasi su didžiausiu atsidėjimu.

Vyriausias vakaro kalbėtojas bus VLIKo .pirmininkas 
Mykolas Krupavičius. Taipgi kalbės Lietuvos Ministeris 
Washingtone P. Žadeikis ir Vienybės redaktorius J. Tys-
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Svečiai išvyko iš 
Washingtono

VLIKo pirmininkas prof, 
prel. M. Krupavičius ir Vykd. 
Tarybos pirmininkas V. Si
dzikauskas, grįžo į New Yor- 
ką. M. Krupavičius liks rytų 
provincijose, o V. Sidzikaus
kas vyks į vakarus. Tuo tar
pu trejetą dienų nori pailsė
ti. Iki šiol juos lydėjo prof. 
Dr. Pr. Padalskis. Prof. Kru
pavičių čia globoja prel. J. 
Balkūnas, kurio klebonijoje, 
Maspethe, jis ir apstistojęs.

auvyKę į J2YV musų VLuirvu mavo apie paxieiu • •• . •
(Vyriausiojo Lietuvos Išlais- teisėtus lietuvių reikalavi-j* lomieji entuziazmo 
vinimo Komiteto) pirminin- mus duoti Lietuvai nepri-' žingsniai 
kas prel. M. Krupavičius ir klausomybę. V. Sidzikauskas! 
Vykdomosios Tarybos pirmi- nupasakojo apie pogrindinį I 
ninkas V. Sidzikauskas Wa
shingtone posėdžiavo su Am. 
Lietuvių Tarybos nariais. Po
sėdžiai vyko pas mūsų pa
siuntinį ir įgaliotą ministerį 
Povilą Žadeikį.

i Jų buvimo Washingtone

v , . . . _ vinimo Komiteto) pirminin- mus duoti Lietuvai nepri-Yra žmonių, kūne jautrus, t
" begindami ne tik savo paties, 

bet ir aplinkos, kurioje jis 
gyvena, garbę. Šitie žmonės 
nieko nesigaili, kad tik ta ap
linka būtų garbinga ir lai
minga. Vienas iš tokių yra 
Baltimorės lietuvių parapi

jos klebonas kun. L. J. Men-j 
delis. Jis, sujaudintas mūsų1 - _ .. .. - . .
laisvės kovų vadų kalbomis, metu, musų pasnuntinybeje,
metė 700 dolerių auką tų ko- įvyko spaudos konferencija, agįmatvma- su prezidentu 
vu narėmimui Tai navvzdvs kurioje dalyvavo Įvairių laik- pasimatymą su preziaentu vų parėmimu^ lai pavy ays . SDaudos aeentūru Trumanu ir su Valstybes Se-visiems. šitie žmones bus ira- Jascių ir spauaos agentūrų J
šyti aukso raidėmis į mūsų atstovai. VLIKo pirmininkas kretonum. 
tautos kovų istorijos lapus.
Jo parapijiečiai ir gi padarė 
gerą pradžią ir davė pavyzdį 
kitiems. Neatsilikime nuo 
baltimoriečių!

. z... . . Sausio 30 d. VLIKo svečiai
Judėjimą Lietuvoje. .kalbėjo Baltimorėj masinia-!

Mūsų laisvės kovų vadai me lietuvių susirinkime. Pri
buvo priimti Valstybės de- sirinko nepaprastai daug 
partamente. Priėmė Europos žmonių. Buvo nepaprastai 
reikalų vedėjas J. D. Hiker- patriotiškas nusiteikimas, 
sonas. Jis kalbėjo ir Valsfy- Svečiai nepaprastai entuzias- 
bės Sekretoriaus vardu.

Svečiai tikisi vėliau gauti

TRUMANAS ATMETĖ
Valstybės Sekretorius D. 

Acheson Washingtone pa
reiškė laikraštininkams, kadKaip žinome, New Yorke

sudegė Webster-Hall, kur tu-! JAV prezidentas atmetė Sta
re j o būti mūsų 16 vasario lino pasiūlymą susitikti šu 
minėjimas, žmonės įtempę‘juo Rusijoj, Lenkijoj Čeko- 
dėmesį laukia — kaip dabar. Slovakijoj ar Vokietijos rusų 
bus, kur turės įvykti ši mūsų zonoj. Sekretorius pabrėžė, 

'kad mūsų prezidentas neva
žiuos apie visą žemės rutulį 
dėl neaiškių dalykų. Mūsų 
prezidentas jau tris kartus 
važiavo į kitą žemės rutulio 
pusę, norėdamas taikos ir ge
rovės žmonėms. Dabar, kai 
pakankamai įrodyta, kad tos 
'taikos ne visi siekia, mūsų 
prezidentas nevažiuos ket
virtą kartą.

Valstybės sekretorius da
vė laikraštininkams suprasti, 
kad Stalinui tuos pasiūlymus 
darant ne taika rūpėjo, bet 
propaganda. Kai rusai nori 
rimtai kurį nors dalyką 
spręsti, jie praneša apie tai 
mūsų Valstybės departamen- 
tan ir dar paprašo laikyti tai 
paslaptyje. Tuo tarpu dabar 
Stalinas pasiūlymus padarė 
žurnalistui ir pasiuntė į Pa
ryžių.

Šituo pasiūlymu yra įžei
džiamos Anglija, Prancūzija 

. ir Kinija, kurios Stalino kvie
time aplenkiamos. Juk karą 
laimėjo drauge ir jos, netik 
Rusija su JAV.

Acheson nedviprasmiškai 
pasakė, kad taiką pasaulyje 
ardo tik sovietai. Berlynnas, 
Saugumo Tarybos boikotavi- 
mas, Kinija, tai sovietų pirš
tų prikišimas, dėl ko ir san
tykiai įtempti.

šventė. Rengėjai reikalą su
tvarkė : minėjimas įvyks Car- 
niival Hall, Hotel Capitol, 
51st St. ir 8th Ave, New Yor
ke. Įsidėmėkite šio numerio 
kitame puslapyje privažiavi
mą. Minėjimo valanda ir vi
sa tvarka liko ta pati, tik sa
lė pakeista. Pasilikime tą 
dieną tik minėjimui.

Vyksta mūsų “Amerikos” 
vajus. Mūsų skaitytojai ir 
bičiuliai parodo tikrai daug 
širdies, stengdamiesi padėti 
savo laikraščiui. Vieni suran
da naujų prenumeratų, kiti 
surenka pinigus iš dar neap
simokėjusių, treti duoda ge
rų patarimų. Dažnai užeina 
į redakciją tai vienas tai ki
tas iš skaitytojų ir pareiš
kia: “A, nors mano jau ap
mokėta prenumerata, bet še 
dar ketveris metus pirmyn, 
laikraščiui reik pinigų.” Taip 
ir matai, kaip žmonės sielo-. 
jasi dėl lietuviško žodžio. Tik 
su jūsų pagelba, mes pakel
sime savo savaitraštį!

ninias .

į tiškai priimti. (
Per susirinkimą sukelta 

$1,000 suma tautos laisvini
mo darbams. Susirinkime šu-. 
dėjo dalyviai $300, o $700 pa
aukojo Baltimorės lietuvių 
parapijos klebonas kun. L. J. 
Mendelis.

Baltimoriečiai nustebino ir 
svečius ir ALT narius savo 
entuziazmnir~dwsniHnu,. T?j. 
nepaprastai gera pradžia ir 
pavyzdys kitoms kalonijoms.

; Tas pats ^aikrąŽę^rScMT 
kurs Stalinui davė keturis 
klausimus, į kuriuos šis at
sakė, pasiuntė Stalinui tele
gramą ir paklausė, ar jis at
vyktų į JAV pasimatyti su 
Trumanu, jeigu šis jį pakvies 
tų. žurnalistas gavo telegra
ma atsakymą iš paties Stali
no. Jis paaiškino, kad jam gy
dytojai uždraudė toli važiuo
ti, p ypač lėktuvu skristi. 
Dėl to, jis nenori j JAV vyk- 
ti. Jis bijosi dėl savo sveika-' 
tos, sakė žurnalistui.

Bet JAV pasiuntinys Mas-Jmirė nuo žaizdų, kurias ga- 
kvoje W. B. Smith pranešė, Vo jį suimant.
kad Stalinas dar visai buvo' Trisdešimties metų amž. 
sveikas ir stiprus, kai jis jį šachas Rėza Pahlevi valdo 
matė Maskvoje. Į Irano kraštą nuo rugsėjo 17

New Yorke, NBC praneši- Į d., 1941 metų, kai jo tėvą ali- 
j antai privertė pasitraukti iš 
sosto.

Sąryšy su pasikėsinimu, 
uždraustas komunistų veiki
mas Persijoje.

Pašovė Persijos 
šachą

Vasario 4 d. Teherane įvy
ko pasikėsinimas prieš Persi
jos (Irano) valdovą. Šachui 
išlipant iš automobilio prie 
jo prisiartino tariamasai re
porteris ir bandė nufotogra- 

I fuoti. Bet tuo pačiu laiku pa
leido į karalių kelis revolve- 
' rio šūvius, iš kurių du patai- 
;kė. šovėjas suimtas. Jis jau

mu, tvirtinama, kad Stalinas 
pasiūlęs Trumanui susitikti 
Vokietijoje (rusų zonoj), Len 
kijoje, Čekoslavakijoje ar pa
čioje Rusijoje.

SMETONOS PAMINĖJIMAS

Sausio 30 d. Clevelande bu- gingas kultūrininkas, daug 
vo paminėta buvusio Lietu- raštų parašė.
vos prezidento A. Smetonos Rusams okupavus Lietuvą,

Jau aiškėja

Tu buvai išdidi ir galinga 
Kunigaikščių plati Lietuva, 
Ir drebėjo totoriai, Maskva 
Ir kiti mūsų priešai gausingi.

Ta galybė išsprūdusi dingo — 
Nukamavo nelygi kova — 
Ir buvai prislėgta, nelaiminga 
Kruvinų baudžiavų Lietuva.

Atsikėlei graži ir džiaugsminga, 
Nors paplūdus kraujuos, bet laisva — 
Iš vergijų išėjus gyva —

Taip tu esi gyvenimo vingiais 
Vis laisva, išdidi ir galinga 
Amžinų amžina Lietuva.

J. Aistis

Vlado Vijeikio linoleumo raižinys

KAS NAUJO ŠIA SAVAITĘ
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Milijonai žmonių pasauly
je netikėjo, kad bolševizmas 
yra toks, koks jis yra. Bol
ševizmo nepažinusiam lais
vojo pasaulio žmogui dažnai 
padilgydavo širdį klaustu
kas: negi tai tiesa, ką kalbė
jo V. Kravčenko, Mykolaiči- 
kas, Nagy ir kiti? Turbūt, 
jie... mažiausia, dalykus per
dėjo. Vengrijos kardinolo 
kankinimas daugybei šitų 
žmonių atidarė akis. Jie pa
matė, kad minėtieji kalbėto
jai, nors jie patys išgyveno 
bolševizmo režimą, jo ne tik 
neperdėjo, bet dar nedadėjo. 
Bolševizmo, kaip ir nacizmo, 
baisybes pilnai aptars tik 
dešimtmečiai.

—Philadelphijoj greitu lai
ku bus atidarytas vėžio li
gos tyrinėjimui Institutas. 
Pastatas kainavo $3,500,000.

Naujas oro milžinas
Didžiausias pasauly lėktu

vas “Constitution” vasario 3 
dieną pakilo iš San Francis
co erodromo ir atskrido į 
Washingtoną, per 10 valan
dų be sustojimo, padaręs 
2,557 mylias kelio.

“Constitution” sveria 92 
tonas ir gali vežti 168 kelei
vius. Bet per šią pirmą kelio
nę jis paėmė tik 91 vyrą.

Norint turėti geresnį su
pratimą apie šį oro milžiną, 
reikia jį palyginti su di
džiausiu vagonu, kuris turi 
vietos tik 56 keleiviams.

mirties sukaktuvės. Minėji
mą rengė Clevelando Tauti
ninkų skyrius. Rengimui va
dovavo ir pačias iškilmes ve
dė žinomi tautininkų veikė
jai 
pius ir Dr. S. T. Tamošaitis.

Susirinkime kalbas pasakė 
buvusieji prezidento Smeto
nos draugai ir tautininkų 
partijos veikėjai. Meninės 
programos centrinė dalis bu
vo—V. Jonuškaitė ir S. Ado
maitienė.

Antanas Smetona, kaip ži
nome, buvo pirmasis Lietu
vos prezidentas, kuriuo jį tei
singai išrinko visa tauta. Po 
ilgesnės pertraukos, 1926 m. 
jis vėl tapo valstybės prezi-

P. J. Žiūrys, K. S. Kar-

1940 m. birželio mėnesį A. 
Smetona pasitraukė iš Lietu
vos ir per Vokietiją ir Itali
ją atvyko į JAV. Apsigyve
no Clevelande, kur nelaimin
gai žuvo namo, kuriame gy
veno, gaisre.

Beveik tuo pačiu metu, kai 
Stalinas atsakė į keturis 
klausimus, Molotovas padarė 
pareiškimą, kuriame jis ne
paprastai aštriai puolė kuria
mą Atlanto Sąjungą. Ašt
riausiais žodžiais jis kalbėjo 
apie JAV. Jis sakė, kad Ame
riką siekia imperializmo. 
Amerika daro planą, sakė jis, 
kuriuo nori paimti visą pa
saulį į savo rankas.

Šitas Molotovo pareiški
mas net ir didžiausiems pa
saulio optimistams buvo šal
tas dušas, kuris juos atvėsi
no dėl Stalino “norėjimo” tai
kos. Visiems jau aiškėja, kad 
Politbiuro vyrai pasidalinę 
roles vaidina pasauliui akis 
apdumti.

—Kansas City ilgametis 
teisėjas E. Smith, nuteistas 
20 metų kalėti už tai, kad 
1944 metais nuslėpė du tūks
tančius, dolerių savo taksų.

IKI GYVOS GALVOS
Vengrijos Kardinolas J. 

Mindszenty komunistų teis
mo nuteistas kalėti iki gyvos 
galvos. Prokuroras vistiek 
reikalauja miirtes bausmės.

Kardinolas nuteistas už 
“valstybės išdavimą.”

Sprendimo metu kardino
las atrodė labai išvargęs, iš-

protestai prieš bolševikinę 
barbariją. Amerikos didžioji 
spauda pašventė šiam įvy
kiui pirmuosius puslapius.

Daugėja bedarbiu
p*, 1O.B auuuu įduai lisvaigęs, ib- 

dentu. šis antrasis A. Sme- blyškęs. Bet jis valdėsi ir bu- 
tonos prezidentavimo laiko- vo gana ramus. Paskelbus 
tarpią nebuvo toks vaisingas, 'sprendimą, paskutiniame sa- 
nes jis daug jėgų eikvojo ko-vo žodyje, kardinolas pareiš- 
voje su kitaip galvojančio- kė, kad jis yra neteisingai 
mis srovėmis. Kaip žmogus,' nuteistas.
jis buvo didis patriotas, ener-

Daug kur pradėjo užsida- 
rinėti dirbtuvių durys ir šim
tai tūkstančių žmonių paliko 
be darbo. Statistikos davi
niais sausio mėnesį nedirban
čiųjų skaičius siekė 2,650,000 

Darbo stoka jaučiama ir
Visame pasaulyje pasipylė žemės ūkio srityje.

• Į Amerikos zoną Korėjoj įsibrovė didelis dalinys ru
sų parengtų “partizanų.” Apginkluoti rusų ginklais. Atvy
ko iš rusų zonos.

• Įvairiose Italijos vietose kilo bedarbių demonstra
cijos. Jas visur išnaudoja komunistai.

• Kardinolas SpeUmanas lankėsi Bostone (Mass.), 
kur laikė šv. mišias už savo mirusią tetą K. Bannican. K. 
Bannican mirė 86 metų amžiaus.

• Italijos ministeris pirmininkas A. de Gasperi pa
reiškė, kad Italija, dėl Sovietų agresinės laikysenos, jun
giasi prie Vakarų.

• North Hollywoode (Kalif.), gaisro metu sudegė S. 
Bothwellio senų automobilių muziejus. Čia buvo modelių 
net iš 1903 metų.

• Paryžiaus universitete lietuvis A. J. Greimas įgijo 
filologijos (kalbų) daktaro laipsnį. Knygą, už kurią jam 
davė daktaro titulą, universitetas įvertino labai gerai.

• Norvegija, nežiūrint Sovietų grąsinimo, nutarė pri
sidėti prie kuriamo Atlanto Pakto.

• Laikraščiai praneša, kad Andrėj ^Višinskis gydosi 
Čekoslovakijos Karlsbade. Esą jis netoli pamišimo. .

