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Visa Lietuva švenčia su viltimi
NAMIE — ŽIAURIOJE TYLOJ^TARP TREMTINIŲ — SU IŠKI LMĖM

“N. Y. Times" įsidėjo vasa
rio 16 vedamąjį, antrašte 
“Anapus uždangos”. Jame pra
deda: /

'‘Sovietų kampanija prieš 
abejopus metereologijos ir Lai- 

- svosios Europos balionėlius tu
rėjo ironiškų vaisių — padidi
no dėmėsi geležinei uždangai 
ir už jos' pavergtiesiem.' Jų li
kimą iliustruoja atvejis Lietu
vos, kuri žiaurioje tyloje na

mie ir su tinkamom iškilmėm 
tarp brolių ir seserų tremtinių

tuntas nepriklausomybės pa-

Et.ZHir.TA n, Anglijos karalienė, lankydamosi Nigerijoje, Afriko
je, “adoptavo” basa 1® metų negriuke.

Prancūzijos atstovai — narsūs vyrai
Prancūzijos parlamente kilo 

peštynės tarp poujadistų ir 
komunistų, kuriem į talką at
skubėjo socialistai.

Prasidėjo nuo to, kad parla
mente kilo siūlymas nepripa
žinti vieno poujadistų atstovo, 
aiškinant, kad jis išrinktas ne
teisėtai. Pųujadistas Damasio 
nenorėjo prisileisti prie balsa
vimo ir kalbėjo taip ilgai, kad

gas. Juos norėjo sulaikyti ko
munistai. Kilo peštynės kumš
tini, paskui skraidė ore kėdės, 
o galiausiai vienam kampe 
trinktelėjo ir sprogstamoji me
džiaga, nieko nesužeisdaina. 
Pirmininkas nutraukė posėdį, 
pašalino publiką iš, galerijų, o 
tautos atstovai vis dar reiškė 
tautos valią kumščiais bent ko
ridoriuose.

Knowlandas 
kalbėjo:

Šen. Knowlandas Lincolno 
dieną Pittsburghe, kalbėdamas 
1300 respublikonų, pasisakė 
prieš nuolaidas bolševikam.

Raudonoji Kinija — sakė se
natorius — kalta už 140.000 
gyvybių, tarp jų 45.000 Ameri
kos karių. Žinia, kad ji sulau
žė Korėjos taikos sąlygas. Ji 
tebestato Korėjoje aerodromus 
ir pristatinėja karo medžiagas. 
Ji tebelaiko 13 civilinių ameri 
kiečių barbariškose sąlygose. 
Kol aš turiu balsą senate, aš 
priešinsiuosi kom. Kinijos pri
ėmimui Į Jungt. Tautas ir jos 
pripažinimui,

Knowlando manymu, laisva
sis pasaulis nėra laimėjęs ko-

Toliau pkstebi, kad Lietuva 
buvo tarp pirmųjų tautų, 
su kuriom Sovietų Sąjunga 
sudarė nepuolimo sutartį — to-, 
kią, kokią dabar Bulganinas 
siūlė Jungt. Valstybėm. Tačiau 
pirma proga pasinaudojus Mas
kva Lietuvą pavertė ją savo 
kolonija, Į kurią siunčia Rusi
jos komunistus ir duoda jiems 
lietuviškus išvežtųjų vardus.

Tačiau lietuviai, kaip ir kiti 
pavergtieji, tęsia pasyvią ir 
aktyvią rezistencijos kovą ir 
gaivina naujas viltis, kai jų va
dai tremtyje susijungė į Pa
vergtas Jungtines Tautas bend
rai kovai...

Sovietai stengėsi sulaužyti 
pasipriešinimą, siūlydami am
nestiją “miško broliam”. Ta
čiau laisvė visada rodėsi galin-

gesnė nei vergija. Ir ta patirtis 
duoda vilties ,kad Sovietai 
nepakeis istorijos kelio.

Labai dėmesio vertas tokis 
šiltas ir tokis taiklus Lietuvos 
padėties įvertinimas.

VALSTYBĖS SEKRETORIAUS J. F. DULLES
PA RE It K I MA S - ’~t
VASARIO M SUKĄKČIAI 'ĮOj

Valstybės sekretoriaus pavaduotojas Car! M. Mc ? 
Cardle atsiuntė Altui telegramą, kurioje perduoda vaistykJ 
bes sekretoriaus John Foster Dulles pareiškimą trisdą-^v 
Šimt aštuntų Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo šiferi 
kakčių proga: \ |

"šiais metais lietuvių, latvių, estų tautos paminės «•*...'I 
yo nepriklausomybės nuo Rusijos paskelbimo sukaktį. Ta | 
proca dera dar kartą atkreipti dėmesį Į ryžtingumą ir j 
pasiaukojimą, kuriuos parodė šių "tautų žmonės kisvųju 43 
tautu bendruomenėje. . .. .

