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Kai La Guardia, kurį kiti 
šaukia gėlele, lankėsi Euro
poje, vienoj stovykloj jis ba
rė jugoslavus, kam jie ne
grįžta į Tito diktatūros pri
slėgtą šalį.

Jam į tai atsakė, kad grįž
tančius Jugoslavijon meta į 
kalėjimus, kitus ir šaudo.

La Guardia atšovė: — Tai 
netiesa! Iš kur tamsta žinai?

Jam atsakė: — Aš pats bu
vau ten ir ištrūkau atgal nuo 
kulkos.

Tai parodo, kaip buvęs 
UNRRA viršininkas žiūri į 
tremtinius ir kaip jam rūpi 
žmonių laisvė ir net gyvybė.

Štai La Guardia pradėjo 
šmeižti tremtinius lietuvius.

Jis rašo: “Reikia atsimin
ti, kad Lenkiją ir kitus kraš
tus buvo užėmę naciai; kad 
Ragelis beviečių asmenų 
bendradarbiavo su okupaci
ne kariuomene, ir kad po iš
laisvinimo prasidėjo pilietinė 
kova, kuri įgavo civilinio 
karo dydį. Ypač tai taip pat 
tikra kalbant apie Latviją, 
Estiją ir Lietuvą.”

Iš gražiųjų Lietuvos vaizdų.
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matėsi Lenkijos ambasado
rius prie Šv. Sosto, Romos 
gubernatoriaus, universitetų 

' ir laikraščių atstovai, ukrai
niečių, čekų, lenkų ir visų ki
tų sovietų vergija nepaten
kintų tautų atstovai,—per 
visus šiuos gausius ir įtakin
gus šventės dalyvius kardi
nolas Pizzardo kreipėsi į viso 
pasaulio sąžinę, reikalauda
mas teisingumo Lietuvai: — 
Neužmirškite,—kalbėjo kar
dinolas,—kad Lietuva turi 
visas teises būti nepriklauso
ma valstybė ir kad šitos 
šventosios teisės gyventi ne
pripažinimas būtų niekšin
gas nusilenkimas smurtui.

Po pamaldų tautiniais rū
bais apsitaisiusi mergytė į-

teikė kardinolui baltų rožių 
puokštę, o lietuviai, išleidę 
garbinguosius svečius, susi
rinko į iškilmingą posėdį, ku
riame pritaikytas šventės 
rimčiai kalbas pasakė minis
teris St. Lozoraitis ir vysk. 
P. Būčys.

Posėdį baigus buvo pasiųs
ta padėkos telegrama popie
žiui Pijui XII, prašant ir to
liau remti teisingas lietuvių 
tautos pastangas kovoj dėl 
laisvės.

Po pietų, apie 5 vai., Lie
tuvos atstovybėje buvo mo
mento rimčiai pritaikytas 
pobūvis, kuriame buvo tar
tasi apie artimiausiuosius žy
gius Lietuvai gelbėti iš so
vietiškosios bestijos nasrų.

(Pranešimas iš Romos)
Romoje šventosios Lietu

vos teisės saulė vis labiau už
teka viešojoj opinijoj ir vis 
naujų galingų sąjungininkų 
laimi kenčiančiai Tėvynei.

To ryškiausias pavyzdys 
yra nuostabiai įspūdinga 
vasario 16 dienos_šventė Ro
moje, kuriai vadovauti stojo 
vienas iš pačių įtakingiausių 
Katalikų Bažnyčios Kuni
gaikščių—kardinolas Juoza
pas Pizzardo.

Jau šventės išvakarėse di- 
l’dieji Vatikano ir Italijos 

dienraščiai paskelbė šventės 
programą ir įsidėjo straips
nių apie Lietuvą ir lietuvius. 
Vatikano dienraštis “L’Os- 
servatore Romano” įsidėjo il
gą straipsnį apie didįjį Lie
tuvos poetą Milašių, prieš 
karą mirusį Prancūzijoje. 
Straipsnyje Milašius vadina
mas pačiu didžiausiuoju mū
sų gyvenamosios epochos ka
talikiškuoju poetu visame 
pasaulyje.

Vasario 16 d. 10 vai. kar
dinolas Pizzardo atlaikė iš
kilmingas mišias už Lietuvos 
laisvę. Jų metu iš visų šir
džių liejosi lietuviškosios 
giesmės “Pulkim ant kelių,” 
“Marija Marija” ir kitos.

Mišių metu kardinolas Piz
zardo kreipėsi į susirinku
sius lietuvius ir į jų gausiuo
sius draugus ugninga kalba, 
primindamas garbingą Lie
tuvos praeitį, jos didžiuosius

ATSTOVAI NEPARUOŠĖ SUTARČIŲ
VOKIETIJAI

JUNGTINES VALSTYBES RŪPINAS 
ŠELPIMU
 «-----------------------------------

Rusai Perka Atomo 
ŽinovusGėlelės galvoj pražydo dvi 

labai keistos idėjos: viena, 
maskvinę okupaciją ir terorą 
Lietuvoje jis laiko išlaisvini
mu; antra, jis lietuvius, lat
vius ir estus šmeižia, juos 
darydamas nacių bendradar
biais.

Dėl pirmo dalyko tetenka 
apgailestaujant pasakyti, 
kad keisti tie demokratinio 
krašto vyrai, kurie bolševiki
nę diktatūrą ir okupaciją lai
ko laisvės ženklu.

Antru atveju La Gųardia 
seką, ni.sų,.femuBįs^Lppp^ 
gandą.

Rusai sąjungininkų virši
ninkams Vokietijoje siunčia 
raštus stygavodami, kad 80 
procentų baltiečių esą buvę 
nacių bendradarbiai.

La Guarda nusiklausė ru
sų balso ir pučia į jų dūdą, 
kaltindamas tremtinius, ku
rių didžioji dalis kaip tik yra 
buvę tų pačių nacių aukos.

Tai tau ir gėlelė . . .

Iš paviršiaus Maskva sten
giasi sudaryti įspūdį, kad ti
kyba Lietuvoje nėra perse
kiojama.

Bet tikrumoje prieš religi
ją ten eina griežta kova.

Apie tai pasako patys ko
munistai. Lietuvoje jų lei
džiama “Tiesa” rašo nr. 280:

“Klasiškas priešas supran
ta visą didžiąją mokyklos 
k jikšmę mūsų krašto ateičiai 
ir daro visas pastangas, kad 
prasiskverbtų į mokyklą. 
Buržuaziniams nacionalis
tams padeda reakciniai ku
nigai, kurie taip pat visokio
mis priemonėmis, kiekvieną 
plyšelį išnaudodami, stengia
si įlįsti į mokyklą, kad 
dytų jaunimą religinio 
ko nuodais.”

Lietuvos komunistų 
raštis, užuot kalbėjęs 
laisvę religijai, aiškiai pasa
ko, kad tikėjimą laiko nuo
dais.

Londonas. — Amerikos, 
Anglijos, Prancūzijos ir So
vietų užsienių reikalų minis- 
terių atstovai baigė darbą, 
kurį jie turėjo paruošti 
Maskvos konferencijai kovo 
10 d.

Užsienių ministerių atsto
vai, susirinkę sausio 10 d. 
Londone paruošti Austrijos 
ir Vokietijos taikos sutarčių 
projektams iki paskirto lai
ko (vasario 25 d.), apsvarstė 
vos pusę Austrijos taikos

čiau Sovietų atstovas Guse
vas apleido posėdį, pasaky
damas, kad, esą, kitos dele
gacijos jau pakeitusios anks
čiau pareikštą savo nusista
tymą.

Bevinas Kaltina 
Trumaną

Goettingenas. — žymus 
atominės energijos žinovas, 
1931 m. Nobelio premijos 
laureatas, Dr. Werner Hei
senbergas pranešė, kad rusai 
pasiūlė mokėti po 6,000 rub
lių per mėnesį kiekvienam 
vokiečiui mokslininkui, kuris 
sutiktų tyrinėti atominę 
energiją sovietų naudai.

Jam buvo pasiūlyta 6,000 
rublių alga ir priedu 50 sva
rų šviežios mėsos kas mėnuo 
ir 3,500 kalorijujįąvinys kas-

Washingtonas. — Prez. H. 
Trumanas paprašė Kongre
so, kad paskirtų 350 milijonų 
dolerių išvaduotųjų kraštų 
šalpai. Prezidento nuomone, 
tos šalpos dalinimas turėtų 
būti Amerikos valdžios prie
žiūroje.

Prezidentas taip pat pa
prašė, kad Senatas patvirtin
tų Jungtinių Valstybių daly
vavimą Tarptautinėje Trem
tinių organizacijoje ir tam 
tikslui priimtų.. 75 milijonų

Londonas. — Anglijos už
sienio reikalų ministeris Be- 
vinas per diskusijas parla
mente apkaltino Amerikos 
prezidentą Trumaną dėl ne
pasisekimo išspręsti Palestu 
nos klausimą.

Bevinas sakė, kad, esą, 
pernai anglai ir žydai jau bu
vo besusitarią dėl Palestinos,■ kur ^ard^Ų s'v6i- S’*BUS>" ios brangią kalbą ir

>tunas
posėdyje,
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Washingtonas. — Rusijos 
vyriausybė pranešė sutin-

RUSIJOS IR AMERIKOS SANTYKIAI

jie pareiškė, kad negalėjo 
prieiti jokio sutarimo nė dėl 
procedūros, kuri 
rėmus Vokietijos 
tarčiai.
. Paskutiniame 
kuris truko puspenktos va
landos, atstovai sutarė, kad 
nėra jokios vilties rasti ben
drą kalbą dėl procedūros 
tarp Amerikos, Anglijos ir 
Prancūzijos iš vienos pusės 
ir Sovietų iš kitos pusės.

Bebaigiant posėdį, buvo 
nutarta Maskvon siųsti ketu
ri raportai, kurie patiekia 
kiekvienos šalies pasiūlymus 
ir padarytas pastabas. Ta-

Vokei
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E

Gauta žinių, kaip rusai ko
munistai į Ameriką permeta 
savo paruoštus šnipus tie
siog iš Sovietų Sąjungos.

Paruošę šnipus Amerikai, 
jie. iš Rusijos juos perveda į 
Lenkiją, o iš ten — į ameri
kiečių zoną, kur tie šnipai 
prisistato kaip nacių aukos.

Amerikiečių zonoje buvo 
susekti specialistai, kurie 
tokiems žydų tautybės šni
pams ant kūno atmušdavo 
nacių koncentracijos stovyk
lų ženklus.

Kaip tariamoms nacių au
koms, amerikiečiai pareigū
nai tiems šnipams greičiau 
išduodavo dokumentus.

Londonas. — Britų imperi
ja, pati didžiausia pasauly, 
apima 13,332,054 kvadrati
nių mylių plotą su 556,282,- 
000 gyventojų (daugiau, ne
gu ketvirtadalis visos žmoni
jos), iš kurių tik 48 milijonai 
tiesiogiai priklauso karalys
tei. Visos kitos dalys valdosi 
kaip kolonijos ar dominijos.

Imperija nukentėjo pirmo
jo pasaulinio karo metu. An
trasis dar labiau ją sukrėtė.

Egiptas, Indija, Burma, 
Palestina, — tai vis kraštai, 
kurie šiandien kvaršina im
perijos galvą. Egiptas reika
lauja iškraustyti anglų ka
riuomenę, Indijai pažadėta 
nepriklausomybė 1948 me
tais, Palestinos byla perduo
dama svarstyti Jungtinėms 
Tautoms ir rimtai svarsto
mas Burmos klausimas.

Daug vyriausybės rūpesčio 
šiandien ima ūkiniai krašto 
reikalai, nuo kurių sutvarky
mo pareina ne tik britų kara-

Jų yra jau pasiekusių 
Ameriką su kitais tremti
niais.

Plaukdami kai kurie jų ne
slėpdami pasakojo, kad Jung
tinės Valstybės susilauks 
geresnės santvarkos.”

U. S. Gali Turėti 
Salas Pacifike

bių globai būtų pavestos Pa- 
cifiko salos, kurios buvo Ja
ponijos mandate.

Tokių salų iš viso susida
rytų per 600. Kitos svarbios 
strateginiu atžvilgiu.

Toks Rusijos nusistatymas 
siejamas su Maskvos konfe
rencija, kurioje Sovietų Są
junga tikisi susilaukti dides
nių nuolaidų iš Jungtinių 
Valstybių Europos reikaluo
se.

Palikdama Pacifiko salas 
Amerikai, Rusija tikisi, kad 
jai bus duota nusverianti 
kontrolė Europoje.

lystės gyvybė, bet ir jų impe
rijos ateitis.

Anglijos parlamento ir lor
dų rūmuose eina smarkios 
diskusijos dėl darbo vyriau
sybės paskelbimo, kad kitais 
metais Britai visai išsikraus
to iš Indijos ir palieka tą šalį 
pačiai valdytis.

Konservatoriai griežtai 
kaltina darbo vyriausybę dėl 
to nutarimo pasitraukti iš 
Indijos.

Vasario 16 Vidury 
Atlanto

Grupė lietuvių, plaukusių 
laivu “Ernie Pyle” iš Breme
no į Jungtines Valstybes, su
ruošė vasario 16 minėjimą.

Kun. Lechavičius atlaikė 
pamaldas, po to buvo specia
liai pasimelsta už Tėvynę ir 
jos kovotojus. Popiet visi su
sirinko į valgyklos salę ir 
ten, dalyvaujant latvių ir es
tų atstovams, buvo jaukiai, 
nors ir labai kukliai, paminė
ta didžioji tautos šventė.

Lietuvių iš viso tuo laivu 
atplaukė 28, jų tarpe du naš
laičiai.

— Buffalo mieste sustrei
kavo 2,500 mokytojų.

kams. Be to, gerai įrengtas 
ir apstatytas butas.

Dr. Heisenbergo žiniomis, 
trys vokiečių mokslininkai 
atomistai jau dirba Rusijoj, 
kur jiems mokama po 500 
rublių per mėnesį.

Dr. Heisenbergas pažymė
jo, kad atominių bombų ga
minimas nė vienoje šalyje 
jau nėra mokslo probelma, o 
tik praktiškas pačios bom
bos padarymas.

Išsiveržė Etnos 
Ugniakalnis

Palermo.—Antradienį pra
dėjo veikti Etnos ugniakal- 
nis, kuris yra Sicilijos saloje.

Iš aplinkinių kaimų ėmė 
bėgti žmonės nuo gresiančios 
lavos.

Ugniakalnio lava pirmą 
dieną buvo jau išsiliejusi pus
antros mylios.

Washingtonas. — Vyriau
sias amerikiečių karo jėgų 
vadas Korėjoje, generolas J. 
R. Hodge, padarė pranešimą 
prezidentui Trumanui ir Ka
ro Departamento sekretoriui 
apie padėtį Korėjoje.

Nugalėjus Japoniją Korė
jos šiaurinė dalis teko laiki
nai prižiūrėti Sovietams, o 
pietinė — Amerikai.

1945 m. gruodžio . mėnesį 
Maskvos konferencijoje abi 
šalys sutarė sudaryti Korė
jos vyriausybę ir po 5 metų 
suteikti tam kraštui nepri
klausomybę.

Tačiau tam reikalui suda
rytoji komisija tuojau sutiko 
nenugalimų kliūčių, nes ru
sai nesutinka kalbėtis su ko
rėjiečiais, o amerikiečiai gi
na Maskvoje Korėjai priža
dėtą laisvę.

Dabar rusų kontroliuoja
mas Korėjos radijas pranešė, 
kad rusai mobilizuoja Korė-

savitą meną, jos nepaprastą 
pažangą, kurią ji padarė at
gavus laisvę, jos besąlyginį 
ištikimumą Bažnyčiai ir Tei
sei.

Per šventės dalyvius, ku
rių tarpe šalia vyskupo P. 
Bučio ir Lietuvos mihisteriu,

Sen. A. Vandenberg 
Atsakymas

New Yorkas. — Sen. Van- 
denbergas pranešė gavęs re
zoliuciją, kuri jam buvo siųs
ta iš Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimo New Yorke.

Savo atsakyme senatorius 
rašo: “Man malonu bus pa
sirūpinti, kad tos reziliucijos 
būtų pristatytos Senato už
sienių reikalų komisijai ry
šium su mūsų laukiamu tai
kos sutarčių ir Tarptautinės 
Tremtinių organizacijos pri
ėmimo diskusavimu.”

jos vyrus nuo 17 iki 25 metų, 
kas sudarys 500,000 vyrų ar
miją. Ta kariuomenė gink
luojama rusų ir iš japonų 
atimtais ginklais ir žadama 
įjungti į sovietų armiją.

Rusija visada atsisako 
bendradarbiauti, — pabrėžė 
gen. Hodge, — kai keliamas 
Korėjos suvienijimo klausi
mas.

Sekr. G. C. Marshall 
Išvyksta Maskvon
Washingtonas. — Valsty

bės sekretorius G. Marshall 
kovo 5 d. išvyksta į Maskvą 
dalyvauti konferencijoje, ku
rioje svarstys taikos sutar
tis Austrijai ir Vokietijai.
. Patarėju G. Marshall į 
Maskvą imasi respublikonų 
užsienių politikos žinovą J. 
F. Dulles vietoj sen. Vanden- 
bergof kuris turi liktis prie 
darbų Senate.

Amerikos parama reikalin
ga tam, kad Europoj siaučia 
badas. UNRRA, suteikusi 
Europai 6,361,000 tonų mais
to, dabar liaujasi veikti. Der
lingiausios žemės juostos 
Prancūzijoje ir Ukrainoje 
nepasiekė dar savo prieška
rinio derliaus. Šiandien pa- 
gelba pirmiausiai reikalinga 
Rumunijai, Gudijai ir Ukrai
nai, kur maisto trūkumas 
yra didelis.

Minėta 350 milijonų suma 
būtų paskirta šelpti šioms 
šalims: Austrijai, Graikijai, 
Vengrijai, Italijai, Lenkijai 
ir Kinijai.

Palestiną įsileisti 100,000 žy
dų.

Tas buvo padaryta rinki
mų sumetimais, nes jei ne 
prezidentas, tai Dewey būtų 
išleidęs tokį reikalavimą.

— Italijos vyriausybė nu
tarė imtis žygių, kad būtų 
pakeista taikos sutartis.

— Lenkijos ministeris pir
mininkas nuvyko į Maskvą. 
Greičiausia tarsis dėl Lenki
jos sienų.

— Gen. Mac Arthur sako, 
kad Japonijai reikalinga pa
šalpa maistu už 300 milijo
nų dolerių.

Washingtonas. — Rusijos 
Amerikos santykiai paskuti
nę savaitę virto svarbiausia 
pasauline problema, kuri tie
sia savo šešėlį ant būsimos 
Maskvos konferencijos.

Rusija pateikė Saugumo 
Tarybai pataisas prie Ameri
kos atomo energijos kontro
lės plano. Tos pataisos su
griauna patį planą.