• Buvo balsuotas anglų parlamente Bevinui pasitikė
jimas. Išreikšta pasitikėjimas 283 balsais prieš 193. >

• Vokietijoje pakarti 6 naciai, karo metu kankinę ir 
žudę amerikonus—belaisvius.

• Jungtinių Tautų organizacijos generalinis sekreto
rius Trigve Li nori vykti į Kiniją, tarpininkauti deryboms.

• Suomija gavo iš JAV tam tikrų medžiagų (izotopų), 
kurios pagaminamos skaldant atomus ir kurios tinka gy
dymo reikalams. Tai jau 26 valstybė, gavusi iš JAV šių 
medžiagų.

• Naujos audros siautė Nevados ir Kalifornijos plo
tuose. Oras ten pradeda aprimti.

• Yra daug žinių, pagal kurias Izraelis susitars su 
Egiptu. Pasitarimai vyksta Rodos saloje, Viduržemio jū
roje.

_ • Į amerikonų zoną atbėgo Tiuringijos (Vokietijoje, 
rusų zonoje) ministerių pirmininko duktė su vyru. Atbėgę 
pareiškė, kad rusų zonoje yra nepanešamas komunistų sau- 
valiaviimas.

• Prie Donaueschingen (Vokietijoje, prancūzų zono
je) autobuso nelaimėje žuvo 30 žmonių.

• Į Valstybės departamentą atėjo tūkstančiai protes
tų prieš komunistų sprendimą Vengrijos kardinolui.

• Mayoras O’Dwyer reikalavo, kad D. Acheson padary
tų viską, kad komunistai “nenulinčiuotų” kard. Mindszenty.

• Anglų vyriausybė paprašė išvykti iš Anglijos du Ru
munijos diplomatus — E. Balas ir J. Magura.
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Raštus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negražinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

MŪSŲ ŠVENTĖ
Ateinantį trečiadienį bus vasario. 16 diena. Tai mūsų 

tautos šventė. Tai mūsų nepriklausomybės atbudimo diena, 
ilgus amžius vergavus, kentėjus, kovojus. Tai diena, kada 
tauta galėjo pasakyti — užteks, mes daugiau vergauti ne
norime ir negalime, šitą tautos aktą turėjo paremti sava
noriai savo krauju ir gyvybėmis, nes grobuoniai ir tada 
paleisti iš vergijos mūsų tautos nenorėjo.

Dvidešimt dvejis metus švęsdavo mūsų tauta laimin
gai šią šventę. Tai būdavo džiaugsmo, entuziazmo ir pasi
didžiavimo šventė, žydinti mūsų tėvynė žavėjo svetimtautį 
ir iš svetur parvykusį lietuvį. Mūsų mokyklos, mūsų spau
da, mūsų organizacijos, dvasinė ir materialinė kultūra tei
kė pasididžiavimo. Mūsų tauta norėjo pasitikėti savo kai
mynų gera valia. Nes ji niekam negrąsino, niekam blogo ne
linkėjo.

Bet mes apsirikome. Baisusis rytų kaimynas, pasiro
do, klastingai laukė momento. Kai vakarų jėgos buvo su
kauptos prieš Hitlerį, šis klastingasis kaimynas užgriuvo 
ant mūsų mažos tautos su šimtamilijonine mase. Užgriuvo 
šlykščiausiu būdu. Tokio istorija nėra pažinusi. Jie nepa
skelbė pasauliui ginklu privertę šią mažą tautą paklusti, 
kaip kad darydavo per amžius garbingos didžiosios tautos. 
Ne, jie paskelbė pasauliui, kad pati lietuvių tauta juos pa
prašė išlaisvinti nuo... jos pačios. Tai gėda, kurios jokia is
torija, joki įvykiai nenuplaus tiems, kurie ją užsitraukė.

Garbingiausiai ir stipriausiai išsilaikė Amerikos tauta 
šitos pasaulinės gėdos atžvilgiu. Amerikos tauta iškarto pa
sakė, kad tai yra gėdos aktas, kurį tegali įvykdyti tik la
bai žemo lygio valstybinis režimas. Amerikos tauta iš kar
to pasisakė nepripažinsianti šito gėdos akto. Ji garbingai 
savo pažadą laiko ir šiandieną. Mūsų diplomatinės atstovy
bės A. J. Valstybėse veikia, kaip veikė. Tai didelė moralinė 
parama mūsų tautai.

Mūsų broliai Lietuvoje šią didžią šventę tegali švęsti 
tik pogrindy. Kas išdrįstų ją švęsti viešai, tam mirtis, ar 

- Sibiro taigos. Užtat lietuviai viso pasaulio kampuose šią 
šventę švenčia su didžiu susikaupimu^ Ši diena lietuviui yra1 
praeities didybės, ir ateities vilčių diena. Lietuvių šiandie-, 
ną yra viso žemės rutulio visuose kampplii^a««M»~~~ 
skelbia laisvajam žmogui žiauraus kaimyno 1940

gėdos il^pie visas baisybes, kurioihis jis tą1 ak- 
tą norį užglostyti._____
. ^RraaūinJ sąžinė neišlaikys — jis tars sykį savo žodį 

prieš barbarus. Anglai pasitraukė iš Palestinos, kad ten 
įsikurtų žydų valstybė. Tas pats atsitiko Indijoje. Ameri
ka sukūrė Filipinų respublikas ir Korėjos valstybę. Tai 
daroma tam, kad parodžius pasaului, jog dvidešimtas am
žius yra laisvės ir demokratijos klestėjimo amžius. Mūsų 
tauta taip pat turi teisės būti nepriklausoma. Ji neprivalo 
būti barbarų užgaidų auka!

Kai dainuojant tau pritarti 
ims lakštingalėlė, 
ir pajusi grožio artį, 
lyg kvapsningą gėlę. (LAIC Photo)

Prof. prel. M. Krupavičius,
VLIKo (Vyriausiojo Lietu

vos Išlaisvinimo Komiteto) 
pirmininkas.

Kai rami naktis, nužengus, 
tildys tavo sielą : 
ar nutildys žemė, dangus 
ilgesingą gėlą?

Į aukštybę ar nėbkilsi 
tyrą, stebuklingą, 
kur širdis, nutilus, ilsi 
dieviškai laiminga?

VASARIO 16-TOSIOS REIKŠMĖ

--------------- ;-----------ę---------  priedermėmis. Vasario 16-os 
aktas įgauna dar ir simboliš
kos reikšmės, kad tam lietu
vių Tarybos posėdžiui pirmi- 

____ •__________  ' ninkavo lietuvių atgimimo 
i tėvas J. Basanavičius, pats 

Prof. Dr. I. Ivinskis Vilniuje miręs vasario 16-tos 
Į dieną, 1927 m. _

valdžios, kuri sugebėtų vyk
dyti valstybės funkcijas.

Tačiau šitie teisiški-istoriš- 
ki samprotavimai nieku budu 
negali sumažinti politinės 
Vasario 16-tosios akto reikš
mės Lietuvos valstybės įkū
rimo procese. Juk labai reikš 
minga yra tai, kad ta naujoji 
Lietuvos valstybė nebebuvo 
apsunkinta jokiais politiniais 
servitutais, jokiomis prievo
lėmis kitoms valstybėms. Čia 
lietuvių tauta, remdamasi 
tautos apsisprendimo princi
pu, pareiškė savo valią ir 
tvirtą savo valstybės nusi
statymą. Pati Taryba pasiė
mė sau teisę paskelbti Lietu
vos nepriklausomybę, kur ne
buvo jokių vienašališkų pa
žadų. Tautos suverenumo ir 
jos valios reiškėją čia buvo 
Taryba.

Pasauliui komunizmas ne
duoda ramybės. Daugiau 
kaip penktadalį pasaulio jis 
įstūmęs į baisų skurdą, šim
tai miliijonų žmonių po ko
munistais kenčia baisias kan
čias. Komunizmas grąsina ir 
likusiam . pasauliui, žmonės 
jau nebeišlaiko kentėję ir ty
lėję. Pats prezidentas Tru- 
manas, kaip žinome, neseniai 
pasakė stipriausią kalbą 
prieš komunizmą. Laisvojo 
pasaulio žmonės gali savo žo
dį tarti prieš šitą baisybę. 
Kitaip yra su pevergtais. šio
mis dienomis vyksta pasau
ly dvi bylos, kurios ištikro 
yra laisvojo pasaulio su ko
munizmu bylos.

V. Kravčenko

Grįžo vienyben prastame posėdyje pirminin
kavo Dr. J. Basanavičius, ku- 

Vasario šešioliktosios Ak- ris savo autobiografijoje įra- 
to teksto svarbiausioji dalis 
sakė, kad Lietuvos Taryba 
“skelbia atstatanti Nepri
klausomą demokratiniais pa
grindais sutvarkytą Lietu
vos valstybę su sostine Vil
niuje ir tą pačią valstybę at
skirianti nuo visų valstybi
nių ryšių,” kurie yra buvę su 
kitomis tautomis. Drauge 
Lietuvos Taryba pareiškė, 
kad Lietuvos valstybės pa
matus ir jos santykius su ki
tomis valstybėmis privalo 
galutinai nustatyti kiek gali
mai greičiau sušauktas Stei
giamas Seimas, demokratiniu 

■ būdu visų gyventojų išrink
tas. šitas svarbus nutarimas

i reiškė suąkiŲusigs Lietuvos 
ose kamneliua^V«uF iie Tefryoos grįžimą vienybėm 
-i<un Prieš tei ir Tarybos prezidiu

mas buvo atsistatydinęs. , Jį 
sudarė: A. Smetona, St. Kai
rys ir J. šaulys. Tame nepa-

šė: “tai buvo šeštadienis, 12 
vai. 30 min. dieną, kada man 
Taryboj pirmininkaujant ir 
skaitant paskelbimo formu
lę, tai ir atlikta tapo, visiems 
Tarybos nariams karštai del
nais plojant.”

~ Išpranašauti vaisiai
Vasario 16-tosios aktu lie

tuvių tauta, kaip žymiausias 
to krašto socialinis veiksnys, 
per tą Tarybą pareiškė Vil
niuje savo valią ir tvirtą val
stybingumo nusistatymą. Ta
me vasario 16-tosios dienos 
akte, kuris buvo ir tautinis 
lietuvių vienybės žygis, kai 
kalba ėjo apie gyvybinius 
tautos interesus, susikon- 
densavo ir pasireiškė visa ta 
Lietuvos žemės sąmoninga ir 
valinga energija, kurią jau 
žymiai anksčiau pasąmonėj 
turėjo ne vienas patriotas. 
Apie ją jau seniai, labai se
niai buvo dainavęs Antanas 
Strazdelis, pranašaudamas 
ateinantį pavasarėlį, o vėlau 
ją dar stipriau išreiškė Mai-

(LAIC Photo)
Vacys Sidzikauskas, 

Vykdomosios Tarybos pirm.

VYRIAUSIO LIETUVOS-IŠLAISVINIMO
KOMITETO ATSIŠAUKIMAS

LIETUVIAI!
Jau penktą kartą minime atsižvelgiant kur begyventu- 

Lietuvos valstybės atstaty- me ir kokią pasaulėžiūrą iš- 
mo — 16 Vasario — šventę,' pažintume.
būdami atskirti geležine už-j Sunki ir nelygi Lietuvos 
danga nuo savo gimtosios'1"—— 1-------- n—1_—•_ :x
žemės ir net negalėdami su
sitikti su tėvynėje pasiliku
siais broliais ir seserimis. 
Tėvynėje vyksta negailestin
gas persekiojimas, fizinis 
lietuvių tautos naikinimas ir 
trėmimas, kuris taip pat reiš
kia nors ir lėtą, bet tikrą mir
tį tolimose Sibiro taigose.

Tatai daroma 20-tame am
žiuje, kada tarptautinis teis
mas pasmerkė nusikaltimus 
prieš žmoniškumą, kada Jun
gtinių Tautų Organizacija sa
vo paskutinėje sesijoje priė
mė žmogaus teisių deklaraci
ją ir pasmerkė genocidą. 16 
Vasario šventės proga mes 
siunčiame kovojantiems ir [reikia, kad mes visi ją rem- 
persekiojamiems tautiečiams tume kuo kas galime. Ypač 
tėvynėje ir ištrėmime savo didelės paramos mūsų dele- 
gilią brolišką užuojautą, įsi- gatams laukiame iš mūsų 
pareigodami nenuilstančia 
energija tęsti kovą ligi per
galės.

Pasaulinės politikos raida 
vystosi mūsų naudai, mūsų 

. prietelių ir užtarėjų skaičius 
gausėja, papildydamas mūsų 
pačių kovotojų eiles. Ateitis 
mums teikia daugiau išsilais
vinimo vilčių, "bet ir šiandien 
dar nežinome, kada laimėsi
me ir galėsime grįžti į savo 
išlaisvintą tėvynę. Gyvena
masis momentas mums sta
to visą eilę naujų uždavinių, 
kuriuos sėkmingai spręsda
mi turime dalyvauti visi, ne

.laisvinimo kova reikalauja iš 
mūsų sutelkti visas gyvąsias 
jėgas ir vieningai dirbti. Vi
si tą darbą trukdantieji kliu
viniai turi būti iš mūsų tar
po pašalinti, šiandien mes tu-1 
rime ieškoti ne to, kad mus 
skiria, bet to, kas mus jun-

Europoje ir kituose pasaulio 
kontinentuose esančias lietu
viškas organizacijas ir pa
skirus asmenis aktingai pri
sidėti prie vajaus organiza
vimo ir aukų rinkimo, o visus 
lietuvius — pagal išgales pa
remti Tautos Fondą.

Esantieji tremtyje lietu
viai skirstosi po visą pasaulį 
ieškodami laikinės prieglau
dos. Šia proga su dideliu dė
kingumu minime tuos kraš
tus, kurių vyriausybės pla
čiau pravėrė tremtiniams 
duris ir teikia jiems darbą 
bei pastogę. Išbarstytų pa
saulyje lietuvių jėgos, be 
jungiančios organizacijos bus 
menkos. Šioms jėgoms stip
rinti kuriama Pasaulio Lietu
vių Bendruomenė, kuri jungs 
visus lietuvius. Tat kiekvie
no lietuvio šventa pareiga da
lyvauti bendruomenėje ir

Apvainikavo aukos
Kas yra mums vasario še

šioliktoji? Ji yra mums pir
miausia naujosios - antrosios 
lietuvių valstybės šventė. To
ji prieš 31 metus Vilniuje pir
mą kartą išgyventoji vasario 
16-toji gyvai apreiškia tą są
monę, kuri pamažu vystėsi ir 
vis labiau reiškėsi nuo Va- ;ronįS) skelbdamas auštantį 
landaus laikų. Joje matomu rytojų. šitos rūšies sąmonė

Lietuvoje pamažu au- 
. ......... gusi ir stiprėjusi per visą 

19-tąjį amžių ir ypač išryš
kėjusi tautiniame lietuvių at
gimime.

ir knygnešių lūkesčiai. Vasa-[ 
rio 16-tosios aktas reiškia 
mums įkūnijimą karžygišku 
darbu, apvainikavimą to de
šimtmečius trukusio lietuvių 
pasiaukojimo, tos nenuilsta
mos kovos su iš paviršiaus 
neįveikiamomis kliūtimis.

Nepriklausomu 
keliu

Tas aktas yra ženklas ne
paprasto tikėjimo į savo at
eitį. Tai yra ženklas morali
nio drausmingumo ir tautinio 
atsparumo.

Vasario 16-toji vienu at
žvilgiu reiškia užbaigimą to 
proceso, kuris ryškiau prasi
dėjo nuo Daukanto laikų. O 
tai buvo apsisprendimas už 
atskirą, savitą kultūrą, už at
skirą savo likimą. Nejungda
mi savos ateities su tradici
ne unija, lietuvių tautoj pali
kusia apkartimo jausmą, ne- 

_  ____________  __ paisydami aplenkėjusios ba- 
veikliai įsijungti7' į 'lietuvių jorijos^aspiracijų, jš * sveiko 

tojus kuo kas gali*:’gyvužo-lliai. lietuvių tautos likimą 
džiu, spauda, organizaciniu kreipia visai nepriklausomu 
darbu, materialine parama, keliu.

trio mib- ankiiy*f nrnie. iSrrnmia VClKlltU ĮBlJUIigU Į lieiUVlU ““F“ »v vxxkvgia. Tik suburtomis jėgomis t kova nrieš ios naikin- lietuviško kaimo kilę šviesuo- 
veikdami mes laimėsime. !;aU ,OV,ą j0S_naiK!n uvi™

Ieškodami pagelbos Lietu
vos išlaisvinimui mums vi- i 
siems pažįstami, seni ir pri-;?ar°u- mąienaune parama 
tyrę politikai yra išvykę į Kurdamiesi svetimuose kras- 
JAV. Vyriausias Lietuvos Iš- tuose “®8 ,mt*ad ^turime 
laisvinimo Komitetas teikia panursti kelio tėvynėn ir tęs-

tyrę politikai yra išvykę į 
JAV. Vyriausias Lietuvos Iš-

tai misijai ypatingą reikšmę 
Lietuvos laisvinimo darbe. 
Tos misijos sėkmingumui

ti Lietuvos laisvinimo darbą. 
Mes turime vengti kelių, ku
rie veda į nutautėjimą ir 
kliudo grįžti išlaisvinton tė
vynėn.