"Nors Baltijos tautom yra atimta »u laisvė bet mes-41 
žinom, kad ios tebėra pasiryžusi?* būti l«'ts*"*s. ". .

"M»s tebetikime principu, kad syyęreninės te**ės JaS£|. 
savarankiškasis valdymasis būtų atstatytas tiem, kam jia • 
buv* atimti nrievarta., : į

"Mes tikime, kad šitas principas vieną dieną bus 
ve-.dintas. ...

KO CHRUŠČIOVAS KARŠTA! NORI. TA IR PRANAŠAUJA 1
ŽADA ŪKINĘ BEI KULTŪRINE EKSPANSIJĄ IR SPROGDINIM N IŠ VIDAUS

ne Įtampa. 0 toji įtampa padi
dėjusi atgyjant Vokietijos mi 
litarizmūi. su kuriuo aši suda
ro Amerika. Tarptautinė at
mosfera esanti apnuodyta karo 
psichozū. kuri palaiko Ameri
kos bazės prieš “demokrati
jas”.

Bet prieš atgyjanti militariz- 
mą ir karo pavojų augąs Vaka
ruose socialdemokratų pasi
priešinimas ir stiprėja jų pasi
sakymai už artimesnius ryšius 
su komunistiniais kraštais.

traukti. Bet ir siūlymas nebu
vo priimtas. Kitą dieną, kai 
rezoliucija vėl pasirodė, i tri
būną prieš ją kalbėti skubėjo 
tas pats Damasio ir jo drau-

ANGLAI KALTINA SOVIETUS 
NENUOŠIRDUMU

lektyvinio saugumo.
Sovietų šypsniai — sakė se

natorius — nerodo jų politi
kos pakitimo. Naujos tarpusa
vio pagalbos sutartys Rusijai 
nieko nereiškia, kaip rodo jos 
sutartys su Suomija, Lenkija. 
Estija, Latvija ir Lietuva.'-

• Valstybės sekretoriaus var
du viešų jų reikalų skyriaus ve
dėjas John P. Meagher atsiun
tė Altui padėką už sveikinimus 
prez. Eisenhoweriui ir min. 
pirm. Edenui, kada jie paskel
bė vadinamą Washingtono de- 
kliaraciją.

• Prez. Eisenhowerio sveika
tą patikrinusi gydytojų komi
sija rado, kad ji nekliudo pre
zidento pareigų eiti dar 5—10 
metų. Prezidentas pareiškė, 
kad jis apsispręs ne tiek pa
gal gydytojų nurodymus, kiek 
pagal savo paties savijautą.

Anglijos užsieniu reikalu mi- 
nisteris S. Lloydas parlamen
te prikišo nenuoširdumą So
vietu vadam Chruščiovui ir Mo
lotovui, kad jie dar prieš mė
nesi laiko atsakę nieko nežiną 
apie iš Anglijos pabėgusius dip
lomatus Burgess ir Maclean. 
Kai Chruščiovą anglu žurnalis
tas paklausė anie juos, tas at
sakė: “Ar jie Rusijoje? Nieko 
man apie tai nėra žinoma”.

Lloydas taip pat pastebėjo, 
kad veltui Sovietų pastangos 
ardyti santykius tarp Ameri
kos ir Anglijos ...

ADLAI E. STEVENSON, demokratu kandidatas » prezidentus, 
vos Kvengė katastrofos lankydamasis Oregono valstybėje.

Maskvoje partijos sekreto
rius Chruščiovas vasario 14 
atidarė dešimtą partijos suva
žiavimą, pirmą po Stalino mir
ties. šešias valandas trukusioje 
kalboje Chruščiovas skelbė to 
kia pagrindinę mintį ir savo 
džiūgavimą: komunizmas stip
rėja; Įis išsiliejo iš vienos vals
tybės ribų ir virsta pasauline 
sistema; kapitalizmas pasirodė 
nepajėgus sukliudyti šio pasau
linio istorijos proceso.