Kongrese besiginčijant dėl 
Lilienthalio kandidatūros į 
atominės energijos komisijos 
pirmininkus, ima ryškėti 
Kongreso narių nusistaty
mas prieš suteikimą Rusijai 
bet kokio priėjimo prie ato
minių paslapčių.

Valstybės sekretoriaus pa
vaduotojo Achesono pareiš
kimas, kad Rusijos užsienio 
politika yra agresyvi ir eks
pansyvi, sulaukė griežto pa
smerkimo iš Maskvos. Dėl to 
Valstybės departamentas ga
vo iš Maskvos notą, į kurią 
Valstybės sekr. Marshallas 
atsakė, kad Achesonas kal
bėjo atvirai, bet ne priešiš
kai. Molotovas tokį pateisini
mą pavadino neįtikinančiu.

Rusijos spauda ir radijas 
paleido propagandą prieš 
Ameriką, o Amerika pradėjo 
per radiją duoti žinias rusiš
kai, norėdama rusų tautai

paaiškinti savo politiką.
Tik gaila, kad Rusijoje to 

radijo negali klausyti, nes 
niekam neleidžiama turėti 
aparatų, kurie pagautų ne 
sovietų stotį.

Susektas Nacių 
Sąmokslas

Frankfurtas.— Vasario 23 
d. Amerikos ir Britų saugu
mo organai suėmė keliasde
šimt buvusių nacių vadų, ku
rie slaptu savo veikimu siekė 
sušvelninti Vokietijos oku
paciją ir sukelti karą prieš 
Sovietus.

Vyriausias sąjūdžio vadas 
buvęs SS generolas Kurt El- 
lersick, kuris suimtas Fuldo- 
je.

Vienas iš suimtųjų pareiš
kęs, kad jis turįs slaptą, bak
teriologinį ginklą.

Sąjūdžio tikslas buvęs: 1. 
sustabdyti dirbtuvių ardymą 
reparacijoms mokėti; 2. išrū
pinti suimtų nacių paleidi
mą; 3. sustabdyti anglies iš
vežimą iš Vokietijos; 4. su
trukdyti pagrindinių įmonių 
nusavinimą ir 5. grąžinti 
Vokietijon Rytprūsius ir Si
leziją.
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

ATSAKINGIAUSIA LIETUVIŲ 
PAREIGA

Antrasis pasaulinis karas, kuris buvo vedamas vyriausiai tau
tų laisvės obalsiu, laikomas baigtu. Jau metai, kai veikia Jungtinių 
Tautų organizacija, įsteigta patikrinti pagrindinių žmogaus teisių 
gerbimui, o taip pat didelių ir mažų valstybių teisių lygybei. Svar
besnieji nacionalsocialistų vadai yra tarptautinio teismo Niurn
berge nuteisti už nusikaltimus prieš taiką, žmoniškumą ir civili
zuoto pasaulio nustatytas taisykles karui vesti. Jie yra sunkiai nu
bausti ypač už taiką patikrinančių sutarčių sulaužymą, už taikin
gų valstybių užpuolimą ir okupaciją, žmogaus teisių mindžiojimą, 
už deportavimus ir terorą okupuotuose kraštuose.

Bet visos tos priemonės atstatyti taikai ir teisingumui tarptau
tiniuose santykiuose šiuo tarpu yra vienpusiškos, konkrečiai jos 
teliečia Vakarų Europą. Be to, jos yra vykdomos ne vien tik de
mokratinių valstybių, bet Sovietų Sąjungai dalyvaujant,—taigi 
vykdomos kartu su ta valstybe, kuri, Hitlerio Vokietijai sugriu
vus, yra paskutinė atžagareiviškumo, žmonių priespaudos ir im
perialistinės užsienio politikos atstovė.

Lietuva yra viena pirmųjų tos politikos gausingų aukų. Dabar
tinė Lietuvos padėtis yra tiesioginis padarinys užpuolimo, kurį 
Sovietų Sąjunga, be mažiausios pateisinamos aplinkybės, įvykdė 
prieš taikingą Lietuvos valstybę 1940 metais, kelias savaites po 
to, kai Hitleris tokiu pat būdu užpuolė Belgiją ir Olandiją.

Laužydami bet kuriuos žmoniškumo dėsnius bolševikai valdo 
Lietuvą nieku neaprėžtu visagalės policijos teroru ir metodingai 
tęsia žmonių deportavimą į priverčiamuosius darbus Sibire, ku
riuos tik mažas deportuotųjų nuošimtis gali kiek ilgiau išlaikyti. 
Tokiu būdu sovietų okupacija Lietuvoj įkūnija visa tai, kas Niurn
berge buvo pripažinta ir be pasigailėjimo nubausta kaip nusikalti
mai. Todėl suprantama ir neišvengiama, kad tokiai valstybei, kaip 
Sovietų Sąjungai, vis dar dalyvaujant pagrindinių tarptautinės po
litikos dalykų sprendime, pastangos sutvarkyti karo sukrėstą pa
saulį, grąžinti tarptautinius santykius į teisingą bei išmintingą 
plotmę ir atitaisyti karo metu padarytas tautoms skriaudas pa
lieka ligšiol bergždžios.

Mūsų senovės istorijoje yra buvę laikotarpių, kuriais lietu
vių tautai atsirasdavo pavojaus būti išnaikintai. Taip buvo XIV 
šimtmety, kai lietuviai priešinosi vokiečių, tada kryžiuočių atsto
vaujamų, veržMTnūfi įVrytus, kuriam mūsų protėviai užkirto kelią, 
nulemdami kryžiuočių pralaimėjimą Žalgirio mūšyje. Lietuvai da
lyvaujant krikščionybės ir Centro Europos gynime nuo totorių 
invazijų, mūsų kraštą teriojo mongolai, kurie, kaip sovietai da
bar, siekė apgyvendinti Azijos stepes mūsų belaisviais, pagrobtais 
Lietuvoj vyrais, moterims ir vaikais, o Lietuvai primesti stepių 
tvarką. Vėlliau, švedų karų pasekmėje kraštas taip pat buvo at
sidūręs pavojingoj padėty, nustodamas daug žmonių, ypač dėl 
maro.

Tik šitie tamsiausi mūsų istorijos laikai gali būti palyginti 
su bolševikų okupacija, kuri dvidešimtojo amžiaus vidury pralen
kia tai, kas buvo seniai pasmerkta, ir kurios viena svarbiausių 
priemonių—deportavimai gresia pačiai tautos egzistencijai.

Dabartiniu labai sunkiu ir pavojingu Lietuvos istorijos mo
mentu užsieny esantiems lietuviams tenka atsakingiausios parei
gos, kurių jie kada nors yra turėję Lietuvos atžvilgiu. Jiems tenka 
prievolė padaryti visa, ką* tik jie gali, Lietuvos ateičiai patikrinti, 
tai yra tautos gyvybei nuo sovietų pasikėsinimų apsaugoti ir ne
priklausomybės bylai apginti.

Tam reikia pirmiausia veikti viešąją nuomonę, reikia, kad 
lietuvių balsas nenutildamas skambėtų drąsiai ir aiškiai, kaip 
protestas prieš neteisėtumą ir reikalavimas jį atitaisyti.

Tuos uždavinius mums vykdant, ypač šios trys aplinkybės 
turi suteikti mums padrąsinimo.

Pirmiausia, pasitikėjimas mūsų tauta, kuri tęsdama mūsų 
gražios istorijos tradicijas, priešinasi svetimai priespaudai ir ne
pakeičiama valia siekia atstatyti nepriklausomybę. Toliau, įsiti
kinimas, kad jeigu bet kuriomis aplinkybėmis išsižadėjimas savo 
valstybės suvereninių teisių bei nepriklausomybės yrą neleisti
nas, tai nusileidimas bolševikams būtų, be to dar, ir beprasmiš
kas, betikslis dalykas, nes ir jo ketina negalima apsaugoti net žmo
gaus gyvybės. Galop, kovodami dėl Lietuvos laisvės, mes nesame 
vieni. Mūsų interesai sutampa su siekimais daugelio kitų tautų, 
daugelio milijonų žmonių, kurių teisės taip pat sovietų pažeistos 
ir kurie, kaip ir mes, nenurims.

Antra vertus, ir šiaip pasauly yra veiksnių ir jėgų, kurie už
jaučia mus ir pripažįsta mūsų teisę į nepriklausomybę. Jie, be to, 
supranta visą milžinišką svarbumą bolševikų pavojaus, kuris at
sidaręs sau kelią į Europą Baltijos valstybių ir kitų Sovietų Są
jungos kaimynų okupacija, dabar yra iškilęs ne tik visai Europai, 
bet ir kitiems kontinentams, neišskiriant pačios Amerikos.

Tačiau pasipriešinimas tam pavojui ir reagavimas į tokius 
gėdingus faktus, kaip Lietuvos okupacija, vis dar yra perdaug lė
tas, permažai energingas, dažnai nutraukiamas faktinių kompro
misų ar kompromisinių nuotaikų atokryčiais. O tuo tarpu bolševi
kų vėžys ėda toliau tarptautinės bendruomenės pagrindus, ku
riuos, kad ir kaip keistai dabar tai skambėtų, sudaro vis dėlto ir 
visados teisybė, teisingumas ir paprastas sveikas protas, šitais 
pagrindais 1939 metais Tautų Sąjunga pašalino iš savo narių tar
po Sovietų Sąjungą kaipo Suomijos užpuolikę. Negalima pasakyti, 
kad jų taip pat tiksliai laikytųsi*Jungtinių Tautų organizacija, ku
rioje žymų vaidmenį turi ta pati Sov. Sąjunga, tik dabar dešim
teriopa, visų savo kaimynų Europoj užpuolike ir okupante, milijo
nų deportuotų vergų darbdavė.

Deja, tenka pripažinti, kad dabartinei tarptautinei padėčiai 
daugiau įtakos turi Sovietų Sąjunga su jos pastatytais įvairiuose 
kraštuose kvislingais, kaip demokratinės valstybės. Jeigu ta pa
dėtis turėtų tęstis, Europa pavirstų tyrais, kuriuose nebūtų net 
žodynų patikrinti, ką reiškia tokios sąvokos, kaip teisybė, demo
kratija ir laisvė.

BALF 1947 m. Vajaus oficialus atidarymas.—Sausio 24 d. New Y orke, Waldorf Astoria viešbutyje, Astor Gallery kambaryje, buvęs 
paštų ministeris James A. Farley, BALF Vajaus Garbč^Pirminin kas, dalyvaujant įžymiems asmenims, atidaro vajų. Prie garbės 
stalo sėdi: (iš kairės į dešinę) Rt. Rev. Msgr. Robert ^O^feormic k, Jonas Budrys, Rt. Rev. Msgr. Patrick O’Boyle, Rt. Rev. Thomas 
J. McDonnell, arkivyskupas J. Francis A. McIntyre, generolas William N. Haskell, vyskupas John Mark Gannon, kun. Dr. Juozas B. 
Končius, James A. Farley, Joseph P. Picarillo ir William Collins.

KAIP ORGANIZUOJA NAUJI 
TREMTINIŲ GLOBI

Elta. — UNRRA darbas, pasakota UNRRA istorija ir 
baigiamas. Ją turėsianti pa-j jos nuveikti darbai. Plačiau 
keisti IRO. Pastebima jau 
dabar tam tikrų pasiruoši
mų, kurie turėtų duoti ypa
tingą tos organizacijos veik
lai pobūdį.

Amerikiečių zonoje UNR
RA organizuoja trumpalai
kius kursus supažindinti su 
organizacijų veikla. Kursai 
nevieši ir negarsinami. Jiems 
dalyvius parenka ir pasiun
čia UNRRA skyriai po vieną 
žmogų.

Dėmesio vertas yra tiems 
kursams lektorių ir klausy
tojų parinkimas, o taip pat 
juose viešiau ar intymiau ke
liamos sugestijos. Būtent, 
daugumas lektorių — UNR
RA tarnautojai amerikiečiai 
žydai, klausytojų absoliutinė 
dauguma tos pat tautybės. 
Instruktyvios sugestijos — 
UNRRA darbą baigus pa
ruoštieji žmonės turėsią 
dirbti naujoje šalpos organi
zacijoje, o prieš tai dar bū
siąs naujas mėtymas, daug 
griežtesnis nei karinės val
džios buvo padarytas. Jis 
dar turėsiąs sumažinti trem
tinių skaičių.

Muenchene jau išleistos 
dvi tokių kursų laidos. Nese
niai pasibaigusioje laidoje 
Muenchene dalyvavo 75 
klausytojai iš visos ameri
kiečių zonos. Daugiau kaip 
du trečdaliai visų klausytojų 
buvo žydų tautybės. Tik ne
pilną trečdalį tesudarė lietu
viai, latviai, estai, lenkai ir 
kt. Buvo įspūdis, kad nedide
lė dalis nežydų į kursus buvo 
pasirinkta tik todėl, kad kai 
kuriuose DP gyvenamuose 
rajonuose žydų iš viso nėra.

Kursų pradžioje buvo at-

svarstytas iš stovyklų sijoji
mas. Lektorius aiškino, kad 
dabartinis valymas, kurį DP 
stovyklose atlieka kariniai 
organai, esąs labai paviršuti
niškas, švelnus, išmetamųjų 
skaičius mažas. Jis turįs pa
didėti. Būsiąs naujas valy
mas, jau griežtesnis, ir DP 
skaičius sumažėsiąs. Naująjį 
valymą padarysią UNRRA 
žmonės. Dabartiniai DP as
mens pažymėjimai esą laiki
ni. VykdaqX naująjį valymą, 
paliktiesiems būsią išduoda
mi nauji asmens dokumen
tai, o kurie jų negausią, tai 
bus ženklas, kad iš DP bus 
pašalinti.

Vienas kursų klausytojas 
kacetininkas, žydas, prašė, 
kad į valymų komisijas būtų 
pakviesti ir kacetininkai, ku
rie mokėtų griežčiau tikrin
ti. Jis reikalavo, kad smar
kiai būtų tikrinami estai ir 
ypač smarkiai lietuviai.

Vienas žydų tautybės lek
torius aiškindamas apie lais
vas šalpos organizacijas, jų 
darbą ir organizaciją, pavyz
džiu nurodė žydų organizaci
ją, kuri veikusi prieš karą, 
karo metu ir veikianti dabar. 
Jos veikla Vokietijoje esanti 
visiškai suderinta su UNR
RA. Kur yra UNRRA sky
riai, ten veikia ir tos žydų 
organizacijos" skyriai, kur 
UNRRA aukštesnės įstaigos, 
ten ir minėtoji organizacija 
turinti atitinkamas aukštes
nes įstaigas. Gale kalbėtojas 
priminė, kad UNRRA savo 
darbą baigus, pasikeisiąs tik 
organizacijos pavadinimas. 
Tarnautojai pereisią dirbti į 
naująją organizaciją.

Tam užbėgti už akių, nuo tokios galutinės demoralizacijos 
apsisaugoti ir, per tai, sovietų okupuotų ar šiaip valdomų valsty
bių išvadavimui pagreitinti, turės būti sudarytas Europoj masinis 
judėjimas, lyg dvasios revoliucija, kuri veikdama ne ginklu, bet 
kitomis, taikingomis priemonėmis, sujungtų visus tvirtos ir ge
ros valios žmones, kurie nenori pasiduoti jokiai prievartai ir lai
kosi dėsnio, kad joks taptautinis veiksnys neturi galios pripažinti 
smurto padarinių, tai yra, neteisėtumą paversti tariama teisės 
norma.

Bet būtų sunku kalbėti apie įvairių tautų solidarumą, jeigu 
nebūtų solidarumo kiekvienos tautos rimuose. Todėl, nors vieny
bės obalsio kartojimas gali kai kada pasirodyti banalus, laikytis 
jo būtina. Dešimtims tūkstančių tremtinių esant varge, nežinioje 
dėl rytojaus, dėl vadinamų sijojimų ar kitokių skriaudų, visai tau
tai esant pavojuje, negalima turėti priešingų viena kitai partijų 
ar organizacijų. Jos tegali būti viena nuo kitos skirtingos, ir turi 
lojaliai savitarpėj pagarboj bendradarbiauti visus jungiančioj ir 
visus lyginančioj kovoj dėl Lietuvos laisvės. O kai dėl asmenų 
laikysenos, tai jai mes turimi pavyzdį “Aušros” ir “Varpo” žmo
nių, kurie įėjo į mūsų istoriją dorovės bei orumo aureolės apsupti.

Tebūnie mūsų vyriausia ambicija stengtis dirbti ir bendra
darbiauti taip, lyg būtumėm kandidatais į aušrininkus ir varpinin
kus tos Nepriklausomos Lietuvos, kuriai atstatyti naujus pamatus 
sudaro vis gausingesni partizanų kapai ir visos Tautos kovos bei 
darbai pačiame krašte. St Lozoraitis.

Užmiršo Darbininkui 
Reikalus

Lietuvoj leidžiama “Tiesa” 
nr. 267 rašo:

“Netoli Šiaulių depo, sulin- 
kusiame, apgriuvusiame na
melyje įrengtas depo maši
nistų ir kūrikų bendrabutis. 
Bendrabučio vidus neatre
montuotas, pastebima didelė 
nešvara ir netvarka.

“Jo gyventojai skundžiasi, 
kad niekas nesirūpina jų bui
tiniais reikalais. Grįžę iš ke
lionės jie neturi kur tinka
mai pailsėti, nusiprausti ir 
švariai atsigulti. Lovos juo
dos, be švarių patiesalų, van
dens bendrabutyje nėra, net 
indo jam atnešti nėra, stogas 
kiauras, langai be stiklų.”

— Valstybės sekretorius 
Marshall pareiškė Kongrese, 
kad pasaulio padėtis šiuo lai
ku yra kritiška.

Girti Valdininkai
“Tiesa” nr. 269 rašo:
“Želvos valsčiuje, užsukę į 

valsčiaus vykdomąjį komite
tą, ilgai ieškojome pirminin
ko.

“Pirmininkas grįžo po ge
ros valandos visai girtutėlis, 
jog apie grūdų paruošas taip 
ir nepavyko pasikalbėti. Pa
siskundęs neturįs laiko, jis 
mostelėjo ranka valstiečiams

— Rytoj ateikit . . .
“Tokios istorijos čia kar

tojasi beveik kasdien. Vyk
domojo komiteto pirminin
kas ištisomis dienomis vaikš
čioja kaip dūmelis, valsčiaus 
reikalus palikęs nežinia 
kam.”

Skaityklose 
Netvarka

“Tiesa” nr. 279 rašo:
“Tytuvėnų valse., Raseinių 

aps. Kibulių apylinkės skai
tykla. Tačiau skaitytojas pa
tekęs į vidų mato netvarkin
gą vaizdą. Skaityklos patal
pos neprižiūrimos, nėra nei 
paveikslų, nei transparane- 
tų, nei šūkių, o apie laikraš
čius bei knygas negali būti 
nei kalbos. Kur ne kur gali
ma rasti ant grindų keletą 
suplėšytų laikraščių ir ne
tvarkingai suverstų knygų.