Trisdešimt pirmąją Lietu
vos nepriklausomybės atsta
tymo šventę mes sutinkame 
susirūpinimo, susikaupimo ir 
gedulo ženkle, šaukdamiesi 
Aukščiausiojo pagelbos ištę- 
sėti tą kovą ligi visiškos per
galės. Laimėjimą mums lai
duoja mūsų bylos teisingu
mas. Iš šito kieto bandymo 
išeisime užgrūdinti ir neišse-

brolių amerikiečių, kurie vi
sada sunkiomis lietuvių tau
tai valandomis pirmieji atei
davo pagelbon.

Lietuvių tautos laisvės ko
va reikalauja nemažai ir ma
terialinių išteklių. Atsiran
dant ' vis naujiems uždavi
niams, Tautos Fondo išlaidos, v. , ................
didėja, o pajamos dėl vyks-jislaisvm- 
tančio tremtinių kilnojimosi 
mažėja. 16 Vasario šventės 
proga Vykdomoji Taryba 
skelbia tradicinį Lietuvos 
laisvinimui aukų vajų. Vy
riausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas kviečia visas

toje demokratinėje Lietuvo- 
. j e imsimės atstatymo ir kū
rybos darbo.

i Vardan tos Lietuvos vie
nybė težydi!

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

Buvęs Stalino ministeris, 
pereito karo metu didelis Po- 

llitbiuro patikėtinis. V. Krav
čenko, kaip žinome, neperse- 
niausia pabėgo iš Sovietų 
Sąjungos ir atsidūrė Ameri
koje. Pasauliui pareiškė pa
bėgęs, kad jis negalėjo dau
giau kęsti tų baisių niekšys- 
čių, kurias Stalinas daro su 
savo draugais. Dar daugiau: 
čia jis parašė knygą — “Aš 
pasirinkau laisvę,” kur ir iš
dėstė viisas Maskvos baisy
bes. Tai knyga, kuri atidarė 
akis daugybei milijonų žmo
nių, kurie nieko nenusimanė 
apie komunistiškąjį bolševiz
mą ir kurie dėl to jį palaikė. 
Ši knyga apšvietė net daugy
bę vadinamųjų salioninių ar 

ibizniio komunstų, laisvuose 
kraštuose, kurie metė komu
nizmą, sužinoję tiesą apie so
vietus.

Prancūzų komunistų laik
raštis, “Les Lettres Fran-

Reikėjo įvykdyti
Žiūrint į vasario 16-tosios 

aktą teisiniu požiūriu, reikia 
pasakyt, kad paskelbus Lie
tuvą nepriklausomą, Lietu
vos valstybės, kaip socialinio 
fakto, dar nebuvo. Juk pati 
Lietuvos Taryba nebuvo dar 
valdžia valstybės valdžios 
prasme. Ji tokia nebuvo nei 
valstybės, nei tarptautinės 
teisės požiūriu. Juristui ji 
buvo laikina lietuvių gyven
tojų’ atstovybė, mandatari- 
jus be mandato, kuris tik 
paskui galėjo gauti savo 
veiksmams pritarimo iš tau
tos pusės. Tai valstybei trū
ko valdžios, pajėgiančios 
veikti imperiumu, kuris ga
lėtų sucementuoti kitus du 
elementus, būtent, tautą ir 
teritoriją.

Tos teritorijos gyventojai, 
į kurią Taryba etnografiškai 
ir istoriniais titulais preten
davo, kaip prof. M. Roeme- 
ris sako, dar nebuvo suburti 
į funkcionalinį vienos valsty
binės tautos vienetą. Juk Lie
tuva dar tebebuvo svetimos 
valstybės jėgų, būtent vokie
čių, dispozicijoje. Todėl nau
jai paskelbtoji Lietuvos vals
tybė dar nebuvo išėjusi iš 
idėjų pasaulio.

Drąsus žygis
Vasario 16-tosios aktas y- 

ra labai drąsus žygis anuo 
metu. Kai vokiečių militari- 
nės valdžios pareigūnai apie 
tai sužinojo, jie pavadino 
Lietuvos Tarybą “freche' caise” apšmeižė V. Kravčen- 
Bande.” Aktas buvo paskelb- ko ir jo knygą. Jie, žinoma, 
tas dar tuo laiku, kai vokie- Maskvos tvarkomi, parašė, 
čiai vakaruose planavo savo kad pats Kravčenko yra be- 
didžiuosius puolimus ir, be protis, o jo knygą parašė ne 
kitko, vqs nesuvarė anglus į jis, bet kas nors jo vardu, 
jūrą. Juk tik po vasario 16 
ir dar žymiai vėliau, vokie
čiai vedė sėkmingas kovas 
vakaruose, o jos tik vidurva
saryje baigėsi taip vadina
mąja antrąja Marna.

Vasario 16-tosios aktas bu
vo reikšmingas tautinės vie
nybės žygis. Jis sulipdė su
skilusią Lietuvos Tarybą, ku
ri nesantaikos pavojuj galė
jo žlugti. Jis taip pat ryškiai 
parodė, kad anuo metu atski
ros, ir nevienodo nusistaty
mo grupės galėjo pozityviai 
bendradarbiauti. Jos rasdavo 
kalbą, kada klausimas ėjo 
apie gyvybinius lietuvių tau
tos ir valstybės reikalus.

Be pasižadėjimų
Tiesa, kaip matėme, turė

jo rastis tam tikrų objekty
vių sąlygų pirmojo didžiojo 
karo pasėkoje, kad galėtų 
kūnytis toji lietuvių sąmonė 
ir norai. Sąlygos, žinoma, pa
lengvino tautinei lietuvių są
monei išsikristalizuoti į. gy
vą ir realią nepriklausomy
bės idėją, besireiškiančią 
nuo 19-tojo amž. galo vis 
ryškesniu politiniu išsidife- 
rencijavimu. Bet neužteko 
sąlygą! Reikėjo daug veikti 
ir dirbti, kol galima buvo 
darbą baigti laimėjimu, kurį 
Lietuvoje vasario 16-tąją per 
22 metus vis iškilmingai pa
minėdavome.

Vasario 16-tosios aktu Lie
tuvos valstybė buvo paskelb
ta be jokių pasižadėjimų ki
toms valstybėms ir neapsun- pati pasiskelbė 
kinta jokiomis politinėmis Taryba,” nebuvo dar tikros

Tautos valia
Lietuvos valstybė teisinin

kui skaitosi faktiškai įkurta 
laikotarpyje tarp 1918 m. 
lapkričio mėn., kada buvo iš
leista pirmoji laikinoji kons
titucija ir buvo sudaryta pir
moji laikinoji vyriausybė, ir 
1919 m. liepos mėn., kada 
Lietuvą galutinai paliko sve
timos okupacijos (vokiečių) 
liekana. Vadinasi, ir 1918 m. 
liepos 11, kada Lietuvos Ta
ryba išrinko hercogą von 
Urachą Lietuvos karalium, o

“Valstybės

Kelrodis ateičiai
Vasario 16-tosios aktas 

ra kertinis akmuo naujosios, 
jau antrosios Lietuvos vals
tybės atstatyme. Jis reiškia 
bendrą mūsų visų lietuvių ir 
visų srovių sutarimą. Tad va
sario 16-tosios aktas yra, be
rods, pakankamas laidas, 
kad ir dabartyje, o ypač at
eityje, kai kalba eina ir eis 
apie pačius svarbiausius mū
sų tautos ir valstybės klausi
mus, bus einama tuo prieš 
31 metus sėkmingai eituoju 
bendro susitarimo, vienybės, 
ir protingo abipusio kompro
miso keliu.

Šituo atžvilgiu vasario 16 
aktas yra reikšmingas, kelro
dis ateičiai.

y-

Išgelbėjo užpustytus 
žmones

Kariuomenės įstaigų pra
nešimu, Omaha (Nebr.) apy
linkėje išgelbėta apie 2,000 
užpustytų žmonių. Gelbėji
mo darbus veda kariuomenė.

Kariuomenė nuvalė sniegą 
nuo daugybės kelių, pristatė 
dešimtims tūkstančių galvi
jų pašaro. Darbams vadovau
ja gen. L. A. Pick. Jis pareiš
kė, kad kariuomenei pasi
seks išgelbėti daug šio kraš
to žmonių, gyvulių ir turto.

V. Kravčenko iškėlė šiam lai
kraščiui bylą Paryžiaus teis
me. Jis čia įrodys, kad kny
gą jis pats parašė ir parašė 
tiesą. Teisme dalyvauja per 
300 visų kraštų žurnalistų, 
kurie jau tik pamatę Krav
čenko pranešė, kad jis yra 
visai sveikas ir labai protin
gas. Pasaulis įtemptai laukia, 
ką pasakys prisiekusiųjų tei
smas. Patį Kravčenko Pary
žiuje saugo stipri apsauga. 
Bijoma, kad komunistai ne
nužudytų.

Kardinolas Min- 
dszentv 

J

Kita byla, urią pasaulis 
įtemptai seka, vyksta Veng
rijos sostinėje Budapešte. 
Komunistų’ teisiamas Veng
rijos katalikų primas, kardi

nolas Juozas Mindszenty. Jį 
j neseniai komunistai suėmė ir 
apkaltino už “valstybės išda-

■ vimą.” Esą, jis norėjd nuvers
ti komunistų valdžią.
I Pasaulį sukrėtė tas daly
kas kad šis garbingas kardi
nolas “teisiamas” tokiu pat 
būdu, kaip Maskva “teisė” 
anais laikais komunizmo kū
rėjus — Buchariną, Kamene- 
vą, Rykovą, o paskiau — 
Turkačevskį, Putną ir kitus. 
Būtent, kardinolas, kaip ir 
anie minėtieji, pats “prisipa
žįsta” kaltas. Tai kankinimų 
ir piliulių ženklai.

Pasaulis turi progos susi
kaupti ir pagalvoti: kadėl 
komunistai, teisiami laisva
jame pasaulyje, už tikras iš
davystes, niekam neprisipa
žįsta, tik komunistų teisiami 
— komunistai ar net katali
kai — vis “prisipažįsta”? 
Toki subrendę ir gyvenimo 
užgrūdyti vyrai, kaip čia mi
nėtieji! Tai yra ko pagalvo
ti šių dienų žmogui.
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NAŠIAI

—Amerikos generolas Ei
chelberger pataria gerai ap
ginkluoti Japonijos 125,000 
vyrų policiją, kuri bus geriau 
šia atrama prieš ten besi
skverbiantį komunizmą.

—Tur būt, šešt 
Juozapėlis apsip 

pro duris.
—Juozapėli, kai
—Duoti tam be
Paliutė rado Ju 

maldyti:
—Nebijok, Juoz 

mane ateisi, aš ta 
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—Nereikia, —
—Mat, dar raul 
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purkšnoti.
—Laikyk, mam
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parsivertė Juozape 
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—Muški, muški 
galėsi mušti.

—Ir mušiu, pail 
Pamotė mušė,
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VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS
Prisiminimai okupantu naguose

TĖVAS SENKUS

Paskutinį kartą šią didžią 
tautos šventę laisvai atšven
tėme 1940 metais. 1941 m. 
vasario šešioliktosios metu 
Lietuva buvo jau bolševikų 
sukaustyta. Jau keturi “mė
nesiai prieš komunistų parti
ja pradėjo “ruoštis vasario 
16-jai.” Visame krašte, vi
suose partijos skyriuose bu
vo iš anksto aptarta, kaip 
daryti, kad tauta slaptai ar 
viešai nepamėgintų vasario 
16 dieną “švęsti.” Visa diri
gavo, žinoma, Maskva per 
Lietuvos komunistų centro 
komitetą.

Apsirikta
Iki vasario 16 dienos ,1941 

metų visa mūsų šviesuomenė 
buvo paraližuota. Garsieji lie
pos mėnesio (1940) areštai 
sugrūdo į kalėjimus visų sro
vių, visus aktyviuosius kul
tūrininkus. Nuo liepos mėne
sio tačiau tie areštai tęsėsi 
tolyn ir daugyn. Karininki- 
ja buvo išvežti į “kursus,” į 
Rusiją. Likusioji šviesuome
nė buvo tiek išterorizuota, 
iškankinta, kad, atrodė, ne
galėjo rankų pakelti, ką nors 
veikti vasario 16 d. Bet apsi
rikta. Vasario 16 d. visas 
kraštas buvo šventės nuotai
koje. Viešai išeiti negalima 
buvo, dafyta pogrindžiuose, 
šeimose, siauruose rateliuose. 
Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir 
kituose miestuose gatvėmis 
“maršavo” raudonarmiečių 
kuopos — gązdino. Pro Ka
ro Muziejų Kaune, pavyz
džiui, nuolat važiavo raudo
nieji tankai. Barškėjo, tarš
kėjo, kad tik daugiau baimės 
būtų įvaryta.

Nukentėjo gimna
zistai

Po vasario 16-sios kalėji
muose padaugėjo vaikų. Dvy- 
likmečių-keturiolikmečių vai
kų bolševikų kalėjimuose nie
kada netrūko. Bet ypač jų 
padaugėjo dabar. Mat, gim- 
hazistai tą dieną ėmė dainuo
ti patriotines dainas, o kai 
kur sugiedojo net tautos him
ną. Visi šitie buvo atidžiai 
sekami ir surašomi komjau
nuolių, kuriais buvo beveik 
tik žydų vaikai, vienas-ki- 
tas lietuvis. Naktį tie gimna
zistai masėmis buvo grūda
mi į kalėjimus. Visuose mies
tuose. Vieni už lietuviškos 
trispalvės atsinešimą į kla
sę, kiti už dainą — “Nebeuž- 
tvenksi upės bėgimo,” treti 
už kažkokį šūkį užrašytą len
toje. Vieni iš tų nelaimingų
jų vaikų kalėjime išgązdinti 
buvo priversti šnipinėti savo 
kambario kalinius, kiti buvo

ži diena. Visas Kauno mies
tas išnėrė gatvėse: radio bo
kšto pačioje viršūnėje plevė
savo trispalvė Lietuvos vėlia
va. Ji- buvo tokia didelė, kad 
visame mieste kaip ant del
no matyti. Mat, bokštas ant 
kalno ir labai aukštas. Dau
gelio žmonių akyse buvo ma
tyti ašara. Kitų lūpos virpė
jo — meldėsi. Susikaupę lau
kė, kaip ilgai ta vėliava ten 
plevėsuos. Didžiausiam visų 
nustebimui, ji ten buvo išti
sas valandas. Mat, rudieji 
kiek gudresni už raudonus 
savo draugus. Jie suprato, 
kad nereikia viešai erzinti 
masių. Sykį įvyko, reikia nu- 
kęąt.

priversti išduoti tuos, kurie 
organizavo šitą minėjimą, 
nuo ko žuvo paskui daug lie
tuvių patriotų, o treti stebi
no kalinius-suanejėlius: ne
pasidavė, nesileido priverčia
mi. Nepaprastai stipriai lai
kėsi Kauno kalėjime vienas 
12-kos metų berniukas, ku
rio tėvas buvo išvežtas be ži
nios. Apie studentus netenka’ 
jau ir bekalbėti. Nežiūrint į 
tai, kad jų kiekvienas žings
nis buvo sekamas masės kom 
jaunuolių ir enkavedistų, vis- 
tiek jie parodė savo. Iš jų 
aukų buvo daugiausia.

Patikrinimo diena
Po vasario 16-sios vėl po

sėdžiavo visi krašto komu
nistų komitetai. Buvo aptar
ta šios dienos vaisiai. Šitie 
komitetai tuojau savo “apy
skaitas” davė centro komi
tetui, o šis — Maskvai. Iš 
tikrųjų, jie pajuto, kad tauta 
gyva, kad ji nenuslopinta. 
Susirūpinimas. Planavimas, 
kaip užslopinti, kaip dar dau
giau baimės įvaryti. Prasidė
jo ypatingas suiminėjimas. 
Kalėjiman netilpo, tai vienus 
vežė tolyn, o kitus kišo į ka
lėjimus. Viešai, per spaudą, 
ar per radiją, apie tą dieną 
nebuvo niekur visai minėta. 
Bet privačiai komunistai de
monstravo, kad esą sunaikin
tas visas gajusis gaivalas. 
Žiūrėkite, vasario 16 d. nie
kas galvos neiškišo. Ši diena 
tačiau jiems buvo krislas į 
akį. Ji įrodė jiems, kad lietu
vis niekada neatsisakys nuo 
to, kas jam šventa.