KAIP VERTINO VAKARUS?
Chruščiovas aiškino, kad ka

pitalizmo silpnybės didėjan
čios. Tarp kapitalistinių kraš
tu auga priešingumai, ypačiai./ pitalistiniai kraštai’ 
tarp Amerikos ir Anglijos. 
Daugiausia dėl ūkinių interesų. 
Anglija ir kiti kraštai nebepa- 
tenkinti Amerikos ūkine poli
tika, kuri atnešusi netvarką 
pasaulio rinkoje dėl suvaržy
mo nrekvbos su Rytais, dėl su
tarčių, vienašališkai apsaugo- 
jančiu Amerikos ūkinius inte
resus ir jos rinkas.

Augąs Vakaruose ir nepasi
tenkinimas stiprėjančia politi-

Danguje pasirodė 
trvs saulės ir

najuto 
iš rvtu. 
Afrika.

APIE MARGARITĄ SKELBIA NAUJI ISTORIJĄ

IZNJR

Dar pereitą kartą teko sumi- PRIF’CESĖ ESANTI PASIRY- 
nėti Gallupo instituto išvadas, ŽŪSI PEREITI Į KATALIKYBĘ 
kad populiariausias Anglijoje 
žmogus esąs ne Edenas ir net 
ne Churchillis, o princesė Mar
garita. Dabar skelbiama apie 
ją nauja sensacija — esą ji 
rengiantis pereiti Į katalikybe.

Laikraščiai nurodo, kad ta 
mintis nieko bendra neturi su 
jos meile kapitonui Townsen- 
dui. nuo kurio ji pereitais me
tais galutinai atsisakė. Jau 
prieš dvejus metus ji pasakiu
si vienai iš savo artimų drau
gių, kad 

ja žavi* vienuolės gyvenimas.
Ji visada buvusi giliai reli

ginga. Ypačiai nuo savo tėvo 
mirties. Ir jos atsisakymas nuo 
kapitono Townsend buvo pa
remtas religiniu motyvu: kad 
bažnyčios mokslui yra priešin 
,ga moterystė su divorsuotu 
žmogum.

Apie princesę dabar sušneko 
ryšium su Norfolko kunigaikš
čio, kataliko, apsilankymu Ro
moje audiencijoje pas popie
žių Pijų XII. Toji audiencija 
buvusi staigmena Anglijos at
stovui prie Vatikano. Ir tuojau 
po audiencijos viena iš italų 
agentūrų paskelbė, kad laukia- konstitucijai, 
ma vieno aukšto asmens Ang- New Orleano teismas.

lijoje perėjimo i- katalikvbe. 
Kai tik kunigaikštis grižo i 
Angliją, prieš vykdamas Į 
Londoną, jis aplankė princesę 
Margaritą. Spėjama, kad

princesė* reikalais buvo kal
bama audiencijoje. su Pijum 
XII.

Tačiau Norfolko k”niga;št’« 
tai dementavo. Aiškino, kad 
jis kalbėjęsis savo šeimos rei-

kalais.
Jeigu princesė pereitu i ka

talikybe, tai tuo pačiu ji atsi
žada teisių Į Anglijos sostą, 
nes katalikas negali būti Ang- 

. lijos karalium. Tačiau neatro
do. kad tas sostas taip prince
sei rūnėtu. nes ji linkusi ansi- 
spręsti aukštesniais motyvais.

Kaip ten iš tikrųjų bus — 
aiškės tik vėliau. Tačiau dabar 
princesė vėl virto populiariu 
žmogum, ir spauda apie ja rašo 
tik iš simpatingosios pusės.

Europa vasario 14 
dar nau ją šalčio banga 
šalčiai pasiekė jau net 
Italijoje atkirsti 600—1000
kaimų nuo pasaulio, šešiasde
šimt Amerikos kariniu didžiu
lių lėktuvu juos aprūpino mais
tu. Viso Amerikos kariuomenė 
jau išdalino 700,000 svaru. Is
panijoje vaisiniam medžiam 
pridaryta nuostolių už 50 mil. 
dol. Kitur dar daugiau. Graiki
joje iš mokyklos grįžtančius 
vaikus užpuolė vilkai. Tarp 
Švedijos ir Suomijos užšalo jū
ra. Pirmu svkiu per 30 metų 
sustojo susisiekimas laivais. 
Šiaurės Norvegijoje ir Švedijo
je termometras nukrito iki 40 
laipsniu Farenheito žemiau nu 
liaus (irgi 40 pagal Celsijų), 
šiaurės Švedijoje žmonės bu
vo nustebinti, kai danguje pa
matė iš karto tris saules ir vai
vorykšte. Aiškinama, kad tai 
ontinis isnūdis nuo saulės snin- 
dulhi. lūžtančių sniego krista
luose.