“Ne geresnė padėtis ir su 
Janapolės skaitykla.. Čia taip 
pat laikraščiai, žurnalai ir 
knygos suverstos kampe. 
Sekmadieniais čia ruošiami 
pasilinksiminmai be jokių 
programų, tik šokių tikslu. 
Šių pasilinksminimų metu 
skaityklos laikraščiai plėšo
mi, naudojami rūkymui.”

Netvarka Stotyse
“Tiesa” nr. 266 rašo:
“Kaišiadorių geležinkelio 

mazgas yra vienas iš dides
nių mūsų krašte. Patalpa pri
rūkyta, prišiukšlinta, suolų 
nėra, keleiviai sėdi kas ant 
savo ryšulio, kas tiesiog ant 
nešvarių grindų. Nėra įreng
tos skaityklos, motinos ir 
vaiko kambario.

“Geležinkelio teritorija už
versta karo atmatomis. Tas 
trukdo traukinių judėjimui, 
nes nesistengiama anglies ir 
pelenų nuo bėgių pašalinti ir 
padaryti kelią einamiems 
traukiniams.”

Atvykę Lietuviai
Vasario 18 d. “Ernie Pyle” 

laivu tarpe 877 keleivių iš Bre- 
merhaveno, Vokietijos, atvyko 
28 lietuviai, kurie išvažinėjo pas 
gimines ir draugus.

Atvyko šie lietuviai:
Sofija Bražionienė, J.A.V. pi

lietė, apsistojo pas savo dėdę 
Deksnį, 2019 W. Pierce Ave., 
Chicago 22, Ill.

Antanas Jokūbaitis, J.A.V. pi
lietis apsistojo pas tetą Moniką 
Pavalkienę, 141 Ripley PI., Eli- 
babeth, N. J.

Juozas ir Aleksandra Kazic
kai su dukra Jūrate numato lai
kinai apsigyventi New Yorko 
apylinkėj.

Kun. Juozas Lechavičius, J.A. 
V. pilietis, apsistojo pas semina
rijos laikų draugą kun. Pruns- 
kį, 3230 S. Lituanica Ave., Chi
cago 8, Ill.

Bronislava Masiulionienė, J. 
A.V. pilietė, apsistojo pas gimi
nes, 2393 Niagara St., Buffalo 
7, N. Y.

Stud. Renoldas Pipynė laiki
nai apsistojo pas gimines: 74 
Knox St. Lewiston, Me.

Robertas ir Bronė Praščiūnai 
su sūnums Vykintu, Vladu ir 
Robertu laikinai apsistojo pas 
Milukus, 101-59 125 St., Rich
mond Hill, N. Y.

Dail. Povilas Puzinas laiI4^ftįi 
apsistojo pas Devenius,52 Franl? 
St., Waterbury, Conn.

Jonas Stančikas, J.A.V. pilie
tis, išvyko į Chicagą pas pažįs
tamus.

Alfonsas ir Birutė Svilai su 
sūnum Algimantu apsistojo pas 
seserį 98 Forest Hills St., Ja
maica Plain 30, Mass.

Daktarai .Juozas ir Alvina-Ol
ga šabanai su sūnum Algiman
tu apsistojo į74 Knox St., Lewis
ton, Me.

Inž. Jonas Vasiliauskas apsi
stojo pas 
kienę, 29 
18, Mass.

Jurgita
pilietė, apsistojo pas anksčiau 
atvykusias seseris ir brolį, 225 
Vemon St., Worcester, Mass.

Rašytojas Stepas Zobarskas 
su žmona Matilda ir dukra Nijo
le laikinai apsistojo pas Juozą 
Bačiūną, Tabor Farm, Sodus, 
Mich.

seserį Sofiją Gutaus- 
Merton St., Brockton

Zimavičiutė, J.A.V.

RUSŲ SAUVALIAVIMAS LIETUVOJE
Lietuvoje leidžiamas ko

munistų laikraštis “Tiesa” 
nr. 254 įsidėjo straipsnį, pa
vadintą “Kai nenaudėliui 
duoda valią.”

Straipsnyje rašoma:
“Bendras Telšių audimo 

fabriko “Masčio” prosąjun- 
gos narių susirinkimas. Kal
ba direktorius Gurjanovas:

— Nepatinka man vietinio 
komiteto pirmininkas Gudas. 
Reikia jį, draugai, atstatyti 
iš pareigų.

Iš šalies pasigirsta gausūs 
balsai:

— Geras jis pirmininkas. 
Tegul lieka.

— Ne, — kelia balsą direk
torius. — Arba jis arba aš 
fabrike liksiu.

Darbininkai nenusileidžia:
— Gudas — geras žmogus. 

Dvidešimt metų čia dirbo.
Direktorius įširsta:
— Gana. Visi darbininkai 

tuojau marš prie darbo. Mes 
vieni čia nuspręsime.

Komitetas, partijos atsto
vas, Gurjanovas lieka posė
džiauti. •

Kadangi Gudas atsisako 
atsistatydinti, tai direkto
rius imasi paskutinio spren
dimo:

— Kad nuo šiandien tavo 
kojos fabrike nebūtų.

Gudas išeina darbo ieško
ti kitur. Su direktorium jis 
negalėjo sugyventi vien dėl 
to, kad vieną kartą Gurjano
vui pasakė:

— Direktoriau. Tu į Kauną 
išvežei karu 300 metrų me
džiagos. Paėmei be dokumen
tų, be teisės.

Šitaip prasideda Gurjano- 
vo pikčiausios rūšies sauva
liavimų istorija “Masčio” 
fabrike. Audimo fabriką jis 
tvarko ne kaip tarybinę įmo
nę, bet kaip savo asmenišką 
fabriką.

Valstybinio Plano Komisi
ja paskiria 6 kilometrų nuo

Telšių 2,000 kubinių metrų 
puikiausios statybinės me
džiagos, kuri reikalinga fab
riko išplėtimo darbams.

Gurjanovui nerūpi fabriko 
ateitis, šis savanaudis, daro 
kitaip. Jis įsako statybinę 
medžiagą piauti į malkas ir 
vežti į katilinę. Kuro pasky
ros neišnaudoja, bet už tai 
2,000 kubinių metrų pirmos 
rūšies rastų, išpirktų už sta
tybai atleistus kreditus, pa
leidžia dūmais.

Jis uždaro darbininkų val
gyklą, skaityklą ir jų vietoje 
įsirengia savo 3 kambarių 
butą. Prie valgyklos yra gra
žus sodelis su suolais, kur 
darbininkai laisvalaikiais il= 
sėdavosi. Gobšus direkto 
įeina į sodelį, užkala ir pa
verčia savo asmenišku daržu.

Fabrikas turi 15 hektarų 
pagalbinį ūkį. Jame, tarp kit
ko, yra 9 karvės. Iš ūkio nė 
lašo pieno negauna darbinin
kės su mažais vaikais.

Tarybinės armijos dalys 
fabrikui atidavė keliolika au
tomašinų. Gurjanovas ir čia 
atidarė savo biznį. Už fabri
ko pinigus, darbo metu, fab
riko darbininkai remontuoja 
tas mašinas, o direktorius 
paskui jas pardavinėja įvai
riems asmenims. Taip jis 
pardavė tris mašinas, didžiu
lę priekabą, ieško pirkėjo 
naujam penkiatoniui dizeliui.

— Už šitą mašiną, — ro
do darbininkai, — jis nori 
gauti 40,000 rublių. Buvo vie
nas ir siūlė 35,000 rublių. Ne
atidavė . . .

Tuo tarpu į fabriko kasą 
už dvi automašinas Gurjano
vas įnešė 1,913 rublių. Atseit, 
viskas oficialiai.

Gurjanovas nepasirūpino 
sutaisyti stogą. To pasėkoje 
brangiausios mašinos rūdija, 
stogo konstrukcijoje įsime
tė grybas, supuvo gegnės. 
Verpykloje stogas gali greit 
įlūžti.”
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Už Spygliuotų Vielų
S>:

LIETUVOJE “IŠRINKO” STALINU

(Atsiminimai iš Stutthofo Koncentracijos Stovyklos) 
.....— 1 1 Rašo A. Gervydas ——>—

(Tęsinys)
— Nebijokite, — šaipėsi 

skeptikai, — į Švediją ke
liauti reiks visą parą, o pri- 
gargaliuoti užteks kelių mi
nučių. Tad būkštauti nėra 
ko . . .

Žinios iš pasaulio ateidavo 
gandais arba jas išskaityda- 
vom iš Lauenburgo laikraš
čio, kurį karts nuo karto at
nešdavo štriūbelis.- Skaitėm 
Jaltos konferencijos komuni
katą ir nutarimą balandžio 
25 dienai sukviesti tautų at
stovus į San Francisco. Iš 
frontų naujienos suk eibė, 
kad tiek rytuose, tiek vaka
ruose vokiečiai traukėsi.

Laikraštis daug rašydavo 
apie folksšturmą, į kurį vo
kiečiai mobilizavo 14-16 me
tų vaikus ir vyresnius per 60 
metų vyrus. Jie buvo gink
luojami prieštankiniu gink
lu “panzerfaust” (kumštis 
tankui), kuris, atrodė, su
stabdys visus priešus ir Vo
kietijai laimės karą. Tai bu
vo “linksmoji” laikraščio da
lis.

Vakarais būdavo girdėti 
patrankų šūviai ir kai kur 
padangėje švytėdavo gaisrų 
pašvaistės. Frontas artinosi 
iš pietų. Ir vakaruose kažkur 
dunksi. Vadinasi, esame mai
še, iš kurio išlįsti belieka tik 
jūra. Bet rytuose dar laikosi 
Dancigas ir Gdynė, ir Stutt- 
hofo lageris dar gyvuoja.

Ir vėl planai, kaip išspruk
ti iš SS vyrų globos ir kaip 
toliau gelbėtis. Savo gerada
riui štriūbeliui paruošėme ci
vilinius rūbus, o jis pasirū
pins ginklais. Vis sekame į- 
vykius, gaiviname viltis, ir 
galvojame apie jūrą. Jos 
vandenys suteiks mums lais
vę arba . . .

Laidotuvės
Badas ir šiltinė tęsė savo 

piūtį. Mirtis siautė negailes
tingai. Kasdien po keliolika 
kalinių sumesdavo į bendrą 
kapą. Išdžiūvusius ir nuogus, 

su apkepusiomis žaizdomis. 
Niekas jų neapraudojo nė 
sielvartais nepalydėjo.

Mūsų būdoje vieni ligoniai 
sveiko, kiti gulė į jų vietą. Į 
ligonių eilę atsigulęs prof. 
Čakstė pareiškė, kad jis 
mirs. Visą kelionę jis laikėsi 
tvirtai, stipraus buvo sudėji
mo, nepalaužiamas optimis
tas ir visada pilnas gražaus 
jumoro.

— Čakstė visada juokau
ja, — sako nevienas.

— Ne, jis jau nejuokauja, 
— rimtai įspėjo ligonis.

Bet iš jo laikysenos ir iš
vaizdos niekas rimtai negal
vojo apie artėjančią katas
trofą. Ligonis kartais apty
la ir susikaupęs meldžiasi, 
kartais kuriam nors nusišyp
so. Dar pilna sąmonė ir pa
jėgos dar laikosi. Draugams 
pasako, ką jie turėtų praneš
ti jo žmonai.

Dienos slenka, virsta sa
vaitėmis. Akių žvilgsnis ap
temsta. Ir užgęsta. Vasario 
24 dieną jį pašarvojame pa
šiūrėje. Per dieną laikome 
garbės sargybą. Gavom leidi
mą jį palaidoti atskirai. Tai 
pagarba, suteikta buvusio 
Latvijos prezidento sūnui.

Ant aukšto skardžio, ties 
berželiu, duobę išklojom ga
balėliu tolio (smaluoto po- 
pierio), kitu gabalu priden- 
gėm jo veidą. Kun. St. Yla 
tarė graudų atsisveikinimo 
žodį ir atkalbėjo laidotuvių 
maldas.

Ant supilto kapo pastatėm 
iš lentgalių sukaltą kryžių, 
kuriame buvo išpjaustytas 
užrašas: Prof. Konstantinas 
Čakstė, 1901-1945.

Saulė buvo prie laidos. Ty
lūs ir susimąstę grįžome į sa
vo būdą. “Ar ir aš išnyksiu, 
kaip vėjo blaškomas dūmas.”

Nuo raudonojo siaubo Šve- 
dijon išbėgusi Čakstės žmo
na ir dukrelės veltui lauks jo 
grįžimo.

Kalorijos
— Na, pulkininke, ko dryb- 

sai kiauras dienas ant savo 
migio? Einam lauk pavaikš
čioti. Juk pirmiau visą laiką 
bėgiodavai lauke, o dabar, 
ko gero, per šitą uslaną ne
perlipsi. Ar sergi?

— Ne, nesergu. Taupau ka
lorijas.

Daugiau jį prašnekinti ne
įmanoma. Tyli ir guli aukš
tielninkas ant savo šiaudų, 
po galva pasibrukęs storą 
kuprinę. Draugai įtarinėjo, 
kad toje kuprinėje yra dar 
gerokas kiekis lašinių. Retas 
kuris jo neužkabina: stengia
si išprovokuoti ir “tarkuoja” 
visokiais žodžiais, bet jis ty
li.

Nuo guolio pakyla tik ry
tiniam ir vakariniam patikri
nimui. Barzdos neskuta ir 
niekad nešukuoja išsidraikiu
sių ir susivėlusių plaukų. 
Retkarčiais tik pusbalsiu nu
meta keletą žodžių savo kai
mynui, kai tasai paprašo pa
skolinti katiliuką ar lenktinį 
peilį.

Bet dažniausiai tylėdamas 
išsitraukia iš kišeniaus storą 
virvių gniužulą. Galą virvės 
pasiima į savo ranką, o gniu
žulą paduoda kaimynui. Ta
sai jį išvynioja ir atranda 
stipriai pririštą peilį. Peilio 
savininkas iš rankų nepalei
džia virvagalio, kol anas sku
ta bulves.

Paskui vėl paskęsta savo 
nebūtyje. Jis negirdi, kai 
prie durų ginčijasi dėl van
dens, kurio labai čia sunku 
gauti, negirdi nė kai prie 
krosnies pešasi dėl vietos ka
tiliukui pastatyti. Atrodo, 
kad jis negirdi, kai būdoje 
piausto parneštus iš miško 
pagalius, nė kai juos skaldo.

Pagailo man jo. Kas nors 
negero. Lagery, būdavo, ne
nusėdės pastogėje,—vis lau
ke ir lauke. Gimnastikuoda
vo ir grūdindavosi. Sakyda
vo, kad jėgos dar reikalingos 
šeimai. Evakuacijos’metu sa
vo nešulį vilko kaip arklys ir 
atrodė iš visų pajėgiausias. 
O dabar?

MAISTAS VAIKUČIAMS — Kada lietuviai tremtiniai Europoje 
gauna maisto siuntinių, geriausią maistą skiria mažiesiems. At
skirais siuntiniais BALE siunčia specialaxis maisto mažiems vai
kams, kuriems kiekviena auka yra didžiausia parama. Pagelbėki
me jauniesiems lietuviukams, siųsdami savo aukas BALF Centrui 
tokiu adresu: United Lithuanian Relief Fund of America, 19 W. 
44th St., New York 18, N. Y.

— Einam pajudėti, vietoje 
begulint dar utėlės užpiaus.

— Aš taupau kalorijas, to
dėl nevaikščioju, nejudu ir 
nemąstau.

— Negi ir mąstymas eik
voja kaloriisa’L^,

— . ,/’-lybės aš
dar nepa- ^r nepasiek- 
sim, nes iš galvos’viską gali 
išmesti, o vienok nesiliausi 
galvojęs apie bulvę . . .

Badmirio gyvenimu bai
sus. Kelios šutintos mulvės, 
lašelis sriubos — nedaug tei
kia jėgų. Vienos kitos pri
dvėsusios kumelaitės skerdi
mas ne ką reiškė keliems 
šimtams išalkusių vyrų.

Vieną dieną lauke kilo di
džiulis riksmas. Tarsi karei
vių kuopa leistųsi atakon. Iš
bėgam pažiūrėti.

Už keletos šimtų žingsnių 
nuo lagerio ribos didžiulis 
kalinių spiečius. SS vyrai 
apie juos šokinėja ir daužo 
šautuvų buožėmis. Kaliniai 
grūdasi, stumdosi, kniumba, 
kažką greitai čiumpa ir bėga 
atgal į lagerį.^Jų vieton atbė
ga nauji ir griūva į tą spie
čių. SS vyrai veltui mėgina 
šauti į viršų,—niekas jų ne
paiso. Tik didesnis kareivių 
kiekis pribėgęs pagalbon iš
sklaidė kalinius, kurie buvo 
užpuolę bulvių kapčių.

Kitą dieną panašiai buvo 
užpultas karutis, kuriuo ve-

Vasario 9 d. septyniose 
tarybinėse respublikose buvo 
renkami atstovai į Aukščiau
sią Tarybą. Pagal Maskvos 
žinias, visur balsavo 98.5 
nuošimčių.

Tokius rinkimus Maskva 
primetė ir pavergtai Lietu
vai.

fronto atžvilgiu mes atsidū
rėme maiše, kuris kaskart 
vis labiau buvo raukiamas, 
Napoleonas ėmė savo kali
niams sakyti prakalbas. Mė
gino kalbėti net lenkiškai, 
nes sakėsi pats esąs ne vo
kietis, bet kroatas.

Kartą prie išrikiuotos ko
lonos jis pasikvietė pas save 
kalinį kunigą ir jam tarė:

— Tu gražia lenkiška kal
ba pasakyk jiems, kaip aš vi
sada jais rūpinaus, kaip bu
vau jiems teisingas ir geras 

I ir kad aš juos visus myliu, 
Donnerwetter (po velnių) .. .

Napoleono kolona turėjo 
dar vieną šaunų SS vyrą, ei
linį sargybinį—palydovą, ku
ris niekaip negalėjo užmiršti 
gražių lagerio dienų, kada 
kiekvienas kalinys, susitikęs 
SS vyrą, turėjo skubiai nusi
mauti kepurę. Dabar niekas 
tų kepurių nepaisė, tik jis 
vienas dar uoliai stengėsi pa
laikyti griūvančią tvarką.