Rudoji baisybė
Kaip žinome 1941 m. vasa

rą raudonąją baisybę išgrūdo 
iš Lietuvos rudoji baisybė. 
Sekanti vasario 16-ji buvo 
jau nacių replėse. Jau buvo 
praėję prie rudųjų septyni 
mėnesiai, žmonės pakanka
mai juos pažinę buvo. Bet 
dar vis neaišku visiems buvo, 
kaip jie laikysis mūsų tautos 
šventės atžvilgiu. Iš vakaro 
Kaune Duonelaičio gatve, 
pro Karo Muziejų pravažia
vo didelis junginys didelių ir 
mažų tankų. Kažkurioje gat
vėje apsisukę, vėl pro čia grį
žo. Tai perspėjimas. Lietuviš
kų įstaigų vedėjams įsakyta, 
kad tą diieną visur “būtų ra
mu.” žmonės įtikinti — ru
dieji to pat siekia, ko ir rau
donieji.

Padangėj trispalvė
Tai buvo apie 9 vai. rytą. 

Skaidriai švietė saulė — gra-

Tarnautoje darbas
Tai Kauno radio stoties 

tarnautojai drįso čia trispal
vę pakabinti. Suprantama, 
šitie patriotai turėjo už tai 
laukti “užmokesčio.” Bet ir 
čia rudieji pasielgė “kytriau” 
už raudonuosius. Jie jų nelie
tė tuojau. lig ąlaiką jie buvo 
laisvi ir dirbo savo vietose. ■ 
Bet iš akių gestapininkai jų J 
tė tuojau. Ilgą laiką jie buvo 
sugrūsti į garsų Štuthofo ka- 
cetą, kur, drauge su kitais,, 
žuvo.

Jeigu atsikeltų iš kapų pra
eities karys ar politikas ir 
įsistebėtų į šią didžiųjų Eu
ropos tautų kovą, tai jam bū
tų nesuprantami dalykai. 
Garbingais laikais buvo ko
vojama dėl teritorijos, dėl' 
valstybės, dėl valdžios. O 
šiandieną? Dėl visų tų, kaip
seniau, ir be to, dėl žmogaus 
minties, dėl jo sąžinės, dėl jo 
dvasinių brangenybių, žo
džiu, tu nelaimingasis paver-
gtos tautos žmogau, galvok 
taip, kaip aš, okupantas, tau 
liepiu. Džiaukis tuo, kuo aš 
tau leidžiu, ne tuo, kas tau 
šventa, štai šių dienų žmo
gus.

Visiškai sukaustė
Jau 1943 m. vasario 16-tą 

rudųjų buvo sukaustyta Lie
tuva, kaip ir raudonųjų prieš 
dvejis metus. Lietuvių tau
tos kovos dėl savo jaunimo, 
neleidžiant jo į nacių legio
nus, dėl savo žmonių, saugo- 
jant juos nuo išvežimo į ka
riškus darbus Vokietijon, 
taip išvargino, kad, rodosi, 
apie tautos šventę nei pagal
voti nebus kam. Ir vėl apsi
rikta. Visa pogrindžio spau
da papliupo šios šventės pro
ga. Vėl gimnazistai, studen
tai, tarnautojai, šeimos —- vi
si šventė, žinoma, saugoda
miesi nuo gestapo. Po šios 
šventės kaip tik ir sekėtas 
garsusis mūsų (dar likusios) 
rinktinės šviesuomenės išve
žimas į Štuthofo kacetą. Ro
dosi, jau išsisėmė visai tau-

Dėl ka kova

Kauno Karo Muziejaus sodelis. Matome Laisvės Stovylą ir 
bokštą, kuriame buvo Amerikos lietuvių padovanotas Lais
vės Varpas.

Atvyko 17 į Kanadą
1949 m. vasario 2 d. į New 

Yorką atplaukęs laivas Ma
rine Shark 150 keleivių pali
ko Halifax, Kanadoje, jų tar
pe ir 17 lietuvių:

Petronė Giedraitienė
Antanas ir Marija Kižiai 

su dukra Vanda
Aleksandras ir Vanda La

pinai su sūnumis Zigmantu, 
Rimantu ir Kęstučiu

Jonas ir Anelė Mačiulaičiai 
su dukra Liuda

Albina šiukšterienė su sū
num Romualdu

Danutė Toliušytė
Kestutis Žulys.
Be anksčiau spaudoje pa

skelbtųjų į New Yorką atvy

tos jėgos, rodosi, jau visai 
nėra kas pakeltų ranką už 
savo tautos brangenybes.

Bet 1944 m. ir vėl buvo į- 
siutintas gestapas. Lietuvių 
tauta vėl, ir jau paskutinį 
kartą prie rudosios baisybės, 
paminėjo savo didžią šventę.

ko dar šie lietuviai, kurie iš
važinėjo pas gimines bei pa; 
žįstamuę; ,. ,, .

Jonas Bučinskas
Juozas Grabauskas
Leopoldas Buividas
Teofilė Jurkūnaitė, kuri 

anksčiau buvo klaidingai pa
skelbta kaip Teofilius Jurkū
nas"

Edita Vabalaitė.
L. G. K.

—Jungt. Valstybės dabar 
lankosi Vakarų Europos Val
stybių grupė studentų, ge
riausiai parašiusių temą “ko
kio mes norime pasaulio.”

—Graikijoj komunistų ra- 
dijos pranešė, jog gen. Mar
kos dėl “nesveikatos” atleis
tas iš savo pareigų. Graikijo
je sklinda gandai, būk savo 
vadą komunistai sulikvidavo 
už nepasisekimus fronte.

—Iš Rusijos pabėgę sovie
tų lakūnai, Pirogov ir Barsov, 
atvyko į Jungt. Valstybes. 
Jie pabėgo nuo Stalino, pasi
klausę “Voice of America” 
radijo pranešimų. 

gijose, būtent, kai pradėjo 
statyti lietuvių “Laisvės” sa
lę. Jis buvo komitete ir vė
liau direktorium. Virš 30 me
tų išbuvo šv. Kazimiero drau
gijos nariu ir 10 metų vice
prezidentu. 5 metus išbuvo 
parapijos kolektorium. Kurį 
laiką buvo Statybos - Pasko
los Draugijos direktorium. 
Visuose kolonijos darbuose 
uoliai dalyvavo. Kurį laiką 
turėjo užsidėjęs batų krautu
vę.

J-s

Vaičiulaitis italu 
žurnale

Eltos Biuletenis praneša, * 
kad italų katalikų jaunimo 
žurnalas “L’Amicio del la 
Gioventu” neseniai įsidėjo A. 
Vaičiulaičio novelės — “Po
piežiaus paukštė” vertimą su 
trumpu Vaičiulaičio, kaip 
lietuvių neoklasicizmo atsto
vo, apibūdinimu.

Kas myli gražius pasiskai
tymus, tepaskaito “VYTĮ,” 
Vaičiulaičio redaguojamą. 
Sausio numery yra Vaičiulai
čio pasaka “Apie Galingą Ka
tiną.” Įdomūs straipsniai 
apie Vilniaus Katedros sta
tytoją ir senovės lietuvių re
ligija

Praeitam “The Marian” nu 
meryje, kurį leidžia Marijo
nai Chicagoje, anglų kalba, 
buvo kiek plačiau rašyta apie 
“Baltąjį Marijoną,” kun. Vin 
centą Senkų, MIC. “Baltuoju” 
jis buvo vadinamas todėl, 
kad jis vilkėjo baltą vienuo
lio rūbą. Tame leidiny yra 
įdėtas ir jo paveikslas, kur 
vienintelis buvo, pas Vincą 
(William) Senkų, Elizabeth, 
N. J. Tas Marijonas bebuvo 
vienintelis užsilikęs Rusijos 
ribose, kai caras buvo įsa
kęs visus vienuolynus užda
ryti. Marijonas Senkus buvo 
Marijonų Generolo laipsny ir 
buvo Mariampolės parapijos 
klebonu. Ten jis 1911 mirė.

Apie jį prisimintina dar ir 
dėlto, kad pusė metų atgal 
mirė Elizabeth, N. J. gerai 
žinomas Vincas Senkus, sū
nus Marijono brolio, gimęs 
tame pačiame Ašmonų kai
me, ką ir Marijonas. Tai bu
vo Šunskų parapijoje. Šis Ma
rijono brolio sūnus kurį lai
ką mokėsi Mariampolės gim
nazijoje. Pašauktas kariuo
menėn išbuvo 4 metus ir bu
vo už sportinius gabumus ap
dovanotas įvairiais atžymėji- 
mais ir pakeltas į kareivių 
aukštesnį laipsnį.

Amerikon atvyko 40 metų 
atgal per Angliją, kurį laiką 
dirbęs Liverpoly. 1910 m. ap
sivedė su Elzbieta Budriūte 
Elizabethe ir nuo tada įsi
jungė į vietinį veikimą drau

—Lenkijoje eina masiniai 
suėmmai valdžioje buvusių 
asmenų, ypač buvusių karių. 
Komunistai jau turi areštavę 
apie 1.000.

KVIEČIAME-- - - -
Užsisakyti “AMERIKĄ” 1949 Metams!

“AMERIKA”
■ ★ yra geriausias savaitraštis,—sako kiekvienas, 

turėjęs progos su ja susipažinti.

“AMERIKOJE”
r ' visada Yad įdomių, naudingų pasiskaitymų ir—

gražių vaizdelių iš mūsų TėvyiiėsLietuvOsT
Todėl

^AMERIKA”
yra mielai skaitoma ne tik čia, Amerikoje, 
bet ir visame pasaulyje.

44 AMERIKOS”
šimtai egzempliorių kas savaitė plaukia į 
Europą, Aziją, Afriką, Australiją, Pietų 
Ameriką ir Kanadą.

Taigi, jei pats jau skaitai “AMERIKĄ,” patark kitiems ją 
užsisakyti, arba užprenumeruok ją savo bičiuliams ar gi
minėms, kurie patys negali jos užsisakyti.

“AMERIKA”
■fa metams kainuoja tik .........................$3.00

Užsienyje ............................................$3.50

Užsakymus ir pinigus siųskite:

44 A m e r i k a ”
417 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y.
Reikalaujantiems nemokamai siunčiame kelis “Amerikos” 

'numerius susipažinimui

Juozas Paukštelis

NAŠLAITIS
(Pabaiga)

—Tur būt, šeštadienį.
Juozapėlis apsipylė ašaromis ir, suniurzgėjęs, išbėgo 

pro duris.
—Juozapėli, kas tau, ko tu bėgi?
—Duoti tam begėdžiui, — šaukė pamotė.
Paliutė rado Juozapėlį už durų, priemenėje, ir ėmė 

maldyti:
—Nebijok, Juozapėli, aš netoli išeisiu. Vasarą tu pas 

mane ateisi, aš tau obuolių duosiu, medumi pavaišin
siu.

—Nereikia, — piktai atsakė Juozapėlis.
—Mat, dar raukysis begėdis tas! Kur tik man pan

tis, duosiu aš tau, tada žinosi!
—Ne, dėdien, Juozapėlio mušt aš neduosiu.
Paliutė išėjo. Juozapėlis ėmė batvinius kapoti.
—Kai palaikysiu tris dienas neėdusį, tada žinosi 

purkšnoti.
—Laikyk, mama, juk papratusi man valgyt neduoti.
—O kad tu nesulauktum, dar priešinsis! — Pamotė 

parsivertė Juozapėlį ir ėmė mušti kumščia per nuga
rą, net skamba.

—Muški, muški, kai Paliutės nebebus, dar labiau 
galėsi mušti.

—Ir mušiu, pailsėdama mušiu.
Pamotė mušė, o vaikas raitėsi ir cypė po jos kojų.

IV
Po trijų savaičių Valiulio Paliutės vestuvės.
Alksnienė su marčia išėjo į vestuves. Juozapėlis jau 

antra diena nieko nevalgo. Išbalęs, pasišiaušęs sėdi 
prie lango ir vis žiūri į Valiulio kiemą.

—Juozapėli, ko tu, po velniais, čia sėdi vienas, ko 
tu neini į mylimosios vestuves? — įėjęs į pirkią, pa
klausė Jonas.

Juozapėlis tyli.
—Blogai! nei aš, nei tu neišlaikėm Paliutės. Kad ją 

velniai, nė vieno nė į vestuves nepaprašė. O kiek ji 
memo saldainių surijo.

—Mane prašė, tik mama neleidžia.
—O ar tavęs neima piktumas, kai pamatai tą jos 

išsižergėlį, Paliutės kavalierių?
Juozapėlis tyli.
—Aš jam nedovanosiu. Kas Paliutę myli, tas susi

griebs nuo manęs.
Juozapėlis sudrebėjo ir paraudo.
—Prastas iš tavęs vyras, klausai pamotės. Verčiau 

nueik į vestuves ir pasaugojęs iš patylu duok į žandą 
tam šamaūsiui; nors tokią sarmatą jam padarysi.

—Tu, Jonuk, taip padaryk, tu stipresnis.
—Kad manęs į vestuves nekvietė. Tau patogiau. Ką 

pelnysi, kad, kaip merga ašarosi. Žiūrėk, tuoj ir į šliū- 
bą išvažiuos, ir bus po viskam, — dantis rodydamas 
šneka bernas.

—Ar tu eisi, ar ne?
—Kad aš bijau, Jonuk.
—Na, tai neik į vestuves, kad bijai. Verčiau pasi

imk plytgalį, pasigūžk už tvoros ir saugok. Kai tik 
vestuvininkai iš kiemo išvažiuos, skelk plytgaliu į pa
kaušį tam jaunajam, tegul apsvaigs •pasiutėlis.

—Kad aš bijau, paskum pamotė mane primuš.
—Jei tu neklausysi, tada aš tave ne tiek primušiu. 

' Turi klausyti.
Išsitraukė bernas iš apgriuvusios krosnies tris plyt

galius ir įbruko Juozapėliui.
—Imk. Jei iš sykio nepataikysi, sviesk antrąsyk.
Juozapėlis išėjo. Pasigūžė už tvoros ir laukia. “Gerai 

Jonas sako, nors tiek atsigausiu. Jie mano, kad aš ne
turiu mamos, tai ir nieko negaliu. Oi ne! Palaukit. 
Nors aš ir gausiu nuo pamotės, bet tam juodaūsiui 
praskelsiu pakaušį. O Dieve, kaip gaila Paliutės. Ji 
tokia gera. Paliutė brangiausia, Paliutė, kad tu būtum 
mano mama! Išeini, ir nebebus tavęs.”

Vestuvininkai jau rengiasi į šliūbą. Štai piršlys su 
jaunuoju jau išvažiavo iš kiemo.

“Ar mušti, ar ne. Jeigu nutvers... E, vyrai girti, ne
pabėgs taip greitai, kaip aš.”

Paleido. Plytgalis kvankst želviui per kepurę.
—Ar velnias čia dabar? — sušuko Želvys ir sustab

dė arklį.
—Pagaukit, pagaukit, gi tas Alksnienės nutrūkta- 

galvis už tvoros pasislėpęs, — šaukia kieme sustoju
sios bobos. ,

Juozapėlis norėjo sprukti, bet tuo laiku jam ant 
kūbrio užkrito Jonas.

—E, tieskis, vyreli, dabar gausi. '
—Už ką, Jonuk, juk tu man liepei?...
Baltus dantis rodo bernas ir čaižo diržu Juozapė

lio nugarą. “Cypk, rupūžioke, o man už tai gal nors 
alaus teks atsigerti vestuvėse.”

Atbėgo pamotė ir toji muša šaukdama:
—Duoti tam prakeiktai dvasiai, kol iš vietos nebe- 

pasijudins. '

Paliutė norėjo prašyti, kad nebemuštų Juozapėlio, 
bet negalėjo sulaikyti dėl triukšmo pasibaidžiusio ar
klio. 1

—Matai, sako, geras tylus vaikas, o, žiūrėk, žmog
žudys užaugs.. Ko norėti, be motinos auga, — kal
bėjo bobos. Tik viena Valentienė, verkdama, ėmė olby- 
ti Alksnienę.

—Paleisk tu, beširde, nemušusi, užmuši.
Ne tavo jis, ne tu jį gimdei!... O Viešpatie, kaip sun

ku našlaičiams. Našlaičiai visiems blogi!
Pamotė metė mušusi ir ėmė kolioti Valentienę. Se

nis Valiulis pašaukė Joną ir nusivedė į vestuves. Pri
muštas, prikapotas Juozapėlis atsikėlė iš sniego ir, 
verkdamas, nuėjo į daržinę.