KOKIĄ ĮSIVAIZDUOJA 
ATEITĮ?

Chruščiovas aiškino, kad “ka- 
dėl savo 

priešingumų nusilps; juos kiek
vieną skyrium dar ištiks ūkinės 
krizės šios generacijos laiko
tarpyje, ir komunizmas juose 
pasieks pergalę be jokios iš ša
lies “ginkluotos komunistinio 
krašto intervencijos”. „ .

čia Chruščiovas sugalvojo 
pataisyti ligšiolinį Markso-Le- 
nino mokslą, kuris skelbė, kad 
tarp komunistinio ir kapitalis
tinio pasaulio karas esąs neiš 
vengiamas. Chruščiovas dabar 
paskelbė, kad tarp tų dvieiu 
pasaulių tegali būti — koegzis
tencija arba karas; kito pasi
rinkimo nėra. Vadinas, karas 
išvengiamas, jeigu bus pasi
rinkta koegzistencija. Koegzis
tencija ir turinti nuvesti pasau- 
F iki komunizmo laimėjimo be 
karinės intervencijos iš šalies.

KOKIE SOVIETINIAI KELIAI 
UŽSIENIUOSE?

Kad komunizmas laimėtų. 
Chruščiovas numato Sovietų 
politikai tokius kelius:

1. skelbti “taikingos koeg
zistencijos” tarp Sovietu ir Va
karų pasaulio reikalingumą;

2. stiprinti ryšius su sateli
tais;

3. stiprinti draugiškumą val
stybėm, kurios nepriklauso 
“kariniam blokam”. ka»p Indi
ja, Burma. Afganistanas. Egip
tas, Syrija;

4. pagerinti santykius su 
Jungt. Valstybėm, Anglija. 
Prancūzija, pirmiausia ūkinėje, 
technikinėje, kultūrinėje srity
je:

5. stiprinti savo karines pa
jėgas. “kol yra žmonių, kurie 
grasina taikingai koegzistenci
jai”.

Tenka dar priduri’ skafTn* 
ma atgaivinti “liaudies fron
tus” su socialista s užsieniuo
se, kaip tai jau ima reikštis 
Prancūzijoje. - -

PAŽADAI SOVIETU SĄJUI’- 
GOS GYVENTOJAM

Kalbos didžioji dalis buvo 
taikoma užsieniam. Vidaus^??*- 
kalais Chruščiovas pripažino, 
kad "kai kurie miestai yra ne
pakankamai aprūpinti tokiais 
daiktais kaio pienas, sviestas ir 
vaisiai. Yra tokių atsitikimi, 
kad net bulvių ir kitų daržovių 
pristatymas yra netvarkingas. 
Yra taip pat sunkumu gyven
tojus aprūpinti tam tikrais ge
ros kokybės gaminiais".

Bet šešto penkmečio plane 
jau esą „numatyta fabrikų ir 
įstaigų darbininkam 7 valandų 
darbo diena, kasyklų darbinin
kam 6 valandų diena; taip pat 
6 valandų diena nepilname
čiam 16—18 metų; šeštadie
niais numatoma 6 valandų dar
bo. Tai būsią palaipsniui daro
ma nuo 1957 metų pradžios^ 
Būsią k:tur einama prie 5 die- 
nų darbo savaitės po 8 valan
das darbo dienai.

IŠVADOS:
Kai dėl vidaus gyvenimo So

vietuose. tai bus ir toliau stip 
rinama sunkioji pramonė; ir 
toliau “plėšinių žemės” poFti- 
ka bus vykdoma, tik bus rei
kalaujama jos gamybos vaisius 
sustiprinti dvigubai.

Užsieniuose stiprinamas ag
resyvumas — ūkinis ir kultūri
nis. norint daryti Įtakos S vi
daus. kurstant labausiai prieš 
Ameriką ir Vokietiją. NYT ve
damajame teisingai suprato Į 
kur Chruščiovas taiko, kalbė
damas apie “taikingą koegzis
tencija”. nes “taikinga koegzis
tencija” sovietiniame žodyne, 
sako NYT. reiškia komuiristi- ' “■ 
nės subversijos auginimą, no
rint sprogdinti vakarų kraštus 
iš vidaus.