Ir laimingas jis tapdavo, 
kai ateidavo jo eilė budėti 
prie išvietės, čia juk pereina 
visi jo ir ne jo kolonos kali
niai. Kai neišmanėliai jo ko
legos savo sargybos postą 
pasirinkdavo kuo toliausiai 
nuo tos būdos, jis prisiplak
davo prie pačių durų. Ir kiek
vieną įeinantį ir išeinantį ka
linį reikalaudavo nusiimti 
kepurę. Jei kuris kalinys už
simiršęs, ar tyčia, praspruk- 
davo su kepure, tasai jį vy
davos! ir mušdavo lazda, 
šaukdamas, kad nusiimtų ke
purę. K .......

Kai kuris nors kalinys, no
rėdamas išvengti kepurės by
los, mėgindavo trumpesnį 
reikalą atlikti kur nors ša
lia, tasai tvarkos dabotojas, 
prišokęs prie tokio neklauža
dos, pirmiausiai sušukdavo: 
“Muetzeab!” (nusiimk kepu
rę) .. .

žė į atmatų duobę paskersto 
arklio likučius — kanopas ir 
žarnas. Bematant visa buvo 
išgrobstyta. Paskui prasidė
jo muštynės, nes vieni nuo 
kitų stengėsi paveržti grobį. 
Kiti tiesiog vietoje rijo at
plėštus žarnagalius.

Viršininkai
Mūsų kolonos viršininkas, 

SS šarfiureris, buvo žiaurus 
ir kelionės metu daug kalinių 
nušovė. Bet čia jis pasidarė 
minkštesnis ir į kalinių gyve
nimą beveik nesikišo. Rūpi
nosi, tur būt, apie savo žmo
ną, kuri gali patekti bolševi
kams į nagus ir, gal būt, apie 
Švediją. Pagaliau, jis buvo 
per didelis ponas, kad kištųsi 
į suskių, badu mirštančių, 
kalinių reikalus.

Visai kitoks buvo vadina
mas meisterių kolonos šefas. 
Savo laipsniu už mūsiškį jis 
buvo žemesnis, bet laikėsi 
kaip maršalas. Storas, apsi
vilkęs plačiu karišku ap
siaustu, visada vaikščiodavo 
pasiramsčiuodamas ilga laz
da. Patikrinimų metu jis il
gai laikydavo išrikiuotus ka
linius, kiekvieną apžiūrėdavo 
ir lazda pabaksnodavo. Ra
dęs ką nors netvarkoje, tuo
jau su ta pačia lazda “ap- 
šventindavo.” Bet pakeliui, 
sako, kalinių jis nešaudęs.

Visi jį vadino Napoleonu.
Kai jau paaiškėjo, kad

Kandidatų buvo išstatytas 
tik toks skaičius, kiek reikia 
išrinkti. Taigi, žmonėms gal
vos sukti nereikėjo. Lietuvos 
atstovu į Aukščiausią Tary
bą nuo Vilniaus išrinktas 
Stalinas, o nuo Kauno — Mo
lotovas.

Iš to matome, kad lietuvių 
tauta savo reikalams atsto
vauti “išrinko” maskolius.

Tur būt, Lietuvoj jau pri
trūko išgamų, kad net neturi 
ką išrinkti atstovais.

Amerikoje dar yra neišma
nėlių lietuvių, kurie tiki, kad 
pavergtąją mūsų tėvynę val
do nemaskoliai.

— Prancūzai siūlo, kad 
Vokietijos Reino srities ang
lių kasyklos pereitų kontro- 
lėn tų kraštų, kurie pasira
šys taikos sutartis su Vokie
tija.

Retos Lietuvio 
Operacijos

Austrijoje, į Voecklabrucko 
miesto ligoninę, kurioje dirba 
lietuvis gydytojas-chirurgas Dr. 
V. Paprockas, buvo atvežtas vie
nas slovakas, kuriam buvo per
durta širdis.

Austrų gydytojai nedrįso jam 
daryti operacijos. Paprockas ry
žosi: padarė operaciją, susiuvo 
širdį, ir ligonis pasveikęs išėjo 
iš ligoninės. Tokia operacija iš 
viso yra 28-oji visame pasauly
je. Kai kurie austrų laikraščiai 
ir jų radijas išgarsino tą drąsų 
žygį, pažymėdami, kad tai atli
ko austrų ligoninės gydytojas, 
bet nė vienas jų neužsiminė gy
dytojo pavardės ir kad tas gy
dytojas yra lietuvis.

Dr. Paprockas yra padaręs ir 
kitą nuostabią operaciją. Vie
nam' asmeniui per bombardavi
mus buvo sulaužytos abi kojos. 
Austrų gydytojai buvo nutarę 
abi kojas amputuoti ir vieną jau 
suskubo nuplauti. Tačiau Dr. V. 
Paprockas antrąją koją išgelbė
jo. IšstUffijaVęs Rentgeno nuo
traukas, padarė išvadas, kad ko
jų kaulus galima sudėlioti ir su- 
gydyti. Taip ir padarė. Koja lai
mingai sugijo. Ir šiuo atveju 
austrų gydytojai reklamavosi 
prieš amerikiečių gydytojų in
spekcinę komisiją, visai nutylė
dami, kad tai lietuvio nuopel
nas.

Fo Vasario 16 d
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(Tęsinys)
Tuo pat laiku Vokietijos spaudoje buvo plačiai veda

ma akcija už Lietuvos sujungimą su Saksonija iš vie
nos ir už personalinę uniją su Prūsais iš antros pusės.

Be to, baronas Fr. Roppas, nepatenkintas tos ahek- 
sionistinės akcijos menkais vaisiais, užsigeidė imtis 
praktiškesnių žygių.

Jis, pravedęs akciją tarp Lietuvos dvarininkų, suma
nė įkurti, nebeatsimenu kuriuo pavadinimu, draugiją, 
kurios organizacija ir statutas nuostabiu būdu labai 
buvo panašus į Lietuvos Tarybos statutą. Kadangi 
draugija iš vienų vokiečių ir lenkų dvarininkų negalėjo 
turėti Lietuvoje didesnės reikšmės, tai sumanymo ini
ciatorius įsigeidė įtraukti jon kai kuriuos L. Tarybos 
narius.

Susirinkiman, kuris turėjo vykti Kaune praloto 
Dambrausko bute, buvo be dvarininkų A. Tiškevičiaus 
iš Biržų, Kuprevičiaus nuo Kėdainių ir kunigaikščio 
Radvilos nuo Taujėnų, pakviesti iš L. Tarybos A. Sme
tona, kun. J. Staugaitis ir pralotas Šaulys. Manęs ne
norėjo kviesti, bet A. Smetonai nesutikus vykti, jei aš 
nedalyvausiu, buvau pakviestas ir aš. Pats Fr. Roppas 
susirinkime nedalyvavo. Tarpininku tarp jo, apsigyve
nusio Metropolio viešbutyje Kaune, ir susirinkimo, jojo 
įprašytas, funkcionavo kun. J. Purickis, atvykęs iš Ber
lyno ( ten kartu su prof. A. Voldemaru ir kan. Olšaus
ku buvo jis sudaręs L. Tarybos ekspozitūrą ir buvo 
jungtis tarp Lietuvos ir Šveicarijos).

Iš diskusijos, pravestos tame susirinkime, o ypač iš 
žinomo savo fizine spėka, o ne dvasinėmis pajėgomis 
kun. Radvilos Taujėniškio prasitarimų, padarytų pri
vatiniuose pasikalbėjimuose, mums paaiškėjo visai ge
rai to-barono Roppo sumanymo tikslai: Roppo įbaugin
ti ir suagituoti dvarininkai, bijodami galimos bolševikų 
invazijos ir žemės reformos, buvo bepasiryžtą pasekti 
latvių baronėlis dvarininkais, kurie, paaukoję savo že
mių trečdalį vokiečių kolonizacijai, buvo paprašę 
Reicho kaizerio bei Prūsų karaliaus prisiimti Kuršo 
kraštą savo protekcijon.

Taip buvo ir Lietuvos dvarininkai, Roppo vedami, 
bepasiryžtą padaryti. Kadangi pravesti tatai pro L. Ta
rybą buvo neįmanoma, todėl buvo Roppo sugalvota su-

kurti panašią Tarybą draugiją, kuri,susprogdinus ku-įfffi'-buti kalbos apie Lietuvos monarchiją, kas ir pasirodė 
~------------— t —i^.. „a.-™*: po t0> kaįp žlugo Vokietijos ir Austrijos monarchijos.

Kad būtų kunigaikštis Urachas turėjęs pas mus ypa
tingų simpatijų, negalima buvo pasakyti. Vienas jo 
stipriausių tūzų buvo, kad buvo katalikas, kad buvo 
tartum lietuvių kilmės (jo atsiųstoji mums genealogija 
turėjo, deja, nevieną abejotiną punktą) ir kad buvo, 
Erzbergerio tvirtinimu, demokratinio nusistatymo, buvo 
betgi užtat kilęs iš gana pavargusios šeimos ir su dau
gybe vaikų, kas būsimam Lietuvos biudžetui nelėmė 
palankių perspektyvų.

Bet tuo momentu ne tai buvo svarbu, nes būsimas 
Uracho karaliavimas, turint omenyje bendrą karo eigą, 

jau gana problematinis. Daugumą L. Tarybos 
..-rų pastūmėjo, man rodos, priimti Erzbergerio pa

siūlymą paprasti politinės taktikos sumetimai: sumai
šyti besiriejančių už Lietuvos grobį imperialistų kortas, 
metus jiems naują ir nelauktą Lietuvos karaliaus kor
tą. Kitaip sakant, į visus unijų sumanymus ir bandy
mus užkarti mums Saksų ar Prūsų monarchus L. Ta
ryba atsakė: mums jūsų unijos ne pakeliui, o jei pri
valome turėti savo priešakyje monarchą, tai renkamės 
jį patys ir tomis sąlygomis, kaip mums atrodo pato-- 
giau.

nuo nors pretekstu L. Tarybą, galėtų užimti jos vie- ■ 
tą ir pravesti vokiečių pageidaujamą Lietuvos koloni
zaciją buvusiais vokiečių kareiviais, o patį kraštą su
jungti personaline unija su Prūsais.

žinoma, prie to gudriai sugalvoto barono Roppo su
manymo Lietuvos Tarybos nariai negalėjo dėtis.

Krašte ir L. Tarybos tarpe darėsi vis labiau prislėg
ta nuotaika. Tuo psichologinės depresijos momentu ki
lo, Centro atstovo Erzbergerio pasiūlymu, sumanymas 
pašaukti Lietuvos sostan kunigaikštį Urachą, kuris ir 
buvo 1918 m. liepos 11 d., gavus iš jo raštu sutikimą sų. 
L. Tarybos prezidiumo jam pastatytomis sąlygom? 
Tarybos daugumos išrinktas Lietuvos karalia’’ 
kurį jis turėjo užimti Mindaugo II vardu.

Tie Uracho rinkimai sukėlė ir užsieniuose ir pačio
je Lietuvoje daug kalbų. Ir dabar dar nemaža kas iš 
pačių lietuvių tarpo daro iš to L. Tarybai priekaištą, 
kad ji, girdi, tais rinkimais parodžiusi savo pasidavimą 
vokiečių užuomačioms. Galima, žinoma, dėl tų rinki
mų visaip galvoti ir L. Tarybai daug kas dėl to pri
kišti, bet tik ne pasidavimą. Tie rinkimai buvo juk vie
na priemonių kaip tik kovoje prieš tas užuomačias. 
Ačiū tam tik jie ir galėjo L. Taryboje gauti daugu
mą balsų.

Tai yra klausimas, kuris reikėtų atskirai ir plačiau 
dar pagvildenti ir paaiškinti, čia aš noriu tuo klausi
mu trumpai tik štai ką pasakyti.

Ar daug L. Tarybos tarpe buvo įsitikinusių monar- 
chistų, negalėčiau pasakyti. Principinių respublikonų 
pasirodė besą 3-4: jie užprotestavo prieš Uracho rin
kimus iš principinių sumetimų ir 3 iš jų pasitraukė dėl 
to iš L. Tarybos. Daugumas, prie 3 susilaikiusių, bal
savo už Urachą.

Balsavusiųjų daugumos tarpe, kiek galima buvo 
spręsti, buvo dauguma tokių, kurie neskaitė principo 
dalyku valdymo formos klausimo, o linkę buvo žiūrė
ti labiau valdžios režimo turinio.

Yra juk monarchijų su giliai demokratiniu režimu 
(pav. D. Britanija su savo dominijomis, Skandinavijos 
valstybės) ir yra respublikų iš formos, kurios betgi to
li gražu neatitinka demokratinį režimą.

Pagaliau, šiokia ar tokia valdžios forma pareina, 
ypač besikuriant iš naujo valstybei, daug ir nuo to, ku- 
•riomis sąlygomis tenka tai valstybei pradėti naują sa
vo gyvenimą. Aišku, kad Lietuvai, jei ji būtų turėjusi 
atsiremti savo kaimynėmis monarchijomis, būtų buvę 
patogiau ir lengviau atsikurti kaip monarchijai. Ir 
priešingai, monarchijoms aplinkui žlugus, nebegalėjo

m
Lietuvos Taryba 1918 m. liepos 11 d., remdamos sa

vo nepriklausomybės atstatymo pripažinimo aktu iš 
vokiečių pusės, nutarė toliau vadintis “Valstybės Ta
ryba.”

Tęsdama savo posėdį toliau, Valstybės Taryba tą 
pat dieną padarė daugumos nutarimu dar du sprendi
mu:

1) Turėdama omenyje esamą Lietuvos padėtį ir po
litikos konjunktūrą, Valstybės Taryba randa tinka
miausią Lietuvai valdžios formą konstitucinę paveldi
mą monarchiją su kataliku karalium priešakyje;

2) Valstybės Taryba, siekdama skubaus valstybės 
atstatymo ir greitesnio Lietuvos vyriausybės sudary
mo, renka kunigaikštį Vilių iš Uracho, Wuerttembergo 
grafą, Lietuvos karalium ir kviečia jį greičiau apimti 
Lietuvos sostą Vilniuje.

Pranešdamas apie tai savo 1918 m. liepos 13 d. raštu 
Vokietijos rechskancleriui, Valstybės Tarybos pirmi
ninkas prašė, kad būtų suteikta V. T. delegacijai, su
sidedančiai is V. T. prezidiumo narių, greit galimybė 
patiekti tuos čia minėtus nutarimus Vokietijos kaize
riui^ kaip lygiai kunigaikščiui Urachui.

Įvykęs V. Tarybos nutarimas apie karaliaus išrin
kimą buvo vokiečiams nelauktas ir nesitikėtas: tai bu
vo visiems jų planams didelis smūgis, iššaukęs vokie
čių spaudoje visą audrą puolimų prieš V. Tarybą.

Tų metų liepos 13 d. V. Taryba, pasitraukus iš jos 
nariams, būtent: S. Kairiui, M. Biržiškai, S. Narutavi
čiui, nutarė savo sąstatą papildyti, remdamos išrinku
sios ją Vilniaus konferencijos nuostatais, 6 nariais, bū
tent: Dr. J. Alekna, Dr. E. Draugeliu, M. Yču, kun. J. 
Purickiu, St. Šilingu ir prof. A. Voldemaru.

Pirmiausia, reagavo į karaliaus rinkimus Obosto 
spaudos skyrius, pareikalavęs, kad “Lietuvos Aidas” 
išspausdintų “Norddeutsche Allg Zeitung,” reichskanc
lerio organo, tendencingą ir iškraipytą pranešimą apie 
V. Tarybos atliktus karaliaus rinkimus. Laikraščio re1 
daktoriui A. Smetonai atsisakius dėti savo organan tą 
pranešimą be redakcijos pastabos, atitaisančios netik
rus tvirtinimus, laikraštis buvo sustabdytas. Tik po 
mėnesio buvo leista jam vėl eiti.

Paskui atsiliepė vyriausias rytų fronto karo vadas, 
pasipriešinęs, kad V. Taryba vadintųsi nauju savo var
du. Girdi, tam laikas nešąs dar atėjęs.

Sekė 1918 m. liepos 25 d. paties Vokietijos reichs
kanclerio Hertlingo atsiliepimas, kuriuo jis atsisakė 
imti dėmesin taip pranešimą apie įvykusius karaliaus 
rinkimus, taip Lietuvos Tarybos vardo pakeitimą Val
stybės Taryba. Visam tam dar nesą sąlygų.

Pagaliau, okupacijos vyriausybės šefas pasipriešino 
ir naujų narių kooptavimui į V. Tarybą.

žodžiu, pasireiškė visiškas santykių subiurimas tarp 
V. Tarybos ir vokiečių.

Nežiūrint to, V. Taryba, užimta pabėgėlių ir karo 
belaisvių grąžinimu, gyventojų skundų tyrimu, kaip ly
giai kitais savo vidaus darbais, nenustojo toliau klabi
nusi, tarytum būtų kuo normaliausi santykiai, taip 
okupacinę vyriausybę, taip Vokietijos centro vyriausy
bę įvairiais Letuvos ateitį liečiančiais klausimais, kaip 
antai: Lietuvos sienų klausimu, Lietuvos atstatymo 
reikalais, liečiančiais taip santykius su užsieniais, taip 
būdus prieiti prie greitesnio Lietuvos vyriausybės su
darymo. Visi tie raštai atsimušė, suprantama, kaip žir
niai į sieną.

Tuo tarpu po ilgų klabenimų atsidarė vis dėlto pa
galiau V. Tarybai galimybė išvykti Berlynan ir Švei
carijon, kur buvo rengiama konferencija su Šveicarijos 
lietuviais ir iš Amerikos atvyksiančiais lietuvių dele
gatais. Kadangi konferencijoje turėjo dalyvauti ir 
Amerikos lietuviai, tai vokiečiai suprato, kad nebepa-
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DAR APIE VASARIO 16
MINĖJIMĄ

Nors spaudoje jau buvo 
rašyta apie Vasario 16 minė
jimą Philadelphijoje, tačiau 
dar tuo reikalu vertėtų kai 
ką paminėti.

Kad lietuviškoji visuome
nė minėjimą stipriai parėmė, 
aiškiai parodo gausios visuo
menės aukos.

Philadelphia lietuvių ban
ko vadovas Cheleden tremti
nių šelpimui aukojo $100.,

T E L •
LIETUVIU RADIO PROGRAMA 

Trečiadieni 7:00 p.m. fiešt. 8:00 p.m.
Direktorius 

ANTANAS DZIKAS 
3619 East Thompson Street 

Philadelphia, Pa. 
Telefonuokite: Regent 2937

Ant. Šareikas $50, Petras Da- 
vidonis $50, A. Kanin $30, W. 
Paschal $25, E. Milaknis $20 
ir daugybė smulkesnių aukų.

Viso tą dieną minėjime ir 
bažnyčiose tremtinių šelpi
mui buvo suaukota $2,141.40. 
Atskaičius minėjimo ruoši
mo išlaidas $164.54, lieka $1,- 
976.86.

Toji suma bus pasiųsta 
B ALF centrui New York, ku
ris už tuos pinigus nupirks 
tremtiniams maisto, medika
mentų . . .