“Lįsiu į šiaudus ir nebeišlįsiu. Verčiau numirti, nei 
gyventi. Dabar pamotė nepaliks manęs gyvo.”

“Kad būtų degtukų, padegčiau šiaudus ir pats su
degčiau. Tada pamotė galėtų kaukti, atsistojusi. Bet 
geriau būtų, kad taip numirčiau. O jei užaugsiu, ži
nosiu, kas jai padaryti.”

Šalta, dantys barška. Guli Juozapėlis ir vis mąsto, 
kad numirtų.

Vakare į daržinę atbėgo Margis. Juozapėlis pajuto ir 
pašaukė:

—Ciu-ciu, Margi.
Margis užšoko ant šiaudų ir nulindo pas Juozapėlį.
—Gera tau gyventi, Margi! Tavęs nieks taip ne

muša...
Margis, šiugždindamas uodega šiaudus, atsitūpė ša

lia Juozapėlio. Juozapėlis apsikabino Margį ir, prisi
glaudęs prie jo šilto šono, saldžiai užmigo.
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Philadelphijos Žinios
ĮVAIRENYBĖS

Ką žmogus nėr savo veikia sunkiau. Linksmas nu- 
~ ® e sistatvmna nndeda n n salėti
gyvenimą veikia

Joje lavinasi katalikai Kris
taus dvasioje, kad galėtų neš-

Atvyksta tremtiniai
Jau gauta pranešimas, kad £ lo^mokri? riešan*į?veto- 

ir Philadelphijon pradės at
vykti daugiau tremtinių. Va
sario 12 ar 13 d. atvyksta į Eina BALFo loterija 
Bostoną Volpertų šeima. Jie i Jau prasftdėj0 platinimas 
vyksta pas pp. J. Valavičius, BALFo naudai rengiamos lo- 1340 S 2nd St. Tikisi čia terijos bilietų. L^jon lei- 
gauti darbo ir pragyventi. džiama 6 automobiliai 1949 
Taip pat sužinota, kad neuž- meĮų darbo ir daugybė pink 
ilgo atvažiuos Kazys Kupetis, ginių dovanų, viso 84 laimė- 
Danisevičių šeima ir kiti Phi-'jimai Automobilį gauna lai- dalephijos lietuvių kviesti dingas pirkėjas ir pardavė- 
tremtiniai

man.

jas, kurs pardavė pirmąjį, 
antrąjį ar tretį laimėjimo bi
lietą. Tikima, kad keli tūks- 

Pp. Stasys ir P. Vasiliaus- tančiai laimėjimų bus greit 
kai, 543 Luray St., prieš ke- išpirkti, nes loterija bus 
lis mėnesius priėmė našlaitę traukiama balandžio 25 die- 
lietuvaitę iš Vokietijos—Gra- ną Bilietų galima gauti vi- 
žiną Jazbutytę. Ji jau eina suose lietuvių klubuose, pa- 
katalikiškon aukštesnėn mo- rapijų klebonijose ir lietuvių 
kyklon ir sėkmingai mokosi. Banke, 204 N. Broad Street. 
Pp. Vasiliauskai yra geros, ., 
širdies ir myli savo naują Laukia žymaus kalbėtojo 
dukrelę. Be to, jiie dar suda- Lietuvos nepriklausomy- 
rė galmybę ir jos tetos šei- bes minėjime Philadelphijo- 
mai čia atvykti. Garbė tokiem je šemet kalbės Lietuvos mi- 
geradariams lietuviams, kad nistras p. Sidzikauskas, kurs 

neseniai atvyko iš Europos į
■ Ameriką ir dabar lanko lie
tuvių kolonijas. Jis kalbės 

Pp. Antanas ir Stasė Ta- minėjime vasario 27 d., Lie- 
raškos, 302 Croos St. per tuvių muzikalinėj salėj. Minė- 
Naujus Metus susilaukė dūk- Jimo programa bus labai įvai- 
relės, kuri pakrikštyta vasa- ri ir graži. Norima sutrauk- 
rio 6 d. ši lietuviška šeima ■ ti labai daug lietuvių, kad ga
jau augina gražią šeimynėlę., lėtų išgirsti taip labai svar- 
Rengiasi Lietuvos minėjimui

Philadelphijos tremtiniai, 
arba geriau pasakius, buvę 
tremtiniai, o dabar nauji 
Amerikos gyventojai, pasku
tiniu laiku pradėjo organi-

Priėmė našlaitę

taip rūpinasi tremtiniais.

Pakrikštijo

baus kalbėtojo žodžius lietu
vių gelbėjimo kovoje.

sistatymas padeda nugalėti 
j visas ligas.
j Juokiantis virškinimo sky- 

Viename dideliame vokie- sčiai geriau veikia. Pas žmo
gių mieste gyvenęs keistokas nes, kurie nuolat pyksta, tul- 

jau apie $4,000. Ir kasdieną žmogus, kurs per 10 savo gy-' žis, kuri labai reikalinga virš- 
anornini iria rloiičnaii

ĮVAIRIOS PASTABOS
Rašo S. Ąžuolaitis

KOR

čiai suaukojo ir pasižadėjo

sparčiai vis daugiau ir dau
giau aukų įeina. Kiti žada 
stambesnes sumas “subytini- 
mui” atnešti, ateidami į ju
biliejinę vakarienę. Tai yra 
smagus ir sveikintinas pasi
reiškimas.

F. P.

Mažėja katalikai

venimo metų tiksliausiai, ligi kinimui, patenka į kraują, 
minutės žymėjo kiekvieną ■ Tuo būdu atsirandanti “gel- 
savo veiksmą ir darbą. At-, tonoji liga.” žmonės visai tei- 
šventęs 80 metų sukaktuves, ■ singai sako, kad galima su- 
paskelbė šitą nepaprastą sta- pykti iki geltonumo. JL_1— 
tistiką. —’■*” -------11---------■L*:

Ši statistika gana įdomi ir 
charakteringa, nes ji vaizdin
gai parodo, kad mes, net ir 
netinginiaudami, labai mažą 
savo gyvenimo dalį sunaudo-

Mirtis nedaro skirtumo
Kai pavartai laikraščių la

pus, dažnai pastebi, ,kad tas 
ar anas labai žymus asmuo, 
visuomenininkas, garsus val
stybininkas, arba ir visai pa
prastas darbininkas ir nie
kam nežinomas asmuo, eida
mas gatve, dirbdamas dirb
tuvėje ar kokios nors įstaigos 
raštinėje, arba savo namuo
se, sukniubo, sustojo plaku
si jo širdis, ir visos jo arti
mųjų ir gydytojų dėtos pa
stangos jį atgaivinti, nuėjo 
veltui ir negalėjo jo gyvy-

išdirbystės, kiti laike pereito 
karo Rusijai paskolintais iš 
JAV, o treti apginkluoti, jau 
karui pasibaigus, atiduotais 
Rusijai japonų ginklais. Ta 
Kinijos užpuolikų armija yra 

, vadovaujama Maskvos rau
donųjų vadų ir veikia sulig 
Maskvos valdovų įsakymų ir 
nurodymų. Ta užpuolikų ar
mija eidama pakeliui viską 
naikina, atima iš žmonių jų 
turtą, juos apiplėšia, kanki
na ir žudo.

| Dalyvavusi apie 18 metų 
Ikare, nuvargusi kinų armija 
I traukiasi nuo priešo, o su ja 
įkartu, palikę savo namus ir 
i turtą, bėga ir žmonės. 30 mi
lijonų kinų pabėgėlių aiškiai 

Pereitą metą mirtis apian-1 kad kinai, taip, kaip ir 
lietuviai, yra žiaunai rusų

tuokas i 
sukelia ne tik sveiką nuotai-j 
ką, bet ir ramumą. Vakaro 
juokas veikiąs dar naktį per 
miegą. Įrodyta, kad juokas 
teigiamai veikiąs visas orga
nizmo dalis. |

Ir žmonija visais amžiais | 
teisingai suprato didelę juo- , i
ko reikšmę Visais laikaisi^ ^gelbėti. Jis užmigo am- 
jumoristai, linksmos komedi- zlnu m^u- J? kūnas sustm- 

! jos ir filmos turėjo didelio go ir atsalo. Siela apleido ku- 
! pritarimo, sako Dr. Schweis- nenuėjo j amzmystę.

ėjęs laikas: miegojo 26 me- kalauja organizuoto juoko. Xkan
tus 313 dienų, dirbo 21 m.‘Amerikoje veikia garsaus ms ar kitį|m s bra nsrtul kinami ir žudomi’ ir katras 
96 d., susikrimtęs buvo, py- jumoristo Marko Tveno drau ' -- - -
ko 6 m. 115 d., valgė 5 m. gija, kurios vyriausias tiks- ‘’°’"“”’° 
346 d., laukė, arba lūkinėjo las, kad prie amerikiečių uni- 
5 m. 303 d., įsimylėjęs buvo versiteto būtų įsteigta Mar-
4 m. 39 d., važinėjo, keliavo ko Tveno vardu jumoro ir 
3 m. 274 d., laikraščius skai- juokų katedra!
tė 3 m. 243 d., skutosi 288 d., ___________________________
pinigus mokėjo 141 d., pasi
rašinėjo 43 d., kojas avėsi Kad daugiau tokiu 
40 d.,. į laikrodį žiūrėjo 30 d., L-1
priešakines duris atidarinėjo UUtŲ...
29 d., vaikus baudė 26 d.,

Inter-Catholie Press Agen- i“? vaisingam darbui. Pasi- 
ey praneša, kad metinfeKa- rodclabai daug laiko dings- 
talikų Bažnyčios Lenkijoje 
metraštis už 1948 m. patiekė 
davinius apie vyskupijas.

Lenkiškoji Vilniaus vysku- ( 
pi jos dalis, kurią administ
ruoja arki v. R. Jalbrzykows- 
ki ir sufr. Suszynski (lietu
viškąją Vilniaus vyskupijos 
dalį, arkiv. Reinį suėmus, ad
ministruoja kun. Kačergis), 
apima 5,600 kvadr. kilomet
rų plotą. 1946 m. joje buvo 
54 parapijos su 250,000 ti
kinčiųjų, gi 1947 m. 56 para
pijos su 235,000 tikinčiųjų. 1 
Kiti katalikai, regimai, buvo 
išgabenti į “atgautas sritis” 
Rytprūsiuose ir Vokietijoje.

Buv. Vokietijos srityse plunksną į ra§aią dag§ 22 d., Šiomis dienomis BALFas 
šiuo metutyra netįk^os į d teatr’ ..........................................
maus Ausros Vartų” pampi- žiūrčjo 16 d>> nosį gerb. Z. Jankausko, 2029
JOS,-\ LAIC. valė 13 d., cigarą degė 13 d.,, Brandywine St., Philadelphia,
a • i n nnn j i • 'ieškojo sagtukų (galionikų) Pa., kurio ištrauką čia duo-

ta veltui.
Žmogus, išgyvenęs 80 me

tų, gyveno 29,220 dienų, ar
ba 701,280 valandų.

Per tą laikotarpį šiaip pra- sheimeris. Amerikiečiai rei- 
____22_ j „

tus 313 dienų, dirbo 21 m.'Amerikoje veikia garsaus • •' - • ■ " - ■ kinami ir žudomi, ir katras
asmenis, nedarydamas tarp Įkjnas ^ar ?ab’ b®įa .?uo t° 
jų skirtumo ir net neatsi-1 ziauraus P^eso, kad isgelbe- 
žvelgdamas į jų amžių, luo- Jus savo gyvast}.

i mą, išsilavinimą, lytį ir užsi
ėmimą. Jis neaplenkė net ir 
gydytojų ar kitų aukštų ir

—Paminėjimui 25 metų šv, 
Andriejaus lietuvių parapi
jos gyvavimo, rengiama iš- Maspeth^ N. Y., kuriame jis 

zuotis ir veikti. Jie jau turi > kilminga vakarienė. Įvyks 
savo chorelį, rengia progra- sekmadienį, vasario 20 d., 6 
mos dalį Lietuvos nepriklau-ival- vakare, didelėje Armory 
somybės paminėjimui, kurs . svetainėje, prie Broad ir Cal- 
bus vasario 2,7 d., didžiulėj lowhiU Sts. >*

■ -^Muzikalinėj salėj. •Programai -Kad'- žinojūs kiek valgių 
bus graži-irjdtnnlr    pagaminti, vakarienės bilie-

C? __ • 1 O 11 • ivoKVju bagiunų \ /bunnksZ,0Uu<iolenę,7 d., akinius valė 5 d., šunį 
------------  įkalbino 2 d. ir juokėsi 2 d.

BALE gavo laišką iš gerb. į ------------------------
Povilo Kubiliaus, iš 16-to, T , ,
skyriaus, 64-14 56th Road,Į Juokas gydo ir pail

gina amžiij

—Elizabeth! 
vadovybėje 11 
pradėjo meni 
mėnesinį, die! 
pusi, leidinį “i! 
Kai kuriose 1! 
panašių leidin! 
tikrai skiriasi! 
nių iš Soda lie! 
teikiama apie! 
draugijos veil! 
mokė k los veik! 
Tėvų organize! 
naujas žurnale! 
lė' vietos kata! 
tarpe. Be to, ži! 
niškai leidžiarrl 
švari, turinys 1 
moro. jaunimui 
šalę to viso, a[| 
tingai pažymėti 
nę dvasią, k I 
trumpais aprašl 
cijomis. Iliustnl 
kietijoje išleisti 
lų (Dr. J. Balti 
pokos ir kit.1.1 
meryje yra “Rūl 
kių varpinė. įva| 
žiu. gražus Vyt 
Marijos paveiks 
meniškus piešiu 
šia gabi A. St] 
riūtė).

Garbe kun. A 
gebėjimą sūrini 
nuoles prie toki

Kinai šaukiasi pagelbos
Šiandien čia pas mus ne- 

larbingj asmenų* Kalpgydy- §eri dal5?ai kart°iasL Likęs 
tojų sąjungos laikraštis pra. I dar nenubaustas Asies narys 
nešė, šiandien, bendrai imant, ■ Rus?Pa- Sro?ia vienf* P° kltai 
Amerikoje didžiausias žmo-, svet\mas salls’ 0 Per sav0 
nių žudytojas yra širdies U. agentus, vadinamus komums- 
ga. Pereitą metą iš 3,230 mi- ,tus’ varo čia plačią ir apgau- 

. .. . . . . .v, rusiuiu gvdvtoiu 41% iu mi- bei melagingą propa- teatre gavo tokio turimoJaiskąjs;įiįdifs liga. [gandą, ir rengiasi nuversti
& ' Išios šalies valdžią, o ją pa-

Tuščios pastangos įkeisti komunistine diktatūra.
Su kylančiu ir didėjančiu Žmonės reikalauja, kad val- 

pasaulyje aliejaus ir gasoli-tdžia tuos komunistus ir jų 
no kuro vartojimu, yra pa-, šnipus sudraustų ir nubaustų, 
stebėta, kartu laipsniškai ky- ■ mūsų valdžia, kažin ko
la ir didėja tarp žmonių šir-. kiais sumetimais, į tą visa 
dies ligomis mirtingumas. ^k Pro pirštus žiūri ir nieko 
Jau seniai yra ištirta, kad nedaro.
degdamas aliejus ir gasoli- Jau nuo 1931 metų su sa- 

;nas, cheminiai jungdamasis f0 šalies užpuolikais kariau- 
'su oru, pagamina tam tikras1 janti Kinija šaukiasi pagel- 
i be spalvos ir kvapo, monoxi-1bos’ bet Jaisvos_ šalys nesi- 
de vadinamas, nuodingas du-.skubĮna ją gelbėti. Kada ja- 

ijas, vienatominio deguonies ’ Pf^ai buvo užpuolę Kiniją, 
su metalinėmis dujomis mi-jvisi jau manė, kad ji tikrai 

v. , .* v , Vnrto*? ksiT-fu oru uer'neatsilaikys ir žus, bet su-. siems šiame sunkiame salpos smj, Runos Kartu šu oru Per|kl d Tada suteikta iai kad
Čaplinas savo jumoru esąs darbe og gveikato ir iž_ i plaučius patenka į žmogaus _3 _

dame:
... Siunčiu BALFo fondan 

$25 lietuvių tremtinių gyvy
biniams reikalams gelbėti. 
Negaliu užmiršti tų lietuvių 
tremtyje, kurie neturi gimi
nių bei pažįstamų. Tokiems 
savo auką atiduodu, nesigili
nant į jų įsitikinimus bei re- j 
ligiją. Norėdamas, kad mūsų 
labdaros įstaiga lygiai tar-į 
nautų ir gelbėtų visus lietu
vius, kuriems labiausia pa-1 
gelba reikalinga. Linkiu vi-