• Alžire ir Tunise nėr nas 
kutinės sukilėlių ir prancūzų 
kautynes vėl žuvo 88 žmonės.
• Už Laisvosios Europos ra

dijo klausvma Čekoslovakijoje 
nuteistas ūkininkas Josenh Vy- 
koukal 3 metam.
• Izraelis virstu antraja Ko

rėja, jei būtu vykdomas Ame
rikos • Anglijos planas siųsti ’. 
vidurinius rvtus svetima ka
riuomene. Taip vertina vienas 
Izraelio laikraštis.

• | Klaipėdos i’Ast* gali ;- 
plauktį audros<^iš*ikti Švedijos 
žvejai. Taip Švedijos vvriausv- 
be» vra pranešusi Sovietu Są
junga.

e Va"*rio 16 die^a Vor 
ke hntel’s “Pla’a” hijvo iškė
lęs Lietuvos didžiule vėliava 
viduryje tarp Amerikos ir Ja
ponijos vėliavų.

• Opozicija su katastrri-'m... 
Adlai Stevensonas liko sveikas, 
kai jis su automobilium nusiri
to per 20 pėdų. Liūdniau bai-

• Baltuosiu* skirti nuo juo- gėsi panaši katastrofa Anglijos 
dųjų Louisianoje esą priešinga buvusiam opozicijos vadui Att- 

Taip išaiškino lee — jam Raukė du šonkau-
liūs.

• šalčiai Europoie r»radėda 
atleisti. Žuvusiu jau priskaito- 
ma nėr 500. Jugoslavijoje iš 
po lavinos ištraukti 57 lavonai.

BALIONAS ATSILIEPĖ Iš 
SIBIRO

Vienas iš Amerikos armijos 
paleistu balione orui tirti, pa
krovęs į oro srove, nakeitė 
krypti ir atsidūrė pro Kamčat 
ka Sovietų Sąjungoje. Iš ten 
buvo pagautas baliono radijo 
signalas 30.000 pėdu' aukštyje. 
Balionas esąs 40 pėdų skers
mens ir oro srovėje skrendąs 
100 mylių greitumu.

Amerikos pinigai 
ginkluoja Sovietus

, Senato komisiioie. kuriai pir
mininkauja McClcllan (dem.). 
Ohio fabrikantas Ralnh Bal- 
denhofer vasario 15 liudijo, 
kad Anglija pristato Sovietam 
mašinas moderniausiem gink
lam gaminti ir kad Amerikos 
vyriausybė tai žino ir tam pri
tarė. Liudininko nuomone, ge
riau jau duoti Sovietam rake
tas ir lėktuvus, nes jie bus pa
naudoti prieš Ameriką vieną 
kartą, o mašinom jie gaminsis 
jas nuolat.

Mere RAme 
1030 rnetak*

JAM®*

kemisėje. bartai



su pripažinimu?
LENKTYNtSE IKI VASARIO M H)

KORESPONDENTAI IR ASILAI SU MEDINĖM GALVOM
SPAUDA

Apžiūrėkite naująjį ’56 FORDĄ
gruodžio mėn.

Washingtono gimtadienyje
išpardavimo

proga
ne

Latest Interest Rate

KITĘ SUKAKTUVINI VASARIO PARMVMĮ

Tnterešt .starts rvrry jnonth. 
Compounded scmi-annually on 

Jannary Ist and July Ist.

19 NALJV MODELIU PAGAL 
THVRNDERBIRD PAVYDI

Venas iš mūsų korespondentu
Naujienų kitas koresponden

te vasario 10 aprašė kita pra- 
nešimą Vinco Rastenio Mon

★ Jugoslavijoje 3678 moti
nos turi po 16 vaikų, 83.000 — 
po 10 ir 200.000 — po septy- 
nius.

buvo labai 
jos buvo

• Dėl šalčiu *r^Texas valsty
bėje nutrūko kaū kur elektros 
tiekimas. Karvėse ' 
nepatenkintos, kąi 
melžiamos naųju^metodu 
vietoj. elektros.^įgkom.

Visi <19) naujieji Fordai atrodo kaip 
Thurnderbird modelis — tas pats il
gis. žemos linijos ir puošnus .vidus tei
kia toki patogumą, koki jūs norėtu
mėte turėti savo kambaryje. Spalvos 
yra žvilgančios ir įvairios.

s pajėgumas ... nauja* gražu- 
. naujas saugumas . . . Štai 
visa Amerika kalba apie na uja- 
Fordą!

Vadinas, priimama vokiečių 
skelbiama valdymosi forma — 
karalystė. Bet prieš unijos su 
Saksonija idėją pastatoma kita 
— pačios Lietuvos karalystė 
su nieku • unijos nesudaranti. 
Prieš karalių protestantą iš Sa
ksonijos pastatomas pasirinki
mas turėti karalių “kataliką”.