Kaip jau buvo rašyta, be 
Dr. K. Griniaus minėjime kal
bėjo neseniai iš Europos at
važiavęs kun. J. čekavičius. 
Pastarasis labai vaizdžiai pa
pasakojo savo pergyvenimus 
bolševikų kalėjime Marijam
polėje. Nušvietė bolševikų 
kankinimo metodus, sufabri
kuojant kalinams bylas, pri

metant nebūtus kaltinimus ir 
nežmonišką su kaliniais elgi
mąsi. Be to, kun. J. čekavi
čius dar papasakojo bolševi
kų metodus mokyklose, kaip 
jie stengdavosi skiepyti anti- 
religiją mokinių tarpe ir nie
kinti mūsų garbingą tautos 
praeitį.

Kalbėtojas atsivežė ir mi
nėjime rodė savo asmens by
lą, sudarytą bolševikų Mari
jampolės kalėjime. Byla ves
ta rusų kalba, nors kai kurie 
raštai yra ir lietuvių kalba.

Visi dokumentai autentiš
ki, su NKVD antspaudais ir 
parašais. Tai aiškiausias įro
dymas. Daugelis minėjimo 
dalyvių šią bylą žiūrinėjo.

Po minėjimo vienbalsiai 
buvo priimta rezoliucija, pra
šant Amerikos vyriausybės 
įstatymo įleisti daugiau 
tremtinių į J.A.V.

I
Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

1113 ML Vernon St., 
Philadelphia, Pa.

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

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvyne

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ir naktį Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

1601 - 03 So. 2nd St

Philadelphia, Pa,

| Tel. REgent 8434

RICHMOND GROCERY CO. 
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Steponavičiai 
PERKAME CIA — REMIAME SAVUS 

g 3304 -16 Richmond Str. Philadelphia, Pa.
lr«essKG>aB3^<0d®^w@aBaiaE£3a^«-&asEai^^

i”'1 i s—a
Tel. Ste 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

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

Tą pat dieną priimtoji re
zoliucija telegramomis buvo 
išsiuntinėta prezidentui Tru- 
manui, Senato pirm. Vanden- 
bergui, Pennsylvanijos gub. 

I Martin, respublikonų pirm. 
Reece, J. Martin ir Carrol B. 
Dees.

Šiomis dienomis gauta at
sakymai iš A. Vandenbergo, 
E. Martin ir C. Dees, kurie 
dėkoja už telegramas ir pil
nai pritaria rezoliucijos tu
riniui.

Reikšmingiausias tačiau 
yra Senato pirm A. H. Van
denbergo atsakymas. ..

Jis rašo: “Man džiugu pra
nešti jums, kad jūsų prašy
mą rezoliuciją perduosiu ko-

Taip pat paieškomos An
tanina ir Paulina Misiūnai
tės, kilusios iš Biržų apskr. 
Dvi iš jų galėtų būti vienuo
lės. 1924 m. gyveno Philadel
phijoje.

Dėl tikslesnių informacijų 
prašome kreiptis šiuo adre
su:

J. Vilkas,
7253 S. Washtenaw Ave. 

Chicago 29, Ill.

Šv. Andriejaus 
Parapija

Lietuvė A. B. gavo laišką 
iš Lietuvos.

Jame rašo: “Mūsų mieste
lis niekam netikęs. Dirbu 
miške prie medžių kirtimo. 
Valgyti gauname labai ma
žai. Maistas labai brangus. Iš 
Sibiro sugrįžo Antanas. Dar 
jaunas, bet jau visai praži
lęs.”

Kitame laiške anglų kalba 
rašo: “Ar tu, sesute, dažnai 
dainuoji? Sing sing pas mus 
labai madoje.”

Sing Sing yra žinomas 
Amerikos

"X.

Katalii. .^cijos
neteko save „ ingos na
rės. Tai A.A. Rozalija Mar- 
kūnienė kuri buvo uoli baž
nytinių organizacijų narė: 
Maldos Apašt., Tretininkų 
draugijose ji buvo pirminin
kė, vadovavo.

Šiuo metu Maldos Apašt. 
renkasi naują pirmininkę.

mitetui, kuris svarsto teisių 
praplatinimą į J.A.V. imi
gracijos reikalu, o jūsų rezo
liucijoje minėtą prašymą 
pranešiu visam Senatui.”

BALF Sekretorius.

IEŠKO

D. P asmenys, kurie yra 
Europoje, ieško dėdės Petro 
Andraliūno. 1924 m. gyveno 
Philadelphijoje. Kilęs iš Bir
žų apskr.

TĖVŲ JĖZUITŲ GAVĖNIOS 
DARBAI “AMERIKOS” BAZARO RĖMĖJAI

Šv. Jurgio Parapija
Parapijiečiai, pagerbdami 

savo kleboną kun. Dr. V. 
Martusevičių, sukakties pro
ga padovanojo jam gražų 
kieliką.

Jaunų moterų organizaci
ja “Gildą” gavėnios metu 
rengia vakarienę parapijos 
salėje.

Magdalena Grikietytė gau
na daug laiškų nuo tremtinių 
iš Vokietijos. Ji kuo galėda
ma jiems padeda. Vienam 
persiunčia laiškus, kitam su
randa gimines ar pažįsta
mus. Jau ir maisto keletą pa- 
kietų pasiuntė Vokietijon.

Dabar ji rūpinasi padaryti

Sioux City, Iowa. — Šv. Kazi
miero par. vasario 23—kovo 9 
d. kun. A. Mešlis.

Brooklyn, N. Y. — Karalie
nės Angelų par. vasario 23—ko
vo 9 d. kun. P. Aukštikalnis, S.J.

Jersey City, N. J. — Šv. Onos 
par. kovo 10—23 dieną kun. P. 
Aukštikalnis.

Omaha, Nebr. — šv. Antano 
par. kovo 10—23 d. kun. A. Meš
lis.

Philadelphia, Pa, — Šv. Kazi
miero par. kovo 16—23 jauni
mui kun. A. Mešlis.

Misijonierių adresas:
St. Roberts Hall, 

Pomfret Centre, Conn.
Philadelphia, Pa. — Šv. Ma

ron par. vasario 1—9 kun. J. Ki
dykas, S.J.

Newtown, Pa. — Ses. Kazi- 
mieriečių Akad. mergaičių reko
lekcijos, vasario 19—21 d. kun. 
J. Kidykas.

Chicago Heights, Ill. — Šv. 
Kazimiero par. vasario 23—ko
vo 2 d. jaunimui, kun. J. Kidy
kas.

Chicago, Ill. — Visų Šventųjų 
par. kovo 2—9 d. kun. J. Bore- 
vičius, S.J.

Philadelphia, Pa. — Šv. Kazi
miero par. kovo 10-—16 d. kun. 
J. Borevičius.

Minersville, Pa. — Šv. Pran
ciškaus par. kovo 9—16, kun. J. 
Kidykas, jaunimui.

New Britain, Conn. — Šv. An
driejaus par. kovo 17—23 dieną 
kun. J. Borevičius.

Easton, Pa. — Šv. Mykolo 
Ark. par. kovo 24—30 d. kun. J. 
Borevičius.

Putnam, Conn. — Nek. Pras. 
Seserų vienuolyne mergaitėms 
rekol. kovo 27—30 dieną kun. J. 
Kidykas.

Minersville, Pa. — Šv. Pran
ciškaus par. Did. Savaitė, kun. 
J. Kidykas.

Frackville, Pa. — Apreiškimo 
Pan. švenč. par. Didž. Savaitė. 
Kun. J. Borevičius.

Pittsburgh, Pa. — Dangun Į- 
žengimo par. bal. 17—20 d. kun. 
J. Kidykas.

Newtown, Pa. — Ses. Kazi- 
mieriečių rekolekcijos birž. mėn. 
kun. J. Borevičius.

Kunigų J. Borevičiaus ir J. 
Kidyko adresas:

321 Willings Alley 
Philadelphia 6, Pa.

dokumentus savo giminėms, 
kad jie galėtų atvykti Ameri
kon iš Vokietijos.

Tai gražus pavyzdys vi
siems lietuviams.

$10.00—Kun. N. Pakalnis.
$5.00—Moterų Sąjungos 29 kuopa, Brooklyn, N. Y.
$4.00—Robert Lapoles, Fairfield, Conn.
$3.00—J. Staskus. Brooklyn, N. Y.
Po $2.00—Alf. Stankus, Bronx, N. Y.; Rose Butonams. V.'. 

Torrington, Conn.; A. Vaicekauskas, Woodhaven, N. AA. Vwi- 
konis, Cliffside, N. J.; J. Macejūnas, Rochester. N. Y.: kun. N:- 
sius, Pittsburgh, Pa.; Mrs. V. Grenis, So. Boston. Ma !!. B 
sack, Maspeth, N. Y.; Moterų Sąjungos N. Y. ir N. J. a| 
Moterų Sąjungos 29 kuopa, Brooklyn, N. Y.; kun. V. S!::vin: -. W. 
Virginia; Sisters of Imm. Conception, Putnam, Conn.: Joe Mil ■•! :< :i. 
Brooklyn, N. Y.; V. Januškevičius, Philadelphia, Pa.; K. K-.. ■■■■■ 
kas, Woodhaven, N. Y.; El. Putinienė, Brooklyn. N. Y : S. ('<•• ' - 
jus, Maspeth, N. Y.; L. Rinkevičienė, Long Island City, N. Y.

Po $1.00 — U. Čižauskienė, Richmond. Hill. N. Y.: Emmja 
Juškus, Kearny, N. J.; J. Karalius, Waterbury. Conn.: Mu.:; 
pūtis, So. Boston, Mass.; Charles Krizevičia, New H:;ven.
J. Petrauskas, Flushing, N. Y.; A. Rauba, Englishtown. N. T 
Staugaitienė, Newark, Nr J.; S. Barakauskas, Brooklyn. N. Y.: 
Marcella Kocis, Brooklyn, N. Y.; V. Vaitkūnas, New York. N. Y.: 
J. Mackevičius, Brooklyn, N. Y.; Ona Drungiene. Brook;'..■ N. 
Mrs. Lucas, Malverne, L. L, N. Y.; A. Blažiūnas, Ker n;. 1
Anna Lamont, Brooklyn, N. Y.; A. Šeputis. Brooklyn. N. Y.: E. 
Kelkis, Bridgeport, Conn.; B. Vaskas, Easton. Pa.: P. Jib?:; 
Brooklyn, N. Y.

Mary Žvirblys, Brooklyn, N. Y.: T. Šidlauskas. Lor-- I-End 
City, N. Y.; M. Vizgirda, Kearny, N. J.; John Stoogis. J',:-<>-J-’vn.
N. Y.; Dr. A. Petriką, Brooklyn, N. Y.; Paul Baliukas. Lone t Yn i 
City, N. Y.; A. Vasiliauskas, Cambridge, Mass.: Eva .! ■' i. 
Philadelphia, Pa.; Martha Jakatt, Brooklyn. N. Y.; Am< I’ .- 
kėnis, Brooklyn, N. Y.; Natalija Stilsonienė. Brooklvn. N Y.
V. Masiulis, Brooklyn, N. Y.; A. Bundonis, Brooklyn. N. Y.: S 
Strazdas, Linden, N. J.

A. J. Klimaitis, Bridgeport, Conn.; A. Bender. B ?.
Y.; E. A. Žemaitis, Milburn, N. J.; Bernice Young, Bro-'kb.n. N. Y.: 
Marian Yankas, Delmar, Del.; R. Abraczawski, Fre. ho'N. J.:
O. Jurgaitis, Philadelphia, Pa.; Peter Gudelis. Roil-.miw N. Y.|
kun. K. Paulonis, Brooklyn, N. Y.; B. Urban. Jamai■■■ . Y.- Y
Genis, Granby, Conn.; J. Mikolaitis, Brooklyn. N. Y.; J. B own. 
Rochester, N. Y.; Sophia Lusas, Waterbury. Conn.: Albin Zil .k. 
Kearny, N. J.; B. Vaškevičienė, Newark, N. J.; M. Papekis. Pm- 
son, N. J.; Joe Griska, Hartford, Conn.: Mag. Vaskas. New Ymk 
City; K. Lisevick, Elizabeth, N. J.; A. Mitchell, New York City.

J. Kralikauskas, Newark, N. J.; Mary Mickevich. Brooklyn. 
N. Y.; S. Valuk, Rochester, N. Y.; K. Budris, Maspeth. N Y : 
Frances Kalinowski, Jersey City, N. J.; J. Einingis. So. Boston. 
Mass.; Elz. Strolis, Brooklyn, N. Y.; A. Yuneza. Trenton. N. J.: 
Jos. E. Žemaitis, Millburn, N. J.; Ben. Burbic. Kearny. N. J.: I'el< n 
Butkus, Brooklyn, N. Y.; J. Damushes, East Hartford. Carn.: D. 
Anin, San Pedro, CaL; Mrs. A. Zima, Meridan. Conn.: S. Mikoliū
nas, Brooklyn, N. Y.; P. Valiulis, Greenport. L. L. N. Y.: Joseph 
Pliauskas, Brooklyn, N. Y.

P. Labanauskas, Lynn, Mass.; John Kanapinskas, Brooklyn. 
N. Y.; kun. J. Prunskis, Chicago, Ill.; Elizabeth Zailskas. Brookh n 
N. Y.; J. Moreshuk, Brooklyn, N. Y.; Peter Waller, Brooklyn, 
Y.; C. Saurusaitis, Stattville, N. Y.; H. Brusack, Masr eth. N. Y : 
A. Sabestinas, Newark, N. J.; V. Slikas, Brooklyn. N. Y.: J. Mi
kėnas, Amsterdam, N. Y.; P. Lukoševičius, Brooklyn, N. Ah: J. 
Obelenus, Brooklyn, N. Y.; C. Brown, Jersey City, N.' J.: Vikt. 
Urbonas, Brooklyn, N. Y.; George Link, Paterson, N. J.: B. A«h- 
mont, Linden, N. J.; J. Walkus, Paterson, N. J.; kun. P. Bastakxf. 
Newark, N. J.; Bessie Waitiekus, Gardner, Mass.: kun. L Kelmelis. 
Newark, N. J.; Antanina Bushman, Brooklyn, N. Y.

J. Slanina, Maspeth, N. Y.; K. Kazlauskas, Brooklyn. N. Y.; 
E. Milukienė, Richmond Hill, N. Y.; Aleks. Speicys, Brooklyn, N. 
Y.; M. Kučinskas, Brooklyn, N. Y.; A. Kazlauskas, Brooklyn, N. 
Y.; P. Mikolaitis, Brooklyn, N. Y.; O. Sijevičienė, Brooklyn. N. Y.:
M. Dumblis, Brooklyn, N. Y.; Albinas Laucius, Brooklyn. N. Y.;
T. Jakupčionis, Brooklyn, N. Y.; Stella Miltenis, Brooklyn. N. Y.:
U. Starkus, Brooklyn, N. Y.; A. Miklasevich, Brooklyn, N. Y • 
Thomas Allen, Brooklyn, N. Y.; Mr. Karpus, Brooklyn. N. Y.: 
Chas. Closs Heim, Ridgewood, N. Y.; Anna Balsas. Fo-est Hills.
N. Y.; Mary Andrews, Jersey, City, N. J.; A. Sniečkus. Waterbw y. 
Conn.; Helen Yankowskas, Brooklyn, N. Y.; A. PoniMowski. 
Brooklyn, N. Y.; M. Ozelas, Harrison, N. J.; A. Danta, Philadel
phia, Pa.

(Bus daugiau)

togu būtų rodyti jiems savo griežtumą su Vilniaus 
vyskupo klausimo reguliavimu.

Kadangi man išvažiavimas užsienin ir toliau buvo 
ginamas, o S. Kairys buvo pasitraukęs iš V. Tarybos, 
tai A. Smetona šį kartą pasiėmė savo palydovais M. 
Yčą, prof. A. Voldemarą ir kun Petrulį, o iš Berlyno— 
Dr. J. Purickį.

A. Smetonai išvykus užsienin, man teko jį pavaduoti 
ir vesti V. Tarybos reikalus.

Kadangi visus V. Tarybos raštus, siunčiamus V. Ta
rybos vardu okupacinei vyriausybei, ši pastaroji ėmė 
mums grąžinti, o be to, susirinko ir kitų neatliktų rei
kalų (V. Tarybos kooptuotųjų narių klausimas, V. Ta
rybos biudžeto reguliavimo reikalai, sunkenybės daro- 

„'mos pabėgėlių grąžinimo komisijai), teko man pakar
totinai vesti tuomet su okupacinės vyriausybės šefu il
gus ir dažnai labai gyvus pasikalbėjimus (su kumščių 
trankymais stalan iš vienos ir antros pusės! . . .).

Po ilgų ginčų priėjova vis dėlto pagaliau prie tam 
tikrų rezultatų:

1) nenusileisdamas nuo principinio nusistatymo, su
tikau, praktikos sumetimais, santykiuose su okupacine 
vyriausybe naudotis toliau L. Tarybos vardu (vokiškai 
“Litauische Taryba,” vengiant “Landesrato” vardo);

2) vokiečiai sutiko pripažinti V. Tarybos kooptuo
tuosius 6 narius;

3) okupacinė vyriausybė sutiko mokėti iš krašto pa
jamų kas mėnuo po 18,600 markių V. Tarybos prezi
diumo išlaidoms ir padengti jo padarytąsias jau išlai
das 75,451.90 markių sumoje, o pabėgėlių ir karo be
laisvių grąžinimo reikalams skirti dar, be to, pagal rei
kalą naujų sumų.

Šiaip, principinis vokiečių valstybės organų neigia
mas nusistatymas mūsų atžvilgiu liko po senovės kaip 
buvęs.

Po V. Tarybos savarankiškų žygių, prigadinusių tiek 
nervų vokiečiams, okupacinės vyriausybės šefas parei
kalavo 1918 m. rugp. 20 d. raštu tarp kita ko, kad V. 
Tarybos prezidiumas šauktų ateityje V. Tarybos posė
džius ne kitaip, kaip susižinojęs pirma su juo, ir kad 
su V. Tarybos nutarimais jis ateityje skaitysis, girdi, 
tiek tik, kiek jie bus padaryti, prisilaikant tų jo nuro
dytųjų nuostatų.

Šitas jo raštas buvo paliktas be mūsų atsakymo.
Ir reichskancleris, atsiliepdamas į V. Tarybos pir

mininko raštus, liečiančius Lietuvos valstybės atstaty
mo planus, pasitenkino bendrais pažadų posakiais, re
komenduodamas kartu siųsti jam ateityje raštus vien 
pro okupacinės vyriausybės rankas.

Visa tai darėsi, kada jau ėmė padėtis frontuose traš
kėti ir artinosi galutinis Vokietijos karo frontų pairi- 
mas!