—Pereitą sava 
nes BALFo kucl 
sirinkimas. Dall 
narių. Buvo apl 
dalykų ir nutari 
nvmų. Nutarta 1 
vos nepriklauso! 
Kasmočiaus salė! 
vyks vasario 20 1

Įvyko valdybei 
išrinkti: pirm. -1 
kas, vicepirm. —1 
kas, prot. rast. -1 
fin. rast. — P. M
— Ona Lazaunill

Nutarta ateitjl 
daugiau parengini 
dai. 1

Great Neck BaI 
eitais metais geri 
rui pinigais pridal 
nų nuvežė apie 11 
mūsų kuopą prisl 
p. J. Budrys ir žl

—ALRK Fedeil 
kuopos metinis sul 
ko pereitą savaitę! 
bos rinkimas. Išrl
— Jonas Blažonisl 
Ona Lazaunikienėl 
fin. rast. A. Vasill
— Agota Blažonil

Nutarta gavėnia 
kyti šv. mišias už 
mirusius Federacijl 
mokėta Federacija 
apylinkės metinis I

rašo: “Daromos pastangos,] ________
kad BALFo piniginis vajus | rašinį H klausimu
butų pasekmingas ir pasiry- įdej ,^eues‘wieners Jour.

nal ’ Dr. Schweissheimeris. 
Jo .žodžiais geri komikai ir 
klaunai esą išgydę daugiau 
ligonių, negu patys geriausie
ji gydytojai. Kino artistas I

parinkti ne vien tarp lietu
vių, bet ir tarp kitataučių... 
Garantuojame sukelti 2,000 £

tus prašoma iš anksto.įsigy- dolerių.”
ti pas rengimo komiteto na-1 Sveikiname BALFo 16-tąjį 
rius ir klebonijoje, 1913 Wal- skyrių, Maspethe, ir linkime 
’ n- " ’ geriausio pasisekimo užsi-

Antanaitienė vasario 2 die-' Po skanios vakarienės, brėžtame labdaringame dar
ną buvo pagerbtas kun. Ign.'gros šokiams labai pagarsė- be. Tai pavyzdys, kuris pa- 
Valančiūnas vardinių proga. j§s Leo Zollo orkestras. Į. rodo, kad mūsų tautiečių tar- 
Po gražaus vedėjos pasveiki- šio jubiliejaus vakarienės iš- pe yra gražaus pasiryžimo ir 
nimo varduvininkas buvo pa- kilmes žada atvykti svečių atjautimo musų vargšų trem- 
sveikintas visų parapijiečių ne tik iš šios plačios Phila- tinių sunkių gyvenimo sąly-

Pagerbė per radiją
Lietuvių radijo valandos

metu, kurią veda p. Petronėlė lace St. Tel. PO5-2322.

nimo varduvininkas buvo pa-

vardu. Vytė Elena Šaulytė jo delphijos, bet ir iš tolimesnių 
pagerbimui padeklamavo kolonijų, kaip tai: Chester,

,gū- - ' ■
Tikime, kad ir kiti skyriai

iautru eilėrašti o vvtė Pran- Camden, Brooklyn, Baltimo- paseks Maspeth gyventojų įiška NasutavičiūtPpadaina- fe,, Shenandoah, New York gražų pavyzdį______

minėjimas įvyko sekmadienį, Taipgi bus tik ką atvykusių
vo solo. Iškilmingas vardinių Ir kltū miestų ir miestelių.

vasario 6 d i iš Europos. Ta žinia pasitvir-
i tina iš perkamų ir užsakomų 

“Kristoferų mokykla” bilietų vakarienei. To didžio 
Grupė philadelphiečių ka- pokylio žymiausi kalbėtojai 

talikų lietuvių yra susiinte- j bus teisėjas Hon. John Boyle 
resavę naujausia “Kristofe- j ir gerb. prel. J. Balkūnas.
ro
ti metai kai veikia įvairiose žinimo vajų, nuo šių metų 
parapijose visoj Ameirkoj. pradžios iki šiol parapijie-

iavę naujausia “Kristof e-. ir gerb. prel. J. Balkūnas. 
mokykla,” kuri jau kelin-| —Paskelbus skolos suma-

Tel. Sto 3208

JONAS DAUNTS 
Lietuvis Grąborius - Balsamuotojas 

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

“AMERIKOS” SPAUSTUVĖJ
ATLIEKAMI

Spaudos Darbai:
• PLAKATAI
• BILIETAI
• KONSTITUCIJOS
• KNYGOS
• ŽURNALAI
• GARSINIMAI
• VESTUVIŲ KVIETIMAI 

ir kiti spaudos darbai

“A m e r i k a ”
417 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

BALF Centras

IEŠKO
American Red Cross, Brook

lyn Chapter, ieško šių asmenų:
Zurkus Bernant
Zurkus Albertin
Zurkus Julius
Zurkus Joseph 
Handrhe Faldonat.
Nors vardai iškraipyti, bet jie 

yra lietuvių tautybės. Atsišaukit: 
57 Willoughby, Brooklyn, N. Y. 
Tel.: MA 4-6001, Extension 62.

atitraukęs iš nusiminimo 
daug daugiau žmonių, negu 
garsioji Kuo sistema.”

Kodėl? Todėl, kad juokas 
yra sielos maudyklės. Žmo
gui juokiantis, ima judėti vi
sas kūnas, o ypač tos smege
nų dalys, kurios darbo metu 
lieka nepaliestos. Juokas yra 
sujungtas su džiaugsmu. Jau 
išoriniai matyti, kaip juokas 
ir džiaugsmas veikia mūsų 
organizmą: akys blizga, šir
dis plaka smarkiau, krūtinė 
alsuoja giliau, ir mintys plau
kia lengviau. Tuo tarpu pa
niurusio žmogaus širdies vei
kimas yra prislėgtas, protas

tvermės...
Kad daugiau tokių būtų, 

tai mūsų tremtinių vargai 
tikrai sumažėtų ir jų emig
racija palengvėtų. Sekite to
kius gražius pavyzdžius ir 
siųskite neatidėliodami au
kas:

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc.

105 Grand Street,
Brooklyn 11, N. Y.

Jau nuo 1931 metų su sa-

kraują ir jį užnuodija. I^r pavėluota pagelba, daug 
padėjo, pakėlė kinų dvasią, 

Daugiausia miestuose, kur atgaivino jų jėgas ir savimi

£ - Xg Tel. DEW 5136 
S
g Jos. Kavaliauskas
| LIETUVIS GRABORIUS

Laisniuotas
J Penna ir New Jersey valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau
šauktis prie manes

1601-03 So. 2nd St.
Philadelphia, Pa.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 
1113 Mt. Vernon St.

Philadelphia, Pa.
ModernlSka laidojimo įstaiga 

Didele, graži koplyčia, erdvi salė 
Pakeleivingiems suteikiama .

nakvyne 
Viskas nemokamai 

Kreipkitės diena ir naktį

dieną ir naktį be paliovos yra 
išleidžiami iš automobilių ir 
namų dūmtraukių aliejaus ir 
gąsdino dūmai, turintieji sa
vyje labai daug monoxide 
dujų, oras tampa savaime to
mis dujomis užterštas, kur 
žmonės per 24 valandas turi 
kvėpuoti, jų širdis, maitina
ma nešvariu ir užnuodytu 
krauju ilgainiui pervargsta, 
suserga, sugenda ir pagaliau 
sustoja plakus.

Gydytojų dedamos pastan
gos susirgusią širdį išgydy
ti, dar neduoda pageidauja
mų vaisių, ir abejotina ar ka
da pasiseks jiems tai ligai ke
lią, prie esančiųjų aplinkybių, 
užkirsti. Tik pakeitus alie
jaus ir gąsdino vartojimą 
atominės jėgos vartojimu, 
manoma, kad kartu išnyks ir 
širdies, liga, jei nebent atsi
rastų kitos nuodingos dujos, 
gadinančios žmogaus širdį.

Per akis meluoja
Visi komunistai ir jų tar

nai per spaudą ir net gyvu 
žodžiu vienu balsu šaukia, 
rėkia ir aiškina, norėdami už
slėpti tikrus įvykius ir Rusi- 
sijos valdovų grobuoniškus 
žygius ir padaryti juos pa
saulio akyse nekaltais avinė
liais, kad einantis nepaskelb
tas. ir žiaurus Kinijoje tarp 
Rusijos raudonosio ir kinų 
armijų yra tik paprastas ki
nų vidaus pilietinis karas, 
kas yra visai netiesa, šian
dien visas pasaulis į Rusijos 
miklaliežuvių diplomatų gra
žias kalbas žiūri tik pro pirš
tus, ir tas jų kalbas vadina 
“Višinskiniais kraipymais.”

Užpernai ir pereitais me
tais kiniečiai tarp suimtų be- 
leisvėn raudonarmiečių, rado 
daug rusų karininkų ir iš

‘ į Rusijos užgrobtų 
kraštų ir tautų karių, kurių 

LITHUANIAN AID CO. vieni buvo apginkluoti rusų

—Šiaurės Amerikoje gyve
na apie 30 tūkstančių milijo
nierių. Sovietų Sąjungoje — 
dar daugiau.

NAUJIENA
. “Amerikos” laikraščio darbuotojai, norėdami patenkinti dau

gumos lietuvių pageidavimą, įsteigė į visas pasaulio šalis, išskyrus 
Sovietų Sąjungą, siuntinių persiuntimo skyrių, per kurį kiekvienas 
galės siųsti siuntinius savo giminėms tremtyje.

Šiame lape dedame keturias siuntninių rūšis, kurias jūs galite 
užsakyti per laišką, atsiunčiant pažymėtą sumą orderiu ar čekiu.

Norint užsakyti siuntinį laišku, reikia aiškiai parašyti savo 
adresą, adresą to, kam nori siųsti ir siuntinio numerį. Tie, kurie 
norės užsakyti ne per laišką, o asmeniškai atvykę, galės pasirinkti 
ir kitokias rūšis siuntinių.

SIUNTINI
Nr. 1 — $9.00

Į. 3 sv. kiaulinių taukų 
t 2 sv. rūkytų lašinių
t 2 sv. mėsos
[ 2 sv. kavos
t 5 sv. cukraus
į 5 sv. kvietinių miltų
» 2 cans cond. pieno

2 gabalai tuolet. muilo
Nr. 3 — $7.00

3 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. cukraus
2 sv. kavos 
2 cans cond. pieno

(J RŪŠYS:
Nr. 2 — $8.00

3 sv. kiaulinių taukų
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. cukraus
1 sv. kavos
% sv. kakao
1 sv. šokolado
2 cans cond. pieno
2 gabalai tuolet. muilo

Nr. 4 — $6.00
10 sv. kiaulinių taukų 
5 sv. kvietinių miltų 
2 sv. cukraus.

Be to, mūsų skyrius persiunčia ir pačių atneštus daiktus— 
maistą ir drabužius.

Mūsų siuntiniai ir patarnavimas yra žymiai pigesni už kitų. 
Patikrinkite tai patys. Taigi, pasnaudokite mūsų patarnavimu.

Mūsų Adresas:
LITHUANIAN AID COMPANY

Grand Street, Brooklyn 11, N. Y.
Laukdami Jūsų prielankumo, liekame, su gilia pagarba.

417 Tel. EV 8-7012 įvairių

pasitikėjimą.
Reikia nepamiršti, kad ki

nai kariauja namie ir už sa
vo tėvynę, o komunistai ten 
yra tik atėjūnai, šalies už
puolikai, Maskvos valdovų 
įrankiai, kurie kariauja tik 
už Maskvos reikalus. Tad su
teikta dabar Kinijai pagelba 
gali vėl tą patį, kaip seniau, 
vaidmenį suvaidinti.

ŠYPSENOS
Mokykloje

Mokytoja:—Pasakyk man, 
Onute, iš ko daromos dešros? 
Mergaitė tyli.

—Juk esi mėsininko duk
tė ir turėjai jau ne kartą ma
tyt, kaip jos dirbamos.

Mokinė: — Mačiau, bet ne
galiu pasakyti, nes tėvelis 
uždraudė.

Pirmoji, o neskani
—Žąsis, kurią Tamsta man 

Kalėdoms pardavei, ,buvo 
baisiai neskani!

—To aš negaliu suprasti! 
Penkiolika metų tas paukštis 
gaudavo vis pirmąją dovaną!
Kodėl moteriškos giminės?
—Tėte kodėl mūsų žemė 

yra moteriškos giminės?
—Tur būt dėlto, kad niekas 

tikrai nežino, kokio ji am
žiaus.

Kad sėdėtų namie
—Ką man veikti, Elyte, 

kad mano vyras vakarais bū
tų namie?

—Tik imk eit iš namų vie
šėti, vyras bus dažniau na
mie.

Žymės
Valdininkas (rašydamas 

pasą) — Kokias turi ypatin
gas žymes?

—Ogi viena ranka vis lai
kaus butelį kišenėj.

New Have
Atsilankė J. E. vys

Sausio 22 d., m| 
lankėsi nepaprastai 
garbingas svečias -I 
V. Brizgys, kuris I 
vakare bažnyčioj I 
dingą pamokslą, I 
klausytojai negalėsi

Po pamaldų šv. H 
rapijos svetainėj □ 
parapijos choro stu 
Amerikos taipgi L 
nais. Vikaras kun] 
čius perstatė gari 
pakalbėti. Gerbiami 
ba paliko neišdildor 
klausytojų tarpe.

Neužmiršk vasal

Pastangomis Al 
skyriaus, yra ruoši! 
nėti mūsų tėvynės I 
priklausomybės sulj 
diena paskirta seki 
sarto 13 d., 4 vai. pi 
svetainėj, 339 Greei

Meninę programą 
Kazimiero par. chon 
kosi visas naujas ds
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Elizabeth, N.J.
—Elizabetho Sodalicijos narės, 

vadovybėje kun. A. Kaspero, 
pradėjo memiografu "spaudinti 
mėnesinį, didelio formato, 16 
pusi, leidinį “The Queen’s Page”. 
Kai kuriose kolonijose jau yra 
panašių leidinių, bet šis leidinys 
tikrai skiriasi nuo kitų. Be ži
nių iš Sodalicijos veikimo, daug 
teikiama apie Vyčių, Šv. Vardo 
draugijos veikimą ir apie prie 
mokyklos veikiančią Mokytojų - 
Tėvų organizaciją, žodžiu, šis 
naujas žurnalėlis yra lyg krivū
lė vietos katalikiškojo jaunimo 
tarpe. Be to, žurnalėlis labai me
niškai leidžiamas: spauda labai 
švari, turinys rimtas, daug ju
moro, jaunimui pritaikyto. Bet 
šalę to viso, apie ką tenka ypa
tingai pažymėti, tai giliai tauti
nę dvasią, kuri vaizduojama 
trumpais aprašymais ir iliustra
cijomis. Iliustracijų pilna iš Vo
kietijoje išleistųjų meno veika
lų (Dr. J. Baltrušaičio, Dr. Ša-! 
pokos ir kit.). Pav., šiame nu
meryje yra “Rūpintojėlis,” Tryš
kių varpinė, įvairios grupės kry
žių, gražus Vytis, Aušros Vartų 
Marijos paveikslas ir kiti. Tuos 
meniškus piešinius gražiai pie
šia gabi A. Staboris (Stimbu-

dalyvaus mūsų kolonijos solistė 
p. A. Vokietaitienė. Kalbas sa- 

ikys svečiai, atvykę iš tremties.
Kalbės ir Conn valst. senatorius 
Pranas Mončiūnas-Monchun, iš 
Hartfordo. Kalbės ir mūsų kle
bonas kun. Gradeckas, kuris yra 
mūsų ALT Garbės pirmininkas. 
Įžangos visai nereikės mokėti.

M.

Atostogauja Floridoj
Mūsų klebonas kun.- A. Gra

deckas, dėl sustiprinimo sveika
tos ir poilsiui, išvyko į Floridą. 
Floridoj atostogavo mūsų geri 
parapijiečiai Petras ir Ona Ūsai, 
Albertas ir Elenora Gutauskai, 
Marijona Bakšienė.

Bridgeport, Conn.
— Lietuvos nepriklausomybės 

minėjimas įvyksta šeštadienį, 
sausio 19 d., 7 vai. vakare, šv. 
Jurgio aprap. svetainėje. Pro
gramą išpildys parapijos choro 
ansamblis, vad. Ą. Stanišausko. 
Po programos bus šokiai.