Sustiprėjus unijos reikalavi
mui Vokietijos propagandoje, 
jau 1919 liepos 11 dvylika ar 
trylika balsų dauguma Valsty-

Vieni iš mūsų klausytoju
Draugas vasario 11, aprašy

damas tą pačią paskaitą ir su
abejodamas ,ar ji buvo pras

minga; pamini ir publikos el
gėsi: “kada paskaitininkas pra
nešė, kad tautininkai galutinai 
atsimeta nuo Vliko ... salėje 
kilo ęrmyderis ... iš galiorku 
pasigirdo tokie šūkiai kaip 
“Rusų agentas, Lietuvos duob
kasys ir tt.”

Iš tokių faktelių tenka stebė
ti mūsų visuomenės jautrumą 
visuomeniniam reikalam ir jos 
visuomeninius santykius.

dymus”.
Malonu, kad nuo šitokio pa

sipūtimo ir nekultūringumo 
daugumas demokratinės dva
sios korespondentų jau seniai 
yra atsisakę, o jei dar ir lieka, 
tai nubraukia redaktoriai.

Lietuvą neoriSdaosoma. ’hi ♦ :r 
Taryba grįžtų ęrie gruodžio 11 
formulės... ■ •

Tarvba vėl svarstė. s’?ko gal
vas. Surado kompromisą kovo 
20 posėdyje nutarė pranešti 
Vokietijos vyriausybei, kad 
Vasario 16 dienos . aktas ne<*‘- 
priešinas gruodžio 11 nutari
mam. Tokiu kompromisu buvo 
patenkintas Vokietijos neras, 
ir kovo 23 kaizeris Vilhelmas 
pasirašė pripažinimą nepriklau
somai Lietuvai, tačiau ir tame 
akte kalbėjo apie gruodžio 11 
formule.

Atrodo, kad visa Amerika norėtu pa
matyti naują Thunderbird stiliaus 
f ordų ... Išbandykite naujoji Thun- 
deriurd stiliaus fordo V-S motorų — 
Įsitikinkite iš faktu apie naująjį for-

SAVINGS ACCOUNTS CORDIALLY 
INVITKD

Galėtume jau baigti žiūrėje 
i Lietuvos ir jos vakarinio kai
myno santykius kelyje i Lietu 
vos nepriklausomybę, jeigu Va
sario 16 paskelbimas jau būtų 
reiškęs faktini valstybės atkū
rimą. Bet Lietuva dar buvo be 
valdžios; buvo okupuota; visas 
administracijos aparatas buvo 
svetimose rankose. Jos ir nesi
rengė valdžios perduoti. .. 
Skirtumas betgi jau buvo. 
Lenktynėse anksčiau bėgo trys, 
dabar liko tik du. Trečiasis, ry
tinis kaimynas, buvo iškritęs 
iš lenktynių, nes jis Brastoje 
atsisakė nuo pretenzijų Į Lie
tuvos teritoriją. Liko lenkty
nėse .tik du: Lietuva ir Vokie
tija. Teko stebėti toliau, ar jų 
rungtyniavime Vokietijai pasi
seks Lietuvą prikalbinti kiek 
galima arčiau prie savęs, ar 
Lietuvai pasiseks laikytis nuo 
Vokietijos atokiai ir pačiai val
dytis. Vokietija dar nesijautė 
lenktynes pralaimėjus. Dar bu
vo duotas jai popierėlis, kad 
nuo gruodžio 11 dienos rašo 
Lietuva neatsisako, jeigu Va
sario, 16 raštas^jam -jūčciiešta- 

. .u .u . -ifi ■ .

raina. Dar Vokietija nesijautė 
pralaimėjusi karo vakaruose. 
Tai kas/'kad Vokietija nrnn. 
žino. Liet” vos vąlstvbe. Bet ir 
vahtvbe da** galima
įvairiais rvšiais ... C;a iškilo 
d?>r t»e«iog l^endo-n
an»n»ntas e^riodas.
Lietuvai buvo ieškoma kara-

Aprašvnias rodo apgailėtina 
elgesį. Tik ar prelegento ar ko
respondento? Sunku patikėti, 
kad taip nesąžiningai elgtųsi 
Syjiesa profesorius tos mokslo 
Įstaigos, kuri savo tikslu laiko 
tiesos ieškojimą ir skelbimą. 
Sakykim, taip elgėsi jau tik 
buvęs profesorius. Tačiau tas 
pats asmuo dabar yra Lietuvos 
atstovybės Washingtone juris- 
koflsultas. ir šis titulas Įparei
goja nesileisti Į partinio intere
so, gynimą su skriauda bend
ram lietuviškam interesui —- 
demokratijos vertę sulyginant 
su vadizmu: skelbiant neteisin
gą.minti, iš kurios plaukia ža
linga išvada: jeigu dabartinis 
režimas Lietuvoje išsilaiko, 
jam tauta taip pat pritaria?