Negana to. Netikėtai teko mums Vilniuje pro vieną 
mūsų simpatiką okupacinėje administracijoje gauti 
nuorašą telegramos, Ludendorfo iš vyriausiojo štabo 
atsiųstos vyriausiam rytų fronto karo vadui. Iš tos te
legramos patyrėme, kad.tarp jo atstovo ir Varšuvos 
Regentų Tarybos atstovo gr. Ronikierio vedamos yra 
derybos dėl Vilniaus užleidimo lenkams už tam tikras 
lenkų nuolaidas Poznanės klausimu.

Tos telegramos nuorašą aš paskui, išmetęs vieną ki
tą vietą, kuria galėtų būti kompromituotas mūsų tar'- 
ninkas, įdaviau netrukus V. Kapsukui, kai šis bu- 
vykęs, Sovietų siunčiamas, Vilniun Sovietų sienos let,., 
liavimo reikalu. Jis tą telegramą išspausdino Maskvos 
“Pravdoje,” ir tokiu būdu ji patapo plačiau žinoma. 
Vėliau ir A. Smetona, grįžęs iš Šveicarijos Berlynan, 
buvo užprotestavęs prieš tuos mūsų nenaudai ir už 
mūsų nugaros varytus dalykus savo spalių 8 d. rašte 
Vokietijos reichskancleriui.

A. Smetona subuvo su savo palydovais Šveicarijoje 
* apie 2 savaiti. Konferencijoj, be V. T. atstovų, da

lyvavo Šveicarijos lietuvių įstaigų atstovai: šveicarų 
Lietuvių Tarybos žmonės kan. K. Olšauskis, kun. Dr. 
Bartuška, Daumantas, Lietuvių Informacijos Biuro ve
dėjas J. Gabrys, Komiteto “Lituania” pirmininkas kun. 
A. Steponaitis ir kiek vėliau atvyko dar ir delegatai iš 
Amerikos: kun. Dabužinskas, adv. Mastauskas ir K. 
Pakštas.

Buvo pasikalbėta ir pasitarta, dar daugiau prisigin
čyta, bet ypatingų teigiamų rezultatų ta konferencija 
nebedavė. Įvyko aiškus skilimas tarp J. Gabrio ir V. 
Tarybos atstovų. Nuo to laiko reikia skaityti ir J. Gab
rio atsiskyrimas nuo bendro su V. Taryba darbo, kaip 
ir apskritai nuo bendro valstybės kūrybos darbo*.

Grįžusi Berlynan 1918 m. spalių pradžioje, V. Tary
bos delegacija su A. Smetona priešakyje rado visai pa
sikeitusią padėtį. Fronte brendo katastrpfa, Hertlingas 
turėjo pasitraukti ir užleisti rechslanclerio vietą prin
cui Max von Baden. Užs. reikalų ministeriu patapo Dr. 
Solfas. Prasidėjo pasikeitimas notomis tarp Reicho vy-

♦) šitame straipsnyje, kuris yra daugiau memuarinio pobūdžio, 
aš nebegalėjau paliesti ir įvertinti nei Šveicarijos lietuvių nei 
ypač Amerikos lietuvių visuomenės veiklos ir didelės reikšmės 
Lietuvos nepriklausomybės atstatymui. Tatai iš dalies yra jau 
bandė padaryti kun. Steponaitis ir kun. Bartuška savo atsimini
muose, bet tam, man rodos, reikėtų dar pašvęsti visai atskiras 
darbas. 

riausybės ir Amerikos prezidento Wilsono dėl karo pa
liaubų.

V. Tarybos pirmininkas A. Smetona pradėjo todėl, 
sėdėdamas Berlyne su savo patarėjais prof. A. Volde
maru ir M. Yču, bombarduoti naują reichskanclerį įvai
riais raštais Lietuvos valstybės organizavimo reikalais.

Įvykiai ėmė bręsti greitesniu tempu. Apie tų pat me
tų spalių vidurį buvome iššaukti Berlynan likusieji V. 
Tarybos prezidiumo nariai: be manęs dar kun. J. Stau
gaitis ir J. šernas. Spalių 20 d. reichskancleris princas 
M. von Baden priėmė V. Tarybos prezidiumą iškilmin
goje audiencijoje ir paskaitė jam pareiškimą šitokio tu-

‘o.
Tjos Reichas, kaip pareikšta esą jau reichsta- 

.^Ka lietuvių tautai pačiai nustatyti savo konsti
tuciją ir savo santykius su kaimynais.

V. Tarybos dalykas bus sudaryti provizorinę savo 
vyriausybę. Tos vyriausybės dalykas bus taip pat su
daryti plačiais pamatais paremtą Tautos atstovybę. 
Dabartinė krašto militarinė vyriausybė bus pakeista 
netrukus civiline vyriausybe, kuri tol kraštą valdys, 
kol Lietuvos vyriausybė, suorganizavusi savo adminis
tracijos organus, galės perimti krašto administraciją į 
savo rankas.

Nors Reicho vyriausybė norėtų, esą, kiek galima 
greičiau atitraukti iš Lietuvos savo kariuomenę, ji bet
gi, nusileisdama daugeliui iš krašto ateinančių prašy
mų, yra pasiryžusi kol kas palikti dar savo kariuomenę 
ir susisiekimo priemones krašte. Provizorinės Lietuvos 
vyriausybės dalykas bus organizuoti savo milicijos ir 
policijos kadrus.

Paskaitęs tą pareiškimą, rechskancleris tuoj atsisvei
kino su mumis ir išėjo.

Tolesni mūsų darytini žygiai buvo tuoj provizoriškai 
V. Tarybos prezidiumo aptarti kartu su esamais Berly
ne V. Tarybos nariais. Buvo tame pasitarime numaty
tas prof. A. Voldemaras ministeriu pirmininku, o aš 
Lietuvos pasiuntiniu Berlyne.

Reicho vyriausybės buvo tuoj, Erzbergerio pasiūly
mu, paskirtas Lietuvon vokiečių civilinės okupacinės 
vyriausybės šefu Reicho komisaras Zimmerle (Centro 
žmogus). Jisai, atvykęs Vilniun vos lapkričio 9 d., prieš 
pat vokiečių revoliuciją, iš pradžių rodęs mums simpa
tijų, Vilniuje pateko greit vokiečių militaristų įtakon ir 
netrukus ėmė uostytis su lenkais, kurių militarinėms 
organizacijoms jis pagaliau, artinantis Sovietų kariuo
menei, ir patį Vilnių perleido.

Grįžus iš Berlyno V. Tarybos nariams, V. Taryboje 
prasidėjo karštas darbas. Pirmiausia buvo spalių 28 d. 

priimta provizorinė Lietuvos konstitucija, turėjusi 
veikti, ligi Steigiamasis Seimas ją pakeis pastovia Lie
tuvos konstitucija. Ta provizorine konstitucija einant. 
V. Tarybos prezidiumui buvo pavesta eiti Valstybės 
Prezidentūros pareigas.

Dar prieš susidarant provizorinei vyriausybei, lap
kričio 2 d. V. Taryba, atsižvelgdama į naują konjuk- 
tūrą, nutarė, kad V. Tarybos liepos 11 d. pravestieji 
karaliaus rinkimai turi likti.nevykdomi ir kad tas klau
simas paliekamas spręsti Steigiamajam Seimui.

Lapkričio 5 d. Valstybės Tarybos preziumo buvo ofi
cialiai pravesta prof. A. Voldemarui sudaryti ministe
riu kabinetą iš 6 narių.

Tuo tarpu Vilniuje aplink V. Tarybą bm o pasidarę 
labai judru. Krašte prasidėjus gana chaotiniams santy
kiams, žmonės būriais ėmė plaukti Vilniun, lankytis V. 
Tarybon ir teirautis ten patarimų, kaip gintis nuo cha
oso ir imti tvarkyti kraštą. V. Tarybos nariai po kelis 
kartus per dieną susirinkusiems V. Tarybos posėdžių 
salėje žmonėms davinėjo informacijų, teikė nurodymų 
ir patarimų.

Tuo tarpu, lapkričio 10 d., jei neklystu, persimetė vo
kiečių revoliucija ir Vilniun, susidarė vokiečių karei
vių taryba.

Šitokiai padėčiai esant, susidarė pagaliau ir pirma
sis mūsų provizorinės vyriausybės ministeriu kabine
tas. Taigi galėjo jau prasidėti tikras valstybės kūrybos 
darbas. Buvo jau tam paskutinis laikas.

^Sunkūs buvo laikai. Krašte vyko didelis pairimas: 
vokiečių rekvizicijos, įgaunančios dažnai tikro grobimo 
formas, ėjo toliau, banditizmas ne mažėjo, o didėjo, ar
tinosi vis arčiau Lietuvos sienų, vokiečių kareiviams 
sprunkant nuo fronto namo, rusų ginkluotos bolševi
kų gaujos, lenkų legijonistai, kurstomi iš Varšmos, 
pradėjo kelti vis drąsiau galvas . . .

Paskirtas lapkričio 20 d. Lietuvos pasiuntiniu Ber
lynan, palikau Lietuvą tuoj kitą dieną su savo persona
lu: pasiuntinybės patarėju Dr. J. Purickiu, sekretorium 
Pr. Penkaičiu, J. Chodakauskaite ir dipl. kurjeriu P. 
Grajausku.

Nelengva širdim važiavome iš Lietuvos, matydami 
prasidėjusią suirutę; visų mūsų mintys buvo užimtos 
klausimu: kaip pasiseks nugalėti taip iš visų pusių ty
kančias sunkenybes?

Pamažu, ačiū Dievui, pasisekė. Bet apie visa tai pa
pasakoti nebėra šio ir taip išsitęsusio rašinio dalykas.

(Pabaiga)
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Paterson, IN. J. Elizabeth, N. J.
Vasario 16 diena, kaip buvo 

susitarta, mūsų kolonijoj turėjo 
būti atšvęsta tik bažnyčioj, nes 
mūsų iškilmingas vasario 16 d. 
paminėjimas įvyks kovo 2 d.

Tačiau vakare įvykusiame 
blynų baliuje, kurio metu kleb. 
kun. Kinta parodė įdomią filmą, 
buvo prisiminta ir Lietuva. Visą 
vakarą buvo duodama lietuviš
ka muzika plokštelėmis, specia
liai kun. Kintos nupirktomis tai 
dienai, ir kun. J. Klumbis trum
pai, bet jautriai, papasakojo 
apie 1941 m. vasario 16 d. Lie
tuvoj ir paragino dalyvius auko
ti Amerikos Lietuvių Tarybos 
vajui.

Aukų sudėta $171. Stambesni 
aukotojai: šv. Kazimiero d-ja— 
$25; Vyčių 61 kp.—$10; J. Spra- 
naitis—$50; kun. J. Kinta—$25 
ir kun. J. Klumbis $20.

Kovo 2 d., sekmadienį, minė
jimas įvyks 2 vai. popiet para
pijos svetainėje. Kalbės neseniai 
atvykę lietuviai tremtiniai.

Kovo 2 d. 4 vai. popiet “Lais
vės svetainėje, 269-273 Second 
St., Elizabeth, N. J. Lietuvai 
Gelbėti Komitetas rengia Lietu
vos Nepriklausomybės minėji
mą.

Iškilmėse kalbės neseniai at
vykęs iš Europos Dr. A. Gervy- 
das ir kitas svečias, kurio vardą 
sužinosite atvykę. Taip pat kal
bės ir vietiniai.

Kalbų paįvairinimui šv. Petro 
ir Povilo parapijos choras ir kai 
kurie solistai išpildys gražią pro
gramą. D. žemeikiūtė padekla
muos patriotines, Elz. Litvinie- 
nės parašytas, eiles. Jaunuolių 
Vaidilų Grupė suvaidins iš kovų 
už laisvę St. Lauciaus “Paslap
tingoje Zonoje” veikalą.

Vaidins Aid. Lutvinaitė, M. 
Aikiūtė, J. Litvinas, P. Žemei- 
kis, W. Devanis, Ant. Matusevi
čius ir J. Kliučnikas.

Komitetas kviečia gausiai vi
sus lietuvius atsilankyti. Įžanga 
dykai.

Savo išgyvenimus per bolše
vikmetį labai įdomiai papasako
jo svečias Dr. B. Kazlauskas, 
neseniai atvykęs iš Europos. Be 
to, kalbėjo kleb. kun. M. Kemė
žis ir kun. V. Karalevičius.

Lietuvos ir lietuvių šalpos rei
kalams iš maždaug 70 dalyvių 
gauta $595.00 aukų.

Stambiausios aukos buvo šios: 
Amerikos Lietuvių Piliečių Klu
bas—$100; šv. Petro ir Povilo 
Dr-ja—$100, Katalikų Veteranų 
Postas—$55.

Visiems aukojusiems, šio mi
nėjimo rengėjai taria nuoširdų 
lietuvišką ačiū.

Vasario 16 d. 4 vai. popiet 
kleb. kun. M. Kemėžis sutuokė 
Oną Morkevičiūtę su Donald 
Curry. Po apeigų bažnyčioje pa
rapijos salėje įvyko vestuvių 
puota. .

Pakrikštytas Antano ir Rūtos 
Mikulskių sūnus. Jam duotas tė
vo vardas—Antanas.

Newark, N. J.

^^asario 17 d. mūsų veiklios 
sodalietės turėjo šaunią ir jau
kią Valentine pramogą, kurioj 
dalyvavo daug naujų narių. Iš 
viso atrodo, kad sodalietės mu
šasi į pirmąją vietą mūsų vieti
nių organizacijų veikime.

Praeitą sekmadienį, vasar. 23 
d. mūsų bažnyčioje, per sumą 
giedojo įspūdingai solo pora 
giesmių S. Griškaitė. Turi gražų 
balsą ir nuteikė visus labai ma
loniai.

Vasario 19 d. įvykusiame HA
LF skyriaus susirinkime buvo 
galutinai išdiskutuotas planas 
vajui pravesti mūsų kolonijoj ir 
Patersono mieste.

Sudaryta vajaus komisija, į 
kurią įeina: J. Jokubavičius, J. 
Spranaitis, J. Trainys, A. Shell, 
V. Adomavičius, E. Kindara, R. 
Adomavičienė ir J. Ragauskie
nė.

Lietuvių tarpe komisija aukas 
rinks, kviesdama kiekvieną lie
tuvį paaukoti nors vienos dienos 
uždarbį ir visas lietuviškas or
ganizacijas prisidėti atskiromis 
aukomis.

Aukų rinkimui nelietuvių tar
pe komisija yra pasiryžusi į- 
traukti mūsų jaunąsias sodalie- 
tes ir vyčius.

Rinkikės aplankys visus Pa
tersono smulkesnius biznierius, 
o stambesnieji biznieriai ir kom
panijos bus pakviesti aukoti per 
laiškus.

Sudaryta taip pat atskira ko
misija, kuriai pavesta ruošti į- 
vairaus pobūdžio parengimus, 
kurių pelnas eis į vajaus fondą.

Į tą komisiją įeina J. Lekavi
čius, M. Papečkienė, M. Stankie- 
nė, P. Polevičiūtė, J. Trainys ir 
A. Shell.

Susirinkimo metu padaryta 
vajui graži pradžia — suaukota 
$300.

Po 50 dol. aukojo M. Papeč
kienė ir J. Sprainaitis.

Po 25 dol. — kun. J. Kinta, 
kun. J. Klumbys, F. Saranka.

Stankai aukojo 15 dol. ir J. 
Trainys 6 dol.

Iš iždo aukota $104.
^Paterson! ečiai pradeda BALF 
Rų su ugninga nuotaika ir su 
nepalaužiamu pasiryžimu viršyti 
paskirtąją Patersonui $3,000 
normą. A. S.

Harrison-Kearny, 
New Jersey

Sekmadienį, kovo 2 d., bus ro
domi gavėnios paveikslai L.A.P. 
C. salėj, Keamy. Pradžia 2 vai. 
po pietų ir 6 vai. vakare.

Įžanga suaugusiems 50c., vai
kams 25c.

Kaip kasmet, taip ir šiais me
tais šv. Petro ir Povilo parapi
jos choras Kančios sekmadienį, 
kovo 23 d. 7 vai. vakare, para
pijos bažnyčioje rengia bažny
tinės muzikos koncertą.

Koncertas bus vienas įdo
miausių, kokie iki šiol yra buvę, 
nes jame, be choro ir vietinių so
listų, dalyvaus laikinai pas mus 
apsigyvenusi . Lietuvos operos 
žvaigždė ir Kaimo Valstybinės 
Konservatorijos profesorė VI. 
Grigaitienė. Ji išpildys dalį pro
gramos, ir tai bus pirmasis, 
viešas jos pasirodymas koncer
te šiame krašte. Žvalgas.

Po širdies atakos ir kelių sa
vaičių ligos dainininkė M. Ci- 
žauskienė pamažu sveiksta. Ji 
yra pastovi solistė šv. Mykolo 
kitataučių bažnyčioj Elizabethe 
ir Lindeno Moterų choro vedė
ja.

M. Martin - Marcinkevičienė 
šiomis dienomis paskirta. “Police 
Matron.” Vietos laikraščiai apie 
ją gražiai atsiliepė dėl jos nuo
širdaus pasidarbavimo Raudo
najam Kryžiui, Community 
Chest ir kitose srityse. Ji taip 
pat suorganizavo vietos lietuvių 
Moterų Piliečių klubą, jam pir
mininkauja nuo pat įsteigimo.

T. M.

Bayonne, N. J.
Vasario 14 d. gan staigiai mi

rė ilgametė Bayonnės gyventoja 
Marija Juselienė, sulaukusi 51 
metų amžiaus.

Nuliūdime paliko savo vyrą 
Joną, sūnus Joną ir Vincentą, 
abu senus tėvelius, brolius ir se
seris.

Po iškilmingų pamaldų šv. 
Mykolo lietuvių bažnyčioje va
sario 18 d. velionė nugabenta 
palaidoti į Tariffville, Conn, prie 
Granby, kur gyvena mirusios 
tėveliai.

Amžinoji šviesa tešviečia mi
rusiai.

Vasario 16 minėjimas
“Sheraton” viešbuty vasario 

16 d. 3 vai. po pietų programa 
pradėta Amerikos himnu, muzi
kui Juozui Čižauskui vadovau
jant Lietuvių Pol. Klubo chorui, 
kuris vėliau gražiai sudainavo 
keletą dainų ir Lietuvos himną, 
uždarant programą.

N. J. L. Tarybos pirm. adv. 
C. F. Paulis pasakė įžanginę 
kalbą angliškai ir pristatė Jokū
bą Stuką vesti programą. Invo- 
kaciją atliko kun. D. Pocius, o 
prieš programos uždarymą mal
dą sukalbėjo kun. Svirnelis.