—Praeitą šeštadienį minėjo 
savo 35 metų vedybinio gyveni
mo sukaktuves pp. Kostantas ir 
Kotrina Jakučiai. Pp. Jakučiai 
yra geri parapijiečiai, rėmėjai 
lietuviškos spaudos ir Lietuvos

’ VINCE JONUŠKAITE,
Kauno Operos žvaigždė. Ji dainuos New Yorke vasario 13 d. 

Nepriklausomybės minėjime

“AMERIKOS” VAJUS

VIETOS ŽINIOS

NAMŲ SAVININKŲ 
DĖMESIUI

Didž. New Yorko lietuvių 
namų savininkų organizaci
jos labai svarbus susirinki
mas įvyks trečiadienį, vasa
rio 17 d., 8 vai. vakare, “Lea
der Observer” salėje, 80-30 
Jamaica Ave., Woodhaven, 
N. Y. (arti grab. Shalins įs
taigos).

Šiame susirinkime reikės 
nubalsuoti organizacijos įsta 
tų pakeitimai, taigi labai 
svarbu, kad visi nariai daly
vautų susirinkime.

Metiniame susirinkime 
šiems metams valdyba išrin
kta : pirm. J. P. Machulis, vi- 
cepirmin. — Pijus W. Shalins 
ir V. Pūkas, sekret — adv. 
Cl. Voket ir S. Karvelis, ižd. 
— J. Simanaitis. Direktoriais 
visi valdybos nariai ir M. 
Peikus, A. Belskienė ir B. 
Srubas.

Šiems metams numatyta 
plati organizacijos veikimui 
programa. Visi namų savi
ninkai yra kviečiami talkon 
savo pačių naudai. Plačiau 
apie namų savininkų svar
biuosius reikalus išgirsite 
šiame susirinkime. Malonėki
te atsilankyti! ,

5 Valdyba

j 

i

JAUKI LIETUVIŠKA UŽEIGA

JUOZAS MOCEJDNAS, Sav
VYNAS — LIKERIAI — ALUS

BARAS — RESTORANAS
574 Hudson Avenue Rochester, N. Y.

Tel.: Main 7646

MATTHEW BUYAUSKAS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

426 Lafayette Street Newark, N. J.
Telefonas: MArket 2-5172

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
181 No. 6th Street

TeL EVergreen 8-9ŽM
VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų

šventadieniais susitarus

riūtė).
Garbė kun. A. Kasperui už su

gebėjimą surinkti gabias jau
nuoles prie tokio rimto darbo.

reikalams aukoja. Linkime ge
ros kloties. O.

Paterson, N. J.

Great Neck, N. Y.
—Pereitą savaitę įvyko vieti

nės BALFo kuopos metinis su
sirinkimas. Dalyvavo daugelis 
narių. Buvo apsvarstyta daug 
dalykų ir nutarta naujų suma
nymų. Nutarta surengti Lietu
vos nepriklausomybės šventę 
Kasmočiaus. salėj. Minėjimas į- 
vyks vasario 20 d.

Įvyko valdybos rinkimas, šie 
išrinkti: pirm. — A. Vasiliaus
kas, vicepirm. — V. Ciplijaus
kas, prot. rašt. — Wm. Vilkas, 
fin. rašt. — P. Povilaitis, iždin.
— Ona Lazaunikienė.

Nutarta ateityje surengti ir 
daugiau parengimų BALF nau
dai.

Great Neck BALF kuopa per
eitais metais gerai veikė. Cent
rui pinigais pridavė $316, drapa
nų nuvežė apie 1,500 svarų. Į 
mūsų kuopą prisirašė Konsulas 
p. J. Budrys ir žmona.

—ALRK Federacijos vietinės 
kuopos metinis susirinkimas įvy
ko pereitą savaitę. Buvo valdy
bos rinkimas. Išrinkta: pirmin.
— Jonas Blažonis, vicepirm. — 
Ona Lazaunikienė, protokolų ir 
fin. rašt. A. Vasiliauskas, iždin.
— Agota Blažonienė.

Nutarta gavėnios metu užsa
kyti šv. mišias už visus gyvus ir 
mirusius Federacijos narius. Ap
mokėta Federacijos Centro ir 
apylinkės metinis mokestis.

Vietinis

—Sausio 23 d. parapijos sve
tainėje įvyko gausus ir sėkmin
gas BALFo 86 skyriaus narių 
mėnesinis susirinkimas. Ta pro
ga pirmieji nario mokestį už 
šiuos metus užsimokėjo daug 
skyriaus narių. Aukotojams na
riams, BALFo 86 skyr. gerada
riui inž. Vincui Yustui už au
kotų rūbų pristatymą į BALFo 
centro sandėlį, taip pat ir vi
siems į susirinkimą atsilankiu
siems BALFo 86 skyr. valdyba 
taria nuoširdų lietuvišką ačiū.'

Valdyba pageidauja ir malo
niai kviečia visus susipratusius 
Patersono ir apylinkės lietuvius 
ateityje susirinkimuose kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti.

BALF 86 Sk. Valdyba

Padėka
Laidotuvių direktoriui p. 

J. Garšvai, kuris, mums tik 
atvykusioms iš sunkios trem
ties Vokietijoje, tiek daug 
širdies parodė, be jokio atly
ginimo palaidojęs mūsų sū
nelį a. a. Mykolą-Kęstutį, 
nuoširdžiai dėkojame.

Taip pat dėkojame kun. 
Pakalniškiui, už nuoširdų pa
tarnavimą mums šią sunkią 
valandą. Dėkojame J. Leves- 
kiui ir Bražinskų šeimai, už 
dvasinę ir materialinę para
mą mums.

Ant. ir Anei, šimkai

New Haven, Conn.
Atsilankė J. E. vysk. V. Brizgys

Sausio 22 d., mūsų kolonijoj 
lankėsi nepaprastai malonus ir 
garbingas svečias — J. E. vysk. 
V. Brizgys, kuris per pamaldas 
vakare bažnyčioj pasakė įspū
dingą pamokslą, kurio ilgai 
klausytojai negalės užmiršti.

Po pamaldų šv. Kazimiero pa
rapijos svetainėj buvo sutiktas 
parapijos choro su dainomis ir 
Amerikos taipgi Lietuvos him
nais. Vikaras kun. A. Zanavi- 
čius perstatė garbingą svečią 
pakalbėti. Gerbiamo svečio kal
ba paliko neišdildomus įspūdžius 
klausytojų tarpe.

Neužmiršk vasario 13 d.!
Pastangomis ALT vietinio 

skyriaus, yra ruošiamasi pami
nėti mūsų tėvynės Lietuvos ne
priklausomybės sukaktį, kuriai 
diena paskirta sekmadienį, va
sario 13 d., 4 vai. popiet, parap. 
svetainėj, 339 Greene St.

Meninę programą išpildys šv. 
Kazimiero par. choras, kuris mo
kosi visas naujas dainas. Taipgi

NEWARKE 16 VAS.
MINĖJIMAS 

ĮVYKSTA TREČIADIENĮ 

VASARIO 16,1949
Malonioj ir jaukioj 

ŠV. JURGIO SALĖJ 
180 New York Ave., Newarke 
Kalbės iš Europos atvykęs 

Prel. M. Krupavičius 
Taip pat Kongresmonas

Peter Rodino
Meninę programos dalį 

išpildys 
solistė

Agnės Skarulis
ir

Apreiškimo Parapijos
Vyry Choras

iš Brooklyno
Pradžia 7:30 vai. vakare 
ĮŽANGA NEMOKAMAI 
Rengia N. J. Liet. Taryba

Kaip jau buvo minėta, laik 
raščio vajus yra daromas 
tam, kad jo metu kiekvienas 
senas kaityto jas pilnai užsi
mokėtų savo prenumeratą ir 
pasistengtų surasti bent vie
ną naują skaitytoją, arba 
pats kam nors “Ameriką” 
užprenumeruotų.

Kaip matote, iš vajaus 
skelbiamų rezultatų, daug 
kas tą garbingą savo parei
gą atliko. Kiti net labai gra
žiai šiame vajuje pasižymė
jo-

Dabar kreipiamės į tuos, 
kurie dar šios savo pareigos 
neatliko, ir prašome ją atlik-, 
ti artimiausiu laiku, žiemos 
metas yra patogiausias spau
dai platinti laikas.

| Pereitą savaitę į vajaus 
[darbuotojų eiles įsijungė šie 
asmenys:

• Mrs. O. Stagniūnas, sena 
katalikų veikėja iš Brookly
no, atsilankė “Amerikos” įs
taigon pasiteirauti dėl par
gabenimo iš Vokietijos vie
nos tremtinių šeiimos ir ta į 
proga užsimokėjo prenume-' 
ratą už 2 metus.

• Frank Puskunigis iš 
Brooklyno paskyrė “Ameri
kos” prenumeratai dar $9.00, 
nors jau buvo pilnai užsimo
kėjęs.

• Jurgis Žarolis, uolus dar
buotojas Brooklyno kriaučių 
tarpe, lankėsi “Amerikoje” ir 
užsimokėjo prenumeratą už 
2 metus. Jam labai patiko da
bartinės “Amerikos” patal
pos.

• Antanas Šimkus, nese
niai atvykęs iš Vokietijos, 
įsirašė į “Amerikos” skaity
tojų šeimą.

• Jonas Vizgirdas iš Kear
ney, N. J., nors dabar nesvei- 
kuoja, bet su “Amerika” ne
nori skirtis. Jis atnaujino 
prenumeratą 2 metams. .

• Mrs. V. Mačiokas, iš 
Woodhaven, N. Y., netik už
simokėjo savo prenumeratą, 
bet užrašė “Ameriką” savo 
pažįstamiems Argentinoje. 
Jos vyras, Vaitiekus Mačio
kas, nors jau sulaukęs gra
žaus amželio (78 metų), bet 
nuo darbo ir laikraščio skai
tymo dar neatsisako. Linki
me jam dar ilgai pagyventi.

• Mrs. O. Ragelis, iš Brook 
lyno, atnaujino prenumeratą 
2 metams.

• Mrs. Uršulė šašis, iš 
Brooklyno, atnaujino prenu
meratą 2 metams.

• Mrs. K. žvinis, sena mū
sų skaitytoja iš Brooklyno, 
prisiuntė $6.00 prenumeratos.

• F. Aleksis, lietuvis advo
katas ir Real Estate iš Ja
maica, N. Y., užsiprenume
ravo “Ameriką” 2 metams.

• J. Ramoška, iš Brookly

no, prisiuntė prenumeratos 
$6.00.

• Juozas Gražulis, iš Mas- 
peth, N. Y., atvykęs aplanky
ti “Ameriką” naujoje vieto
je, užsimokėjo prenumeratą 
ir $1.00 paskyrė laikraščio 
fondui.

• Jurgis Kulys, iš Ozone 
Park, N. Y., prisiuntė prenu
meratai $6.00.

• Mrs. B. Martinkus, mū
sų sena skaitytoja iš Jamai
ca Plain, Mass., užrašė “Ame 
riką” savo pažįstamiems An
glijoje.

Visiems, vienu ar kitu bū
du “Ameriką” parėmusiems, 
mes nuoširdžiai dėkojame.

Administracija

PAIEŠKAU
Juozo Gražulio, sūnaus Juozo, 

iš Juodelio kaimo, Suvalkų Kal
varijos vai. Pirmiau gyveno Phi
ladelphia, Pa. Atsiliepti: Juozas 
Gražulis, 57-48 69th PI., Mas- 
peth, N. Y.

H------------------ ------------------------------- S

Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

į—--------------------------------------------E

LIAUDIES ŠOKIAI 
ir paprasti amerikoniški 
Square Dancing 

Kas šeštadienio Vakarą 
WYCKOFF GRANGE HALL
Franklin Ave., Wyckoff, N. J.

Šokių Vedėjas
Rod La Farge 

Wyckoff Folk Dance Orkestru 
Lietuviai ypatingai kviečiami

AID OVERSEAS, Inc.

Į NEUŽMIRŠK PADĖTI TREMTINIUI 
! 4851 S. Ashland Ave., Chicago 9, BĮ. Tel. YArds 7-1121 
! Aid Overseas, Ine. siunčia maisto siuntinius į visas 4 Vokie- 
j tijos zonas ir kitus Europos kraštus, išskyrus SSSR. Siuntiniai 
I yra pilnai apdrausti nuo dingimo. Jei adresatas nesuranda- 
! mas, pinigai grąžinami. Pristatymas trunka tarp 12-8 dienų.
> Užsakydami aiškiai parašykite savo ir gavėjo adresą siuntinio 
! numerį ir jo kainą. Aid Overseas, Inc. maisto siuntiniai pa- 
Į kuojami Europos sandėliuose, o užsakymai iš Chicagos siun- 
į čiami AIR MAIL. Užsakant didesnius kiekius duodama nuo- 
< laida.

Siuntinys No. 1 — $7.80
2 sv. kiauliniu taukų
2 sv. rūkytu lašinių
2 sv. salami dešros
2 sv. (be 2 ozs.) kenoto bekono
1 dėžutė (400 gr.) margarino

Siuntinys No. S — $7.40
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
1 sv. kiaulienos mėsos

Siunntinys Nr. S — $5.50
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. marmalado
2 sv. pupelių kavos
2 sv. cukraus
1 sv. margarino

Siuntinys Nr. 10 — $6.80
2 sv. rūkytų lašiinų
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
2 sv. pupelių kavos
1 sv. šokolado
Siuntinys Nr. 12 — $5.95
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
3 sv. pupelių kavos
2 sv. cukraus

Siuntinys Nr. 14 — $6.40
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. cukraus
1 sv. m'armelado
1 sv. kiaulienos mėsos
2 gabalai tualet muilo

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

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

Penktadieniais uždaryta

Brooklyno Lietuviai Graboriai
L EVergreen 7-4335 'Tel. STagg 2-5043

Itephen Aromiskis1
(Armakauskas) i Matthew P. Ballas

(Bieliauskas)
Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius

oderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

ergreen 8-9770

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

■. - .4

Joseph Garszva

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

J XTel. Virginia 7-4499
J | F. W. Shalins
4 X (Jalinskas)
> V Laisniuota«..Qr*fe>ijp^^

I
 Suteikiam Garbingas 

Laidotuves
į - $159 -
? KOPLYČIA SUTEIKIAM 
J NEMOKAMAIS 84 - 02 Jamaica Avenue, 
V , Brooklyn, N. Y.

r

Tel. NEwton 9-4464

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

Estate of A. J. Vąlantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

Siuntinys Nr. 8 — $2.95 
4% sv. cukraus 
5% sv. kvietinių miltų
Siuntinys Nr. 19 — $9.95
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
2 sv. marmelado
4 sv. degintos kavos
4 Mi sv. cukraus 
2 gabalai tualet. muilo
Siuntinys Nr. 21 — $6.70
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. pupelių kavos
1 sv. šokolado
14 ozs. kondens. pieno
2 gabalai tualet. muilo

Siuntinys Nr. 28 — $6.40
5 sv. rūkytų lašinių
5 sv. pupelių kavos
Siuntinys Nr. 24 — $11.80
5 sv. rūkytų lašinių
3 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
5 sv. pupelių kavos
2 sv: marmelado
2 sv. sūrio 40% riebumo

SIUNTINYS Nr. 25
A. 8 sv. grynų kiaul. taukų $4.75
B. 12 sv. grynų kiaul. taukų $6.00
C. 15 sv. grynų kiaul. taukų $7.25 

(Tik i Vokietijos US ir Br. zonas
• ir eina apie 4 savaites)

RŪBAI
A. VYRIŠKAS KOSTIUMAS

3)4 jardų vilnones medžiagos su visais priedais (100% Virginijos 
vilna) $28.95.

B. MOTERIŠKAS KOSTIUMAS
2% jardų vilnones medžiagos su visais priedais (100% Virginijos 
vilna) $2195.

PAUL GUSTAS FUNERAL HOME lDc.
LAI8NIUOTAS GRABORIUS

Modernios naujai įrengtos patalpos. Ypatinga paslauga ir 
dėmesys teikiamas Kiekvieno Pageidavimo Atveju

Paul Gustas Funeral Home, Ine.
354 MARCY AVE. BROOKLYN 6, N. Y.
(Prieš Armory) EVergreen 7-4774

Mūsų telefonas nemiega

NUOSAVYBES PARDAVIMUI
ROCHESTER, N. Y., IR ARTIMOJE APYLINKĖJE

Per mumis galite gauti pirkti Įvairiausių nuosavybių Ir biznių: 
Mūrinių ir medinių namų, su visais Įtaisymais; 
krautuvių, duonkepyklų, garadžių, galiūnų, 
gazolino stočių, žemes lotų, farmų ir kt.