Norėtum manyti, kad tai 
paskaitininko mintys. Jeigu 
sakomybę už visas nevykusia.- 
mintis dažnai suverčiama ko
respondentam. tai ir šiuo atve
ją norėtume mieliau taip aiš-

Esą “kai kurie ūkiai buvo 
sukurti paskubom, ir jų dar
bas nebuvo sėkmingas”. Pripa
žino, kad trūko lytaus, kad 
daugelyje ūkių vienas iš trijų 
darbininkų buvo “biurokra
tas” ... Bet Chruščiovas laikė
si savo linijos ir toliau. Esą 
valstybiniai ūkiai esąs išgelbė
jimas.

Reikia tik daugiau propa
gandos.

Buvo užsakyti filmai, kurie 
jaunimui parodytų gyvenimą

trealyje. Kad Įvertino neigia
mai, visai tai suprantama. Bet 
spaudos kultūros lygi rodo for
ma. kaip visa tai daroma. O 
šis korespondentas dėl paskai
tos kilusius klausimus ir atsa
kymus taip aprašė:

“Pasipylė -klausimai, kurie 
tautininkam, ^Jei jie dar turi 
nors kiek savigarbos (m. p. D.), 
tikrai garbės nesudaro. Bet ir 
atsakymai i juos buvo daugiau 
panašūs i ‘Mariusės’ plepalus, 
o ne išaiškinimą reikalo... 
tautininku vadeivos su savo na
riais ir jų nuomonėmis nesi
skaito. Sprendimus jie vieni 
daro. Narius jie laiko asilais su 
medinėmis galvomis (m. p. D.), 
kurie neturi teisės nieko gal
voti. o tik pildyti vadų nuro-

ATGIJO S«=ma UFTJOS 
MINTIS

Lietuvos Tarvbos rank^e 
atsidūrė memorandumas, ku
riame vokiečiu buvo rimtai 
svarstoma mintis sudaryti Lie
tuvos unija šiuo tarnu ne su Len
kija. o su Saksonija ar Prūsija. 
Buvo varoma tos rūšies propa
ganda ir tarp Lietuvos dvari 
ninku, kad jie remtų šią minti. 
Tur būt, jiem palenkti į savo 
pusę okupacinė valdžia staiga 
davė daug laisvių lenkiškom 
mokyklom.

Unijos projektas buvo gy
vas jau 1917, dar geras galas 
prieš Vasario 16 skelbimą. Ta
rybai jau teko ji svarstyti, ir 
gruodžio 8 buvo priimtas 

pasisakymas už "paveldimą 
konstitucinę monarchiją", val
domą demokratiškai parlamen
tiniu būdu, "su kataliku dinas-

“Plėšinių žemėj” su visu rea
lizmu .., Propagandistas Mi
kolai Pogodin toki filmą paruo
šė. JĮ paleido Maskvos jauni
mui lapkričio
Jis pavadintas “Trys atvyko i 
plėšinių žemę”. Tai reiškia trys 
komjaunuoliai atvyko, kuriasi 
ir galvoja, kalba. Pagrindiniam 
herojui Maročkai Pogodinas 
leidžia pakalbėti tokius žo
džius pačiam sau:

“Na. pasakyk pats, kodėl 
taip greitai sutikai vykti Į 
plėšinių žemę? Ar iš baimės, 
kad partija nepalaikytų išdavi
ku? Prisiekiu, kad ne tik iŠ 
baimės ... Aš noriu imtis nau
jo gyvenimo dykumose. Praei
tis bus palaidota. Kai kas gir
taus. Aš ne. Aš išsilaikysiu. Aš 
būsiu kaip šventasis. Niekas 
nepasakys, kad Maročka tebė
ra chuliganas. Aš gyvensiu 
vienas, be kortų. Aš atgimsiu 
per komjaunimą”.

Bet Pogodino kita herojė 
Nelė jau nėra tokia optimistė.