Miesto majoras V. J. Murphy, 
negalėdamas dalyvauti, atsiuntė 
savo sekretorių su nuoširdžiais 
linkėjimais Lietuvai laisvės. Pa
grindinis kalbėtojas buvo mon
sinjoras James F. Kelley, Seton 
Hall College prezidentas, kuris 
pasakė labai reikšmingą kalbą. 
Svarbią kalbą pasakė Lietuvos 
ministeris Washingtone P. Ža- 
deikis. Taip pat kalbėjo kun. 
Pranas Bastakys ir kun. L. Voi- 
cekauskas.

Vietos spauda buvo atsiuntusi 
savo atstovus ir fotografą. Foto
grafijos ir reikšmingi aprašy
mai prasirodė “Newark Evening 
News” ir “Newark- Star-Ledg
er.”

N. J. L. Tarybos vardu buvo 
pasiųsta 20 telegramų: Valsty
bės Departamentui, Senato už
sienio reikalų komisijai, Kongre
so užsienio reikalų komisijai, N. 
J. J.A.V. senatoriams ir kon
gresmenams, reikalaujant Lie
tuvai pagelbos ir stipresnės ak
cijos prieš komunistus.

Dalyvių prisirinko beveik pil
na didžiulė salė.

Parengimas visais atžvilgiais 
gerai pavyko. Sumaniai ir daug 
prisidėjo kun. M. Kemėžis, adv. 
Paulis, Jokūbas Stukas, muzi
kas Jonas Čižauskas, L. P. Klu
bo choras ir kiti.

Keletas įteikė stambesnes au
kas. A. S. Trečiokas.

riaus valdybos, įžygiavo į bažny
čią. Pamaldas už Lietuvą ir tai 
šventei pritaikytą pamokslą pa
sakė kun. Pr. Valiukas. Po pa
maldų sugiedotas Lietuvos him
nas. 5 vai. buvo vakarienė, ku
rią surengė A. L. Tarybas sky
rius.

Programą sklandžiai vedė 
skyriaus sekr. V. J. Apanavi
čius. Pirmas kalbėjo Mr. Stan
ley. Jis pristatė kalbėti miesto 
prokuroro padėjėją Mr. Litttel, 
kuris labai palankiai atsiliepė 
apie Lietuvą.

Iz. Rovaitė padainavo keletą 
dainų. J. Čepas tarė keletą žo
džių ir perskaitė rezoliuciją, ku
ri priimta gausiu plojimu.

Jautrią kalbą pasakė klebo
nas kun. J. Bakšys. Toliau kal
bėjo J. Avižinis. Programa baig
ta Amerikos ir Lietuvos him
nais.

Tariame nuoširdų ačiū Pikū- 
naitei, kuri mums visuomet pa
gelbsti.

Rezoliucijos pasiųstos prez. H. 
Trumanui, sekr. G.- C. Marshall, 
senatoriams ir kongresmenams, 
U. N. sekretoriui Trygve Lie, 
Warren R. Austin, Eleanor 
Roosevelt. Po rezoliucijomis pa
sirašė P. Norkeliūnas ir V. J. 
Apton..

Vakarienės 
pasida’’’ 
Šūkis n 
mininkavo .
mulienė, Mrs. i>^cis, Mrs. Mil
ler, Kaminskienė, Dubickienė, 
Urbonienė, Kulbienė, O. Butri
mienė, A. Barzdevičiūtė.

Pelno liko 582 dol.
Pridėjus nuo pirmiau aukas į 

centrą pasiųsta 1,000 dol.
Mūsų kolonija tikisi savo kvo

tą surinkti. V. Z.

sj’sansime daug 
J.

, us. šei-
Z M. Sa-

Po $10 — Apašt. Maldos D-ja, 
Šv. Onos D-ja, A.L.R.K. Susiv. 
11 kp., Šv. Vardo D-ja, Sanda
ros 11 kp., Moterų S-gos 43 kp., 
Tretininkų D-ja, Kančios Arki- 
brolijos D-ja, Moterų S-gos cho
ras, Marijos Vaikelių D-ja, šv. 
Juozapo Maldos D-ja, L.D.S. 5 
kp., Vaizbos Buto Auxiliary, 
Moterų Dem. Klubas, D. Matas, 
S. ir M. Senkai, A. Griska, S. ir 
D. Baranauskai, M. Verbyla, A. 
Grantas, Adomai Varkalai, Pet
ras Kevinas, Ona Besasparis, Pr. 
Šuopis, Pranai Karveliai, A. 
Saukienė, Jonai Steponaičiai, J. 
Lesunaitis, M. Valuckas, B. 
Gurklienė, P. Jokubauskas, J. 
Mazulaitis, S. Kairaitis, J. ir K. 
Pranuliai, M. ir S. Dumšai, C. 
G. Slokus, P. Trečiokienė, J. 
Bernotai, M. Urbonavičienė, A. 
Šniečkienė, M. Bakutienė, P. 
Drevinskas, A. Pužas, S. Mikels- 
kienė, J. Ažunaris, I. ir M. šar
kai, P. Stanikienė, J. Abadaus- 
kas, Jonas Jenušaitis, P. Kuz
minskas, J. Gurauskas, Z. Kle- 
večka, M. Benevičienė, M. Kašė
taitė, M. Karinauskienė, Vincai 
Vasiliauskai, J. Jermala, P. 
Mockus, O. Mockienė, V. Kale- 
nauskienė, M. Daugėlienė, J. Le- 
vandauskas, Ona Romažienė, J. 
ir M. Stankevičiai, M. Brazaus
kas, J. ir O. Girdžijauskai ir 
komp. A. J. Aleksis.

Kiti aukojo po $5, po $2, $1 ir 
mažiau.

Aukojusiems bent $10.00 ir 
draugijoms po $25—Tarybos su
sirinkime kovo 16 d. 3 vai. p.p. 
“Nemuno” svetainėje bus išduo
dami gražūs garbės paliudijimai-. 
Kviečiame visus atsilankyti.

Visiems aukotojams už Lietu
vos laisvę kovojančių vardu nuo
širdžiai dėkoja—

Waterburio Lietuvių Taryba.

puikų pamokslą anglų ir lietu
vių kalba apie Lietuvą.

Kovo 2 d. įvyks Lietuvos Ne
priklausomybės sukakties minė
jimas su prakalbomis lietuvių 
Gedimino salėj, 2:30 vai. popiet. 
Kalbės Br. Budginas, kun. J. 
Bernatonis ir mūsų vietinis kun. 
Jonas Žuromskis. Bus ir dainų.

Bus daroma rinkliava Lietu
vos vadavimo reikalui, ir yra 
vilties, kad mūsų kolonija pilnai 
išpildys paskirtą kvotą.

Lietuvių Gedimino klubas pa
skutiniam savo susirinkime au
kojo $1,000 Lietuvos vadavimui. 
Turime duoti didelę garbę minė
tam klubui, o ypač tiems na
riams, kurie smarkiai kovojo 
susirinkime su komunistais ir 
aplaužė jiems ragus.

Yra vilties, kad ir kitos drau
gijos, biznieriai ir atskiri asme
nys, kurie dar neprisidėjo, prisi
dės prie šio svarbaus darbo ko
voti už Lietuvos laisvę. A.

Girardville, Pa.

Rochester, N. Y.
$1,000 Lietuvos laisvinimo 

reikalams
Lietuvos Nepriklausomybės 

šventė iškilmingai minėta vasa
rio 16 d.

Visos draugijos ir amerikiečių 
legijonas, lydimi Tarybos sky

Waterbury, Conn.
Lietuvos Nepriklausomybės Mi
nėjime sukelta virš $3,500.—Da
lyvavo 26 D-jos.—Klubas gau
siai aukojo.—-Jaunimas gražiai 

užsirekomendavo
Vasario 16-tos dienos šventė 

prasidėjo rytinėmis pamaldomis 
šv. Juozapo parapijos bažnyčio
je. Tarybai ir šalpos fondui per 
antrą kolektą bažnyčioje gauta 
$1,059.64.

Vakare parapijos auditorijoje 
kun. J. Valantiejus programą 
pradėjo su invokacija. Parapijos 
choras sutartinai išpildė himnus 
ir vieną kitą patrijotinę dainą.

Po to kalbėjo majoras John 
S. Monagan, kun. Jonas Balkū- 
nas, adv. F. J. Bagočius, kun. J. 
Valantiejus, klubo pirm. T. Ma
tas ir Dr. P. Vileišis.

Visą vakaro programą suma
ningai vedė komp. A. J. Aleksis.

Padarius rinkliavą aukojo 
Lietuvių Nepriklausomas Pol. 
Klubas per pirm. Tomą Matą— 
$500.

Po $100 — Juozas ir Uršulė 
Lazauskai, Tomas, ir Aldona Ma
tai, Dr. Petras ir Vita Vileišiai. 
Vincas Ramažas $70.

Po $50 — Federacijos skyr., 
Vyčių 7-ta kuopa ir Kazys bei 
Teresė čepurnai $52.

Po $25 — Dr. S. Sapranas, 
Dr. M. Devenis *>aist. J. Bendle- 
ris, V. VisoeV Rožančiaus 
D-ja, M ’"lubas,
parapijoo . J D-ja
ir Šv. Vardo Jaunimo skyrius.

Po $20 — laidotuvių direk. J. 
Dėlinikas, Vladas bei Sofija Lu- 
šai ir Petras Motiečius; Vincas 
Pinevičius $15.

Šalpos vajaus pradžia
Šąlpos vajaus pradžia įvyks 

kovo 2 d., 7 vai. vakare, Šv. Juo
zapo par. auditorijoje. Kalbėti 
pakviesti Budginas, J. Laučka, 
kun. J. Valantiejus ir Tomas 
Matas. Girdėsime kalbas rekor
duose James A. Farley, vysk. 
John M. Gannon, gen. W. M. 
Haskell, gen. konsulo Jono Bud
rio, kun. Dr. J. B. Končiaus ir 
dainuojant solistę Barbara Dar- 
lys.

Įžanga visiems veltui. Kvie
čiame visus gausiai atsilankyti.

BALF 2 Skyr. Valdyba.

New Haven, Conn.
Paminėta Lietuvos Nepriklau

somybės Sukaktis.—Aukų 
surinkta $708.00.

Mūsų kolonijoj Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimas buvo 
pradėtas 9:15 vai. ryte mišiomis 
šv. Kazimiero bažnyčioj.

3 vai. po pietų iš radijo sto
ties WNHC mūsų klebonas kun. 
Edvardas Gradeckas pasakė kal
bą apie Lietuvos praeitį ir jos 
istoriją, taipgi apie rusų netei
sėtą Lietuvos užgrobimą ir jos

Kovo 23 d. važiuos apie trys 
busai iš mūsų parapijos į Union 
City, N. J. pamatyti gavėnios 
vaidinimo “Veronica’s Veil.”

Įžanga po $2.00 ir $1.50. Kai
na busu važiuoti 75c.

Užsiregistruokit iš anksto pas 
seseles, kurie norite matyt šį 
gražų veikalą.

Edna ir Antanas Milleriai, iš 
Kearny, išvažiavo į Floridą atos
togų.

Kiekvieną trečiadienį mūsų 
parapijos bažnyčioje įvyksta 
penkios novenos pamaldos į Die
vo Motinos Stebuklingąjį Meda- 
likėlį: 7:45 vai. vak.—lietuviš
kai veda kun. V. Karalevičius ir 
9:00 ryto, 2:00, 7:00 ir 8:30 vai. 
—angliškai veda kun. M. Kemė
žis.

Šiais metais Pelenų Dieną no
venos pamaldose dalyvavo ir ki
tu laiku bažnytėlę aplankė apie 
1,700 asmenų.

Bažnyčioje yra keturi Lietu
vos žymiausi Dievo Motinos pa
veikslai: Aušros Vartų, Žemai
čių Kalvarijos, Šiluvos ir Pažais
lio.

PUIKI KARJERA
laukia JŪSŲ Armijoje!

Pranciškiečių seselių vienuo
lyne, Harrisone, vasario 23 d. 
buvo mūsų parapijos sodaliečių 
komitetų susirinkimas.

šis komitetas planuoja ir ruo
šiasi N. Y. ir N. J. sodaliečių 
suvažiavimui mūsų parapijoj ge
gužės 18 d. A. E. S.

Vasario 18 d. atsilankė į kle
boniją Dr. A. Starkus, neseniai 
atvykęs iš Švedijos.

ŠTAI darbas, kuris duoda jums 
pageidaujamus dalykus:

Nauja, aukšta, alga—dauguma 
jos gryni sutaupymai, nes parū
pinta jums maistas, drabužiai, bu
tas ir medikaliai aptarnavimai.

Sveikas darbas, gerose sąlygose, 
su dvigubai ilgesnėmis apmokamo
mis atostogomis, negu jūs gautu
mėte civiliame darbe.

Tikra apsauga, su gausingiau- 
siais iėstojimui planais—pusė algos 
visam amžiui po 20 metu, iki trijų

tarnybos, 
ketvirtadaliu algos po 30 metų

Jeigu jūs esate fiziniai tinkamas, 
protiniai apsukrus jaunas > vyras 
18 iki 34 metų (17 m. su tėvų 
sutikimu), gauikte visus faktus da
bar arčiausioje jums J, V. Armijos 
Rekrutavimo stotyje.

žmonių trėmimą į Sibirą.
4 vai. parapijos svetainėje į- 

vyko graži programa, kurią su
ruošė Amerikos Lietuvių Tary
bos vietinis skyrius.

M. Vokietaitis, vietinio sky
riaus pirmininkas, pasakė įžan
ginę kalbą. Toliau kalbėjo adv. 
F. J. Bagočius

Pirmininkas pakvietė progra
mai vesti M. Jokubaitę. Meno 
programoj solo dainavo Ag. Vo- 
kietaitienė. Taip pat dainavo 
svečias Antanas Radvila iš Sey
mour, Conn.

Toliau kalbas pasakė mūsų 
klebonas kun. E. Gradeckas ir 
viešnia tremtinė iš Vokietijos 
Danutė Pajaujytė. Viešnios kal
ba kiekvieną sužavėjo. Paskui 
kalbėjo mūsų kolonijos visuome- 
ninkas Kazys Vilniškis. Jis per
skaitė tekstą rezoliucijų, kurios 
buvo pasiųstos prezidentui Tru
manui.

Programa baigta Lietuvos 
himnu.

Aukų buvo surinkta 708 dol.
M.

Haverhill, Mass.

A GOOD JOB FOR YOU

U. S. Army
CHOOSE THIS

FINE PROFESSION NOW!

Vasario 23 d. vakare parapi
jos salėje įvyko Lietuvos Nepri
klausomybės 29 metų paskelbi
mo sukaktuvių minėjimas.

t

246 GRAHAM AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

$1,000 Lietuvos gelbėjimui
Retai pasirodo korespondenci

jos laikraščiuose iš mūsų kolo
nijos, bet nors tyliai, vis yra kas 
veikiama mūsų kolonijoje Lietu
vos reikalams.

Vasario 16 d. pas mus nebuvo 
galima surengti Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimo prakal
bų, bet lietuvių bažnyčioj buvo 
mišios už Lietuvos laisvę.

Kun. J. žuromskis pasakė

Svečių buvo pilna salė, ne tik 
iš Pittsburgho, bet ir iš apylin
kių.

Programai vadovavo kun. Dr. 
A. Rakauskas.

Svarbiausias kalbėtojas buvo 
Kongreso narys H. P. Eberhar- 
ter, kuris taip pat dirba prie sek- 
ret. G. Marshall. Jis savo kalbo
je pažymėjo, kad Lietuva atgaus 
laisvę ir kad Amerikos vyriau
sybė reikiamu momentu užtars 
ir padės Lietuvai.

Programoj pasirodė iš Vokie
tijos atvežtos našlaitės lietuvai
tės, gražiai deklamavusios.

Aukų rinkimui vadovavo adv. 
St. Gabaliauskas. Iš viso aukų 
Lietuvai gelbėti buvo surinkta 
per 4,200 dolerių.

Minėjimo dalyviai nusiuntė 
Lietuvos laisvės reikalu rezoliu
cijas prez. Trumanui, sekr. G. 
Marshallui ir Kongreso nariams.

Sekmadienį, kovo 2 d., 7 vai. 
vakare, Šv. Vincento lietuvių 
bažnyčioj įvyks bažnytinis kon
certas, kurį rengia parapijos 
choras, vadovaujamas vargoni
ninko L. Šorio.

Šiais metais kun. M. F. Dau
mantas, parapijos klebonas, 
naujai perdirbo bažnyčios var
gonus, kurie dabar bus pašven
tinti. šiam įvykiui ir rengiamas 
koncertas, kuriam klebonas pa
kvietė pasižymėjusį muziką Jo
ną čižauską iš Elizabetho, N. J.

Jam pagelbės su gerai išla
vintu Girardvillės choru prof. L. 
Šorys, kuris pats yra baigęs 
Troy, N. Y. konservatoriją ir 
jau čia vargonininkauja 12 me
tų.
Šv. Vincento Parapijos Valdyba.

Pittsburgh, Pa.
Surinkta per 4,200 dolerių
Lietuvos Nepriklausomybės 

šventė čia buvo paminėta pa
maldomis šv. Kazimiero bažny
čioje, ir vėliau antroji progra
mos dalis įvyko Lietuvių Pilie
čių svetainėje.

Lewistone, Maine
Vasario 16 minėjimas

Ryte šv. Patriko bažnyčioje 
buvo iškilmingos mišios, kurias 
laikė ir pritaikytą pamokslą pa
sakė pranciškonų provincijolas 
kun. J. Vaškys.

2 vai. popiet šv. Baltramiejaus 
salėje įvyko gausus susirinki
mas, kurio meninę dalį, vado
vaujant Ig. Čiužui, išpildė šio 
miesto vyčiai.

Kun. L. Andriekus kalbėjo 
apie Lietuvos nepriklausomybę. 
Paskui vyčių choras padainavo 
keletą lietuviškų dainelių ir S. 
Paulauskaitė solo “Kur bakūžė 
samanota.”

Kun. J. Vaškys kalbėjo apie 
Lietuvos gelbėjimą, kurį gyvai 
suprasdami Lewistono lietuviai 
sudėjo $720. šie pinigai skiriami 
Amerikos Lietuvių Tarybai, ku
ri rūpinasi Lietuvos gelbėjimu. 
Jos uždėtoji Lewistonui $500.00 
kvota buvo išpildyta ir pervir
šyta.

Pasiųstos telegramos Ameri
kos prezidentui Trumanui, sena
toriams White ir Brewster ir E. 
Rooseveltienei.

Minėjimą surengė vyčių kuo
pa.
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PARSIDUODA FILMOS
Parsiduoda arba išnuomojama kalbančios religinės 16 m.m. | 

filmos. Platus pasirinkimas. ■
Gavėnios metu siūlau šias filmas:

| The Life And Miracles Of Mother Cabrini — Thine Is The Kingdom — § 
a The Passion Play — Jesus Of Nazareth — The, Life Of Christ — Life g 
i Of St. Bernadette Of Lourdes — Messenger Of The Blessed Virgin — ■

I Am The Light — Crown Or Thirns — St. Anthony of Padua — j|
• Christus — Saint Francis.