MŪSŲ PATARNAVIMAS YRA GREITAS IR TEISINGAS

J. RICKI8, REAL ESTATE, NOTARY PUBLIC
Insurance AETNA Life & Affiliated Co’s,

578 Hudson Avenue Rochester 5, N. Y.
Telefonas: Stone 3783

A. ir E. POVILANSKŲ 
Baras ir Restoranas

Puiki Salė Šeimyninėms Pramogoms
158 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-9737



Vasario-February 11, 1949

Nepriklausomybės Minėjimas New Yorke

Vasario 16-tos, Lietuvos Nepriklausomybės Paskelbi
mo 31 metų sukakties minėjimas įvyks šį sekmadienį, va
sario 13 d., CAPITOL HOTEL Carnival Hall, 51st ir 8th 
Ave., New Yorke. Pradžia 4:30 vai. popiet. I

Šią vietą galima pasiekti visomis subway linijomis:
8th Ave. Subway local ligi 50th St.
BMT Subway local ligi 49th St.
IRT Subway local ligi 50th St.
Buvo garsinta, kad minėjimas įvyks Webster Hall, bet 

tai salei sudegus, minėjimas bus CAPITOL HOTEL. i

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES
Paskelbimo 31 MetŲ Sukakties

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOCILS

GURIAUSIOS ROSIES
Lengvi Užkandžiai. Kava. Arbata. Hot Chocolate 

I'USKVCia! PiF. TOS - VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas 
AMKRYMaS gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS Iš ge 
n%os>u i.t.ivoių. Parengimams priimami užsakymai KREIPKITĖS

Grai
New

Mūsų Apylinkėje $usS Motenj Sąjungos kuo-j
------------ | —Moterų Sąjungos kuopos \

• VLIKo pirm. prel. Myk. susirinkimas įvyks vasario 15 
Krupavičius ir V. Tarybos d. vakare, parapijos salėje. Į' 
pirmin. V. Sidzikauskas, ly-l —Karys Bernardas Mažei- | 
dimi prof. Dr. Pr. Padalskio, ka svečiuojasi namuose. | 
lankėsi mūsų redakcijoje. Re
daktoriaus lydimi, svečiai pa 
darė vizitą mūsų laikraščio 
leidėjų valdybos pirmininkui 
kun. N. Pakalniui.

• Kun. N. Pakalnis, Apreiš 
kimo par. klebonas, ir kun. 
V. Masiulis yra išvykę ato
stogų.

• Prel. M. Krupavičius šį 
šeštadienį, 2 vai. popiet, kal
bės Ginkaus radijo progra-

, mos valandoje. M. Krupavi
čius tik ką atvykęs iš Euro
pos ir daug ką naujo mums 
papasakos.

• Polyna Stoska Metropo
litan operoje dainuos: vasa
rio 12 d. 2 vai. popiet opero
je “Peter Grimes” ir vasario 
17 d. operoje “Walkuere.” 
Opera “Peter Grimes” bus 
perduodama per radiją.

• Dr. Juozas Leimonas, 
Lietuvos pavasarininkų va
das, vasario 16 d. su šeima 
atvyksta iš tremties į New 
Yorką. Apsigyvens Lawren
ce, Mass.

• J. Ginkaus Jr. ir P. Ba- 
lukoniūtės vestuvės įvyks š. 
m. gegužės 29 d. Balukonių 
ir Ginkų šeimos vestuvėms 
jau dabar pradėjo ruoštis.

• Prel. M. Krupavičius va
sario 6 ir 8 diienoms lankė
si Philadelphijoje ir apylin
kėje.

J. Stukas, žinomas lietu
viškųvalandų vedėjas, 
baigė New Yorko universite
tą. Ta proga jo tėvai suren
gė Newarke bankiietą, kurį 
mes paminėsime kitame nu
meryje.
*• Pranė ir Stasys Plakto- 

niai sekmadienį minėjo savo 
25 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Buvo susirinkę per 
200 žmonių. Surengė jų prie- 
teliai, kuriems sukaktuvinin
kai dėkoja.

J F
• J.Sčiscilos, “Amerikos” ; 

prietelio, dukrelė Uršulė rim-| 
tai susirgo. Linkime greitai 
pasveikti.

Šv. Jurgio Parapija
—Šią saavitę kun. A. Pet

rauskas jau baigia lankyti 
parapijiečius. Jis atnaujina 
senas pažintis tarp parapijie
čių, nes prieš 10 metų jis čia' 
buvo vikaru, dabar laikinai 
eina klebono pareigas. Vai
šingi parapijiečiai atsilankiu- 
jsius metinius svečius visur 
I maloniai priima ir vaišina.
Į —Jau arti 50 jaunų porų 
prisirašė į parapiją. Gražus 

j pavyzdys tiems, kurie dar 
neprisirašė. Reiškia, parapi
ja didėja. Sulig išduotos me
tinės parapijos atskaitos, pa
sirodo, kad jau visa parapi
jos skola išmokėta ir dar lie
ka arti $1,000 pinigų. Už
traukta prieš du metus skola 
dėl klebonijos ($1,600) ątre- 
montavimo, išmokėta prieš 
Velykas.

—Šiais metais sukanka 40 
metų jubiliejus nuo parapijos 
įsikūrimo. Tąja proga mano
ma visa eilė įvairių parengi
mų. žmonės nekantraudami 
laukia antro kunigo.

Apreiškimo 
Parapija

Į . • r \ 4 •

—Sekmadienį, vasario 13 
d. šv. Vardo Draugijos na
riai per 10 vai. mišias eis 
prie Šv. Komunijos, aukoda
mi ją už Lietuvos išlaisvini
mą. Po mišių parapijos salė
je bus jų pusryčiai, kurių me
tu įdomią paskaitą laikys Dr. 
A. šerkšnas, “Amerikos” re-

LRKSA 135 KUOPOS 
NARIAMS

LRKSA 135 kp. narių su
sirinkimas įvyks šį sekma-

____ _ _________ _ dienį, vasario 13 d. tuojau po. 
daktorius. Komunijos pusry- sumai, Apreiškimo parap. sa- 
čiuose gali dalyvauti ir ne,Įėję, Brooklyne^ Visi nariai 
nariai.

—Vasario 4 d. klebonijoje 
lankėsi ką tik iš Europos grį
žęs parapijiečiams, manau ir 
visiems lietuviams Brookly- 
ne gerai pažįstamas, Tėvas 
Pauliukas, O. P. Žada apsi
gyventi Washingtone.

yra kviečiami dalyvauti su
sirinkime ir užsimokėti savo 
duokles.

Sekr.

SEKMADIENĮ, AUGUST GUSTAS

Maspetho Žinios

—ALT vajus jau prasidė
jo. Pasiryžome surinkti va
sario mėnesį nemažiau 500 
dolerių. Piliečių Klubas au
kojo 25 dol. ir parapija 100 
dol. Draugijos paskirs po ke
letą dolerių. Tikimės viršyti 
savo kvotą.

—Katalikų Veteranų pos
to Valentine Dance bus šeš
tadienį, vasario 12 d., parapi
jos salėje. Jauniimas kviečia
mas į šiuos šokius.

—Lietuvos nepriklausomy
bės šventei įsigijo tikietus: 
Piliečių Klubas 25 ir parapi
jos choras 25.

—Lietuvos Nepriklauso
mybės šventė bus minima 
bažnyčioje. Vasario 13 dieną 
suma bus su Išstatytu Švč. 
Sakramentu už Lietuvą, ku
rią atlaikys kun. prel. Myko
las Krupaviičus. Pamokslą 
sakys kun. Pr. Bulovas, MIC.

—Kun. Kartavčius išvykęs 
atostogų dviem savaitėm.

—Vaclas Steponavičius su
situokė su Marie T. Riyaldi.

—Vas. 2 d. iškilmingai pa
laidota Ona Klasčienė su 
bažnytinėmis pamaldomis. 
Dalyvavo net 10 kunigų ir pil
na bažnyčia žmonių. Palaido
ta Šv. Jono kapinių koply
čioje, kur kūnas bus laikinai, 
ligi bus išmūrytas šeimos ka
pų rūsis. Ona Klasčienė pri-

Angelų Karalienės 
Parapija

Choro koncertas
Angelų Kar. parap. choro 

didižulis koncertas ir balius 
įvyks vasario 20 d., Šv. Sta
nislovo par. salėje, Green- 
pointe. Visi kviečiami ruoš
tis iš anksto. Atsiveskite ir 
visus savo draugus, nes visi 
turėsite daug smagumo.

INCOME TAX BLANKAS 
Gerai Išpildo

J. P. MACHULIS
8656 85th St., Woodhaven, N. Y.

Tel. VI 7-1896

Vasario-February 13,1949
Naujoje ir Lengvai Privažiuojamoje Vietoje

CAPITOL HOTEL — Carnival Hall
51st St. ir 8th Ave., New York City

PRADŽIA 4:30 VAL. VAKARE

KALBĖS IŠ EUROPOS ATVYKĘS

Prelatas Mykolas Krupavičius
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Pirmininkas

PROGRAMOJE DALYVAUJA:

Artiste Vince Jonuškaitė.
Lietuvos Valstybinės Operos žvaigždė

Vadovaujant Aliutei Ciurlytei

Apreiškimo Parapijos Choras
Vadovaujant Muz. Povilui Sakui

Šokiams Gros A. Jezavito Orkestras
Bilietai: iš anksto $1.00, rez. $1.25; prie durų $1.25, rez.$1.50

REIKALINGAS JANITOR
(Williamsburge)

Astuonių šeimų namui (be ap
šildymo) reikalingas prižiūrėto
jas (janitor), už ką gaus 4 kam
barių butą. Kreiptis po 6 vai. 
vakare. Tel. LA 5-3638.

Bellaire Florist
6762 FOURTH AVE. BROOKLYN 20, N. Y. 

(68th St. kampas) SHoreroad 8-9330
Specialistai Laidotuvių Vainikams ir Vestuvių Bukietų

* Paruošime. Užsakymai priimami ir telefonu. Taip pat 
galima užsakyti gčles Paul Gustas Funeral Home, Ine. 
įstaigoje, 354 Marcy Ave. Tel. EVergreen 7-4774

A

Visi Kviečiami į Kirpyklą

GRANDVIEW BARBER SHOP
Kuri randasi patogioje vietoje

489 Grand Street Brooklyn, N. Y
Arti Union Avė.

j

Clement A. Voket I
(VOKETAITIS)

ADVOKATAS

I D. Whitecavage, Savininkas

ALLIANCE NITE CLUB
KAZYS IR ALVINA BUIVIDAI, Savininkai

Viena iš puošniausių pasilinksminimui vieta visam New Yorke 
ŠOKIAMS GROJA 2 ORKESTRAI 
NEAPSAKOMAI ĮDOMUS FLOOR-SHOW

BARO COCKTAIL ORKESTRAS linksmina svečius kas vakaru

80 ST. MARKS PLACE NEW YORKE
(8th Street ir 1st Ave. kampas)

Tel. Gramercy 7-9765

Telefonas: EVergreen 7-7411

KOL COAL CO.

COKE ir ALIEJUS
F I S A S .

PRANAS SUPIS
Ceverykų Taisymo Dirbtuvė 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

RUBBER STAMPS;

betkmąn a-eaaa
3. Snelderaltls Ir A. Andriukaitis

PraneHdt—Prisiųstai Katalogą Dykai

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

J. P. GINKUS, Direktorius
ŠEŠTADIENIAIS 2 V AL. POPIET WWRL 1600 kc.

Gyvuoja virš 15 metų oro bangomis, transliuojama' 
visuomenės 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. JEZA VITAS V. UBAREVIČIU8

Muzikos Dir. Praneitaių Dir.
3. P. GINKUS 

Direktorius

PARDUODAMA
Ridgewoode 8 šeimų po 5 švie

sinu kambarius mūrinis namas. 
Kaina $12,500.

Cypress Hill 3 šeimų su švie
siais kambariais mūrinis namas. 
iVeta garažui. Kaina $11,000.

East New Yorke kampinis su 
gražiais kambariais 3 aukštų na
mas, kuriame yra Bar ir Grill. 
Kaina — $14,500. Galima pirkti 
ir biznį. Kreipkitės pas

Joseph Vastimas 
1008 Gates Ave. Brooklyn 21, N. Y. 
Tel. GL 5-7285 Res. TA 7-9070

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

NEwtown 9-5972

PARDAVIMUI IR IŠRENDAVOJIMUI

Turime visokių parduoti ir išrenda- 
voti namų, net ir naujų, įvairiose 
miesto dalyse už prieinamas kainas. 
Yra ir su tuščiais fliorais.

Turime taip pat lotus, krautuves, 
dirbtuves ir farmas.

B. ZINIS
Laisniuotas Real Estate ir Insurance
499 Grand Street, 361 Union Avė., 

Brooklyn, N. Y.
Telefonai: E V 4-3487 — RE 9-1506
Turime visokių namų Įvairiose mies

to dalyse už prieinamas kaians.

SEA-GULL SHIPPING CO.
560 Grand Street Brooklyn, N. Y.

PIRMOJI LIETUVIŠKA EKSPEDICINE BENDROVE
Siunčia maisto ir drabužių pąkietus i Europą

Bendrovė turi jau gatavus maisto pąkietus, kuriuos, galima užsakyti 
iš U. S. A. ir Kanados per paštą. Bendrovė 
tad gavėjai už jos pąkietus nieko nemoka.

NO. 1—$6.50 
2sv. cukraus 
1 sv. kavos ar kakao 
1 sv. bekono 
1 sv. kiaul. mėsos 
2sv. kiaul. taukų 
1 sv. pieno miltelių 
1 sv. pieno šokolado 
NO. 5—$5.60 
5sv. kavos 
4 sv. kakao

nesinaudoja tarpininkais,

NO. 2—^10.00
5sv. cukraus
2sv. kavos
2sv. kiaul. mėsos
5sv. kiaul. taukų
2sv. bekono
2sv. kond. pieno
2 gab. tual. muilo
NO. 6—$5.00
10 sv. kiaul. taukų

SEA-GULL SHIPPING CO.
Vedėjas M. ANUSKA

NO. 3—$4.60
2 sv. cukraus ar miltų 
2sv.
1 sv.
3 sv.

kavos
kakao
kiaul. taukų

NO. 4—$6.00
4 sv. kiaul. taukų 
2 sv. rūkyto bekono
1 kv. valg. aliejaus

LIETUVIŠKA MARŠKINIŲ SIUVYKLA

Gamina “SPORT,” “DRESS” ir kitokius marškinius, šalikus ir 
kaklaraiščius.

Didelis pasirinkimas gatavų ir medžiagų užsakymams. 
Greitu laiku pradčs veikti prie LITBALT COMPANY Lietuviškų 

Tautinių marginių rankų audykla.

LITBALT adresas:
20 Ten Eyck Street Brooklyn 6, N. Y.

Tel. EV 8-2954

KLEEN

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP 
ANGLYS, 

o
496 Grand Street Brooklyn, N. Y,

Gyvenimo Vieta:
65-43 Grand Ave. Tel. HA 6-8406 Maspeth, N. Y.

Telefonuoti po 5 vai. vakarais
JUDAMI PAVEIKSLAI Lietuvių parapijos ąalėj, Maspethe 

Kiekvieną Sekmadienio Vakarą. Įėjimas—Nemokamai!

DA venport 6-0259
RALPH KRŲOH

FOTOGRAFAS.
65 - 23 Grand Avenue

Maspeth, N. Y/v.į,’J

EVergreen 4-0203
DAKTARAS

S. S. Lockett, M. D.
223 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y.
Vai.: 1-2, 6-8—ir susitariant

į Stephen Bredesjr.
ADVOKATAS

! 197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.

< Tel. EVergreen 7-9394

į STagg 2-1454 /
į F. GRAŽYS ir SŪNUS J 
Y KONTRAKTORL1I X
į Atlieka mūrinių namų sienų iš- f 
X lyginimų, plasteriavlnią. šaligat- ’ 
zį vių cementavimų ir kt. darbus, r
5 293 MAUJER ST.. §
M BROOKLYN 6, N. Y. į

Jos. Zeidat, Jr.

LIETUVIŠKA UŽEIGA
■N ebrangiausia—ir—Geriausia

411 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
TELEVIZIJA KAS VAKARAS

KLAUSYKITE f
“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” | 

RADIJO VALANDŲ a 
■ 

šeštadieniais, 5:00—5:30 vai. vak | 
Stotis WEVD (A.M.) 1330 kil., 5000 w. | 

Trečiadieniais, 5:30—6:00 vai. vak. g 
Stotis WGYN (F.M.) 97.9 mg., 20,000 w. |

Direkt. JOKŪBAS J. STUKAS 
429 Walnut St., Newark 5, N. J. ■ 

B ’ Tel. MArket 2-5360 |
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