I Turiu ir kitokių: paveikslų iš Vakarų gyvenimo, trumpų ko- i
' medijų ir kitų. Teiraukitės pas:

i
JOSEPH NAVIKAS |■ =

Kent Avenue Wayne, N. J.
■miimnmimiiiiHiinmiuimujmmiiiiHnuiaiiniwiiniiimuiiaiuiiaiiiiiHiiiiMuiiiBiiiimiiiiiHiuiiHimiiiiiHiiiiniiiiiS

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Grabo rius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Te). STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Šalinskas) 

Lalsniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves 

— $150 — 
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.
► <

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
h , . .........................I,' ■ ■■■ .......................... m .i ■■■■■ ■ ...................... p
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>iera ŠALPOS KOMITETO PRANEŠIMAS
New Yorko Apylinkės Katalikę Spaudos R ėmė j ę

MILŽINIŠKAS

BAZARAS
£
40
R)

Ruošiamas 44Amerikos” naudai šią savaitę S

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

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

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

BALF Vajaus New Yorko 
Komitetas veikia nuo 1946 
m. gruodžio mėnesio. Komi
teto valdybą sudaro: pirm.— 
Dr. B. K. Vencius, vicepirm. 
J. P. Mačiulis, Pranė Lapie
nė, Stella čaraskaitė, G. Vi- 
taitytė, sekr. S. Lukas, J. M. 
Galminas ir adv. Pr. Aleksis; 
ižd. A. J. Matulis, iždo globė
jai — J. Garšva ir P. Mont
vila.

Komitetas vajaus viešą 
atidarymą surengė 1947 m. 
sausio 26 d. Labor Lyceum 
salėje, Brooklyne.

Atidaryme BALF vajui į- 
plaukė tokios pajamos: — 
Draugijos ir asmens suauko
jo vietoje $1,430.00. Įžangos 
gauta $179.50.

Vajaus atidarymo proga 
skirtos ir gautos aukos — 
Maspetho lietuviai per kun. 
J. Balkūną $1,000, Motuzų 
filmų vakaruose suaukota— 
243.09, lietuvių siuvėjų vei
kėjų grupė — $140, lietuvių 
siuvėjų 54 lokalas — $500.

Iš viso BALF Vajaus New

Yorko Komiteto sąskaiton, 
vajaus atidarymo proga, į- 
plaukė — $3,492.59.

Draugijų ir asmenų, sutei
kusių aukas, vardai bus skel
biami sekančiam pranešime.

Komitetas reiškia nuošir
džios padėkos visiems auko
jusiems ir gyvu darbu prisi- 
dėjusiems vajaus atidarymą 
sėkmingai pravesti.

Mūsų darbas dar tik pra
sidėjo. Jį turime tęsti, kol 
pasieksime savo kvotą, kuri 
mūsų apylinkei yra $35,000. 
Šią sumą turime sukelti, pa
naudodami visas galimas 
priemones.

Visų aukotojų dovanos bus 
viešai pranešamos spaudoje 
ir per radiją, kiek tai bus į- 
manoma atlikti.

Čekius ar pinigines perlai
das malonėkite išrašyti — 
United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc. vardu.

Su giliu dėkingumu,
BALF Vajaus N. Y. 

Komiteto Valdyba.

Vasario-February 28, 1947

Brook!yno Lietuviai Gydytojai

Dr. Jolm Waluk
161 No. 6th Street

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

TeL EVergreen 8-9229 
VALANDOS: 

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

Šventadieniais susitarus

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

Penktadieniais uždaryta

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS 
GERIAUSIOS ROSIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. Geriausias pasirinkimas 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge
riausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

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

Angelų Karalienes 
Parapija

TAUTŲ ŠOKIAI

Visi bilietai dalyvauja iki pat sekmadienio

IŠ “AMERIKOS” BAZARO
New Yorko apylinkės ka

talikų spaudos rėmėjų baza
ras, surengtas “Amerikos” 
naudai, prasidėjo šv. Jurgio 
parapijos salėje, Brooklyne, 
N. Y., pereitą šeštadienį, va
sario 22 d. ir tęsis iki sekma
dienio, vasario 23 d.

Šią savaitę bazaras keliasi 
į V. Atsimainymo parapiją, 
Maspethe, N. Y. Čia jis tęsis 
nuo penktadienio, vasario 28 
d., iki sekmadienio, kovo 2 d. 
Taigi, sekmadienį vakare bus 
bazaro pabaigtuvės.

Šv. Jurgio parapijos salėj 
bazaras praėjo gražiai, ne
žiūrint didelių šalčių.

Pirmoje vietoje už tą pasi
sekimą nuopelnas klebono 
kun. K. Paulonio.

Jis kas sekmadienį bažny
čioje žmonėms aiškino apie 
reikalingumą remti savo 
spaudą. Bazaro gi dienomis 
pats klebonas tvarkė bazaro 
eigą ir davinėjo praktiškus 
nurodymus, žodžiu, jis buvo 
tas šulas, apie kurį sukosi 
visas judėjimas, ir todėl už 
bazaro pasisekimą jam ten
ka didžiausia garbės dalis.

Kiti, kurie daug bazarui 
pasidarbavo ir kuriems rei
kia padėkoti, yra šie:

Jadvyga Stoškienė, kuri 
su Ver. Vaičiūniene susirin
kusius skaniai vaišino šiltais 
užkandžiais, dalinai savo lė
šomis nupirktais.

Jonas Šeštokas ir Juozas 
Karpus, kurie ne tik sutvar
kė bazaro salę, bet ir prie ba
ro patarnavo, kad sveteliai 
neištrokštų.

O. Sijevičienė, kuri viena 
vedė sudovanotų ir jos pa
čios surinktų daiktų skyrių, 
davusį bazarui žymią dalį 
pelno.

Prie kitų stalų ir laimės 
ratų dirbo: H. Putinienė, P. 
Kralikauskaitė, S. Jakučio
nis, A. Spaičys, A. Bundonis,

S. Cerebiejus, P. Zaborskis, 
A. Kazlauskas, A. Jakučio
nis, J. Grabliauskas ir M. 
Kučinskas.

Prie kasos dirbo: Mikolai- 
tis, Baltrušaitis ir Tumaso- 
nis.

Buvo ir daugiau rėmėjų, 
dirbusių prie bilietų pardavi
nėjimo ir k., tačiau savo var
dų nepridavė. Jiems irgi pri
klauso nuoširdus ačiū.

Baigiant reikia, pažymėti, 
kad šis bazaras pasižymėjo 
labai gražiais ir vertingais 
daiktais. Deja, šv. Jurgio pa
rapijos salėje nebuvo laimin
gų, kurie juos laimėtų. Taigi 
beveik visi šie fantai važiuo
ja į Maspethą, kur tikimasi 
susilaukti laimingesnės pub
likos, kad juos įsigytų.

Kam teko piniginės dova
nos? Vasario 22 d. piniginė 
dovana $10 teko bilietui Nr. 
11439, kurį nupirko J. Anta
navičius, 747 46th St., Brook
lyn, N. Y. Kadangi jis nebuvo 
bazare, tai jo dovana dabar 
yra “Amerikos” administra
cijoje.

Vasario 23 d. $10 dovana 
teko bilietui Nr. 11877, kurį 
turėjo H. Putinienė. Kadangi 
ji pati tą vakarą buvo baza
re, tai, be šios dovanos, dar 
gavo $10 premiją, vadinasi, 
viso $20.

Dabar — iki pasimatymo, 
ir visi į Maspethą, kur laukia 
gausūs dovanų paskirstymai.

Aukos bazarui
Angelų Karalienės 

Amžinojo Rožančiaus dr-ja 
“Amerikos” bazarui paauko
jo $5.00. Moterų S-gos ap
skritis taip pat aukojo $5.00.

Daiktais daug vertingų 
dalykų iš savo krautuvės, 
436 So. 5 St., padovanojo M. 
Dumblienė.

Dovaną taip pat paskyrė 
Ks. Strumskis.

par.

Lietuvię Radijo Vakarinės

7:30 PROGRAMOS 
J. P. GINKUS, Direktorius 

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.

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

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

V. UBARAVICIU8 
Pranešimų Dir.

CHARLES MARMA 
Programos Dir.

J. P. GINKUS 
495 Grand St 

Brooklyn, N. Y.
EV. 4-7142

AD. JEZAVTTAS
Muzikos Dir.

Mūsų Apylinkėje
• Dr. P. Galinis pereitą sa

vaitę buvo atvykęs į New 
Yorką.

• Muzikas J. čižauskas ko
vo 2 d. groja vargonų kon
certe Girardville, Pa., lietu
vių bažnyčioje.

• Dr. A. Salys pereitą sek
madienį lankėsi New Yorke 
iš Philadelphijos, kur dirba 
universitete.

• Ona Kratavičiene, “Ame
rikos” skaitytąja iš Detroito, 
atsiuntė 5 dolerių auką laik
raščio reikalams.

• Pranas Dailidė, buvęs 
Lietuvos ministeris Latvijai, 
pirmadienį atplaukė į New 
Yorką iš Švedijos ir susipaži
no su vietos lietuvių laikraš
čiais bei veikėjais. Trečiadie
nį išvyko į Wisconsin

• Dr. J. Pajaujis ir J. Va
laitis vasario 23 d. 
Amsterdam, N. Y., 
proga Šalpos Fondui 
ta per 400 dolerių.

• Juozas Kazickas, vasario 
18 d. atplaukęs į Ameriką, 
kovo 2 d. kalbės Bostone šal
pos parengime.

• J. ir R. Diržiai, gyvenan
tys Ozone Park, pas save lai
kinai priėmė pereitą savaitę 
atplaukusių Kazickų šeimą.

• BALF Vajaus N. Y. Ko
miteto susirinkimas šaukia
mas kovo 7 d., penktadienį, 
7:30 vai. vak., Apreiškimo 
par. salėje.

• Dr. P. Padalskis kovo 2 
d. kalbės Shenandoah, Pa.

• Dr. A. Kučas kitą savai
tę išvyksta į Scranton, Pa., 
kur dirbs universitete.

• Lietuvių Alumnų ir Stu
dentų klubo susirinkimas 
šaukiamas kovo 9 d. Klubo 
reikalu informacijų galima 
gauti šiuo adresu: Miss Stel
la Charaska, 50 St. Nicholas 
Ave., Brooklyn, N .Y.

kalbėjo 
kur ta 
surink-

PADĖKA

7:30

Lietuviai tremtiniai, atvy
kę iš Europos vasario 11 d. 
“Marine Perch” laivu, taria 
nuoširdų lietuvišką dėkui A. 
Simučiui, J. Valaičiui ir Bar
barai Darlys, mus maloniai 
pasitikusiems ir pirmuosius 
žingsnius palengvinusiems.

Atvykusiųjų vardu— ’
A. Salys.

MIRE
Vasario 14 d. mirė K. Rep- 

šis, gyvenęs 466 69th St., 
Brooklyn, N. Y.

Velionis buvo palaidotas 
šv. Jono kapinėse vasario 17 
d. po pamaldų bažnyčioje.

rin 
čia 
sud 
Ru 
rai 
gol

me

Apreiškimo

Šį sekmadienį Gyvojo Ro
žančiaus draugijos narės eis 
bendrai prie šv. Komunijos 
9 vai. mišių metu.

Po pietų 4 vai., po Grau
džių Verksmų, bažnyčioje 
bus procesija.

atstovavo šv. 
jaunos šokėjos, 
B. Brundzienei.

Brooklyn© diocezijos kata
likų organizacijos rengti 
dvylikos tautų šokiai, kurie 
įvyko vasario 7 d. šv. Tere
sės parapijos svetainėj, gra
žiai pavyko.

Lietuvius 
Jurgio par. 
vadovaujant
Gražūs lietuvaičių. tautiški 
rūbai, ypatingai ir nematyti 
svetimtaučiams lietuviški šo
kiai publikai patiko.

Publikos galėjo būti apie 
1,000. Lietuvių buvo mažai. 
Tokiais įdomiais parengi
mais turėtų daugiau domėtis 
mūsų jaunimas, o jo čia visai 
nebuvo.

Iškilmingos pamaldos
Antanas Buskus kasmet 

užprašo iškilmingas pamal
das už savo sūnų Albertą, žu
vusį kare, ir už savo velionę 
žmoną Salomėją.

Šiemet tos iškilmingos pa
maldos bus kovo 5 d., trečia
dienį, 9 vai. ryto.

Bus egzekvijos ir iškilmin
gos mišios su asista.

Prie vargonų giedos profe
sionalai giesmininkai.

L.R.K.S.A. 134 kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį, kovo 2 d. para
pijos salėje, tuojau po 11 vai. 
mišių.

Moterų Sąjungos 24 kuo
pos mėnesinis susirinkimas 
bus šį pirmadienį, kovo 3 d., 
8 vai. vakare parapijos salė
je.

ŠALPOS DARBAS 
GREAT NECKE

23Šalpos reikalu vasario 
d., sekmadienį, Great Neck, 
N. Y., kalbėjo Dr. P. Padals- 
kis, kun. J. Balkūnas ir J. 
Kazickas.

Aukų surinkta 250 dol.
Iš viso Great Necke šalpai 

jau sudėta arti 1,000 dolerių.

VAIDINIMAS ŠALPAI

Šį sekmadienį, kovo 2 d., 
vietinė BALF kuopa šv. Jur
gio parapijoje rengia paren
gimą, į kurį užkvietė L. Vy
čių kuopą atkartoti juokin
gą veikalą “Moterims Neišsi- 
meluosi.”

Vaidinimas bus parapijos 
svetainėje, 207 York St. Pra
džia 7 vai. vakare.

Be vaidinimo, bus svetys 
kalbėtojas, ką tik atvykęs iš 
Eurgpog, ir plačiai nušvies 
apie mūsų brolių, imtinių 
gyvenimą.’

Į šį parengimą turėtų at
silankyti ne tik vietiniai, bet 
ir iš visos apylinkės lietuviai.

Dr. Kaziui Griniui 
Priimti Bankietas
Kovo 8 d., šeštadienį, ren

giamas New Yorke bankie- 
tas priimti buvusiam Lietu
vos prezidentui Dr. K. Gri
niui.

Bankietas įvyks McAlpin 
Kotely, 7:30 vai. vakare.

Į šį bankietą kviečiamos 
ir New Yorko bei apylinkės 
visos lietuvių organizacijos 
lietuviai.

Apie dalyvavimą reikia 
pranešti ligi kovo 5 d., at- 
siunčiant 6 dolerius už bilie
tą. Čekį ar money orderį iš
rašyti P. Dagys vardu ir pa
siųsti šiuo adresu: P. Bajo
ras, 307 W. 30 St, New York 
1, N. Y.

Norintieji gali pasiimti 
sau stalus dešimčiai asmenų.

Visi lietuviai raginami da
lyvauti šiame bankiete.

Tegul tai būna lietuvių 
šventė su buvusiu Lietuvos 
prezidentu Dr. K. Grinium.

Šv. Vardo draugijos susi
rinkimas įvyks kovo 2 d., 
tuojau po sumos, parapijos 
salėje.

Prašomi visi draugijos na
riai dalyvauti susirinkime.

Kovo 9 d. bus šv. Vardo 
draugijos bendra komunija 8 
vai. mišių metu. Mišios ir ko
munija bus aukojama Lietu
vos laisvės intencija.

Prašomi draugijos nariai 
ir parapijos vyrai ir moterys 
dalyvauti tose mišiose kovo 
9 d.

Po mišių bus draugijos 
pusryčiai parapijos salėje.

Šv. Jurgio Parapija

“Amerikos” bazarui pasi
taikė nepalankus oras; ta
čiau paskutinę dieną buvo 
gražios publikos ir darbas, 
atrodė, neblogai ėjo.

Šv. Kazimiero pagerbimas
Mokyklėlės vaikučiai, se

selių pranciškiečių išmokyti, 
kovo 16 d. rengia gražų vai
dinimą pagerbti šv. Kazimie
rą.

Vaidinimas įvyks parapi
jos svetainėje.

New York, N. Y
Veteranų steigiamasis su

sirinkimas šaukiamas kovo 7 
d., penktadienį, 8:30 vai. vak. 
parapijos salėje.

Parapijos susirinkimas į- 
vyks kovo 16 d., sekmadienį, 
po pamaldų.

Kovo 23 d., sekmadienį, 
parapijos salėje bus rodomi 
lietuviški paveikslai BALF 
naudai. Pradžia 7:30 vai. va
kare.

MEMORIES of LITHUANIA

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

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

TeL MArket 2-5360

Šį sekmadienį, kovo 2 d., 5 
vai. vak., mūsų parapijos sa
lėje bus rodomi gražūs 
giniai paveikslai.

IEŠKO

reli-

Ieškau Stanislovo Serei
kos, Antano Chodzinsko, Mar
celės ir Kazimiero Sadauskų, 
Jono ir Teklės Dulkių, Helen 
Aleškevičius, Helen Baskevi- 
čius ir Simil Chajet. Atsiliep
kite adresu:

Jonas Kadzinskas, 
32/132 Camp

32/132 Assembly Centre 
B.A.O.R. via Great Britain

800 Control Unit

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

PAMESTA

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

Radęs ją prašomas praneš
ti “Amerikos” administraci
jai.

IŠNUOMOJAMAS

Nebrangus, gražus, atski
ras kambarys. Kreiptis į:

O. žičkus, 
105-56 89th St., 

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

Basil Fedoryk
VYNO, DEGTINES IR 

IMPORTUOTŲ LIKERIŲ 
KRAUTUVE

102 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y. 

EVergreen 7-4829
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Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar parduo

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE * INSURANCE

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

Tel. Virginia 7 -1896

Dekoruotojas
ir

IŠ ORO IR IŠ VIDAUS 
PILNAI APDRAUSTAS

Vartojama Geriausia Medžiaga 
DARBO APKAUNAVIMAS DYKAI

GEORGE ANDERSON
Telefonuokite:

PResident 2-4203

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs namai. 

Gerose vietose. Patarnavimas 
teisingas.

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

Kreipkitės:

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

TeL GLenmore 5-7285
Res. Virginia 7-2940

i
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HAvemeyer 8 - 0259 
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND AVENUE 

Maspeth, N. Y.

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūriniu namu sienų iš
lyginimą. plasteriavima, šaligat
viu cementavima ir kt darbus.

293 MAU.UER ST„ 
BROOKLYN 6. N. Y.

Clement A. Voke’
(VOKETAITIS)

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

NEwtown 9 - 5972

LIETUVIŠKA

ALUDĖ
Čia Galima Gauti Kanados 

“Black Horse” Ale

DIDELIS PASIRINKIMAS 
VISOKIŲ GĖRIMŲ

JUOZAS ZEIDAT

47 7 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.
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