“Aš negaliu suprasti — kal
ta ji — kaip mes visi čia dar 
nesam išmirę. Plėšinių žemė— 
tai košmaras. Prisiekiu... Ir 
aš. kvailė, atvykau į šfą žemę... 
Nebent čia Įsitaisytum gerą 
zoologijos soda, nes kiekviena 
naktį vilkai aplinkui kaukia 
kaip filme. Aš. kvailiukė, pa
kliuvau čia. Visos mano drau 
gės dabar sau plaukus susitai
so kirpykloje, o aš. vargšė 
mergiotė, praleidžiu naktis ant 
pliku lentų. Čia nėra jokios plė
šinių žemės, o tik vilkai, snie
gas, vėtros. Nelė yra prapuo
lus. Manės nebelaukit, mano 
brangios draugės".

Gyvenimą Sibire vaizduoja 
ir kiti veikėjai ar atskiri posa
kiai .,. Salia tų trijų komjau
nuolių pasirodo nežinomas vy
ras. spėjama paleistas iš kon
centracijos lagerio, kuris gun
do komjaunuolius gyventi sa
vu protu — taip kaip ir jis. 
Pasirodo cinikas dailydė. kuris 
teiraujasi kaip pastatyti pirtį: 
ar kultūringai ar be kultūros. 
O kultūringai tai reiškia pirtis 
būsianti šalta ... Susimuša dėl 
tos pirties berniokai su mer-

< Nukelta į 3 psl.i

MAjUno* pAv«ik*tA* 4ia <nvo 
virAAU* Oci *pAčio*> : F«irl**lt 
Club SedAn, nauja* Parkla. 
ne. Thunderbird (pavyzdžiu 
visiem* naujiem* fordam*) ir 
Fairlane Victoria.

MM* MSIEKt KRYMĄ
Vasario 16 akte<? okupacinė 

valdžia neleido Lietuvoje skel
bti. laikrašti sukonfiskavo. Bet 
žinia apie Lietuvos Tarybos 
nutarimą pasiekė Bertvną ir 
jau 1918 vasario 18 ji b ivo ten 
spaudoje paskelbta. Karo vai 
džia greitai susigriebė ir už
draudė toliau ją skelbti ar ko
mentuoti; '

Kai ta pati žinia pasiekė vi
suomenės atstovus parlamente, 
jie kitaip pažiūrėjo. Vasario 
20 Centro partijos pirmininkas 
Groefceris perskaitė žinia apie 
Lietuvos nepriklausomybės ak
tą parlamento 'pilnaties posė
dyje ir

palinkėjo kloties naujajai 
valstybei.

Tą pat dieną socialdemokra
tų vardu Lietuvą sveikino at
stovas Davidas. Po kelių dienų 
Mathias Erzbergeris parlamen
te klausė vyriausybę, kodėl ji 
atidėlioja Lietuvos nepriklau
somybės skelbimą.

O ji atidėliojo dėl to, kad 
tas Vasario 16 aktas jai nebu
vo prie širdies. Penkios dienos 
po nepriklausomybės paskel
bimo t. y, vasario 21 kancleris 
Hertlingas pranešė T,. Tarybai, 
kad Vasario 16 aktas nuverčia 
gruodžio 11 dienos nutarimą.

Vokietija galinti pripažinti

Truputi nustebsite! Thunderbird yra 
stilingas ir galingas, naujasis Fordas 
teikia karališką gražumą ir i puse 
sekundės pradeda važiuoti — gra
žios išvaizdos ir geros sudėties maši
na žemiausia kaina pasaulyje. Thun- 
derbird V-8 motoras turi reikiamą 
gilumą, blokine konstrukciją, išduo
damas visa pajėgumą švelniai kaip 
šilkas.
Bet didžiausia naujiena yra naujasis 
Fordo “lifeguard tlesign". f Čia yra 
pirmas didysis įnašas vairuotojui ir 
keleiviu saugumui nelaimėje. Priedu 
dar yra centrinis gilumas vaire, dvi
gubas duru užraktas, prisirišimo dir
žai ir apsaugojimas nuo saulės apa
kinamo. Visa tai rasite tik Forde!

Vienas iš mūsų kalbėtoju
'! Naujienos vasario 13 aprašo 
Studentų sąjungos studijų die
gtas New Yorke. Vieno iš pas
kaitininkų (dr. D. Krivicko* pa
skaitos “Lietuvos teisinė struk- 
tųjja amžių bėgyje tarptautinės 
teisės šviesoje” mintis taip at
pasakoja:

- D. Krivickas savo pa
skatoje palietė daugiausia vi
daus Lietuvos teisinę“struktū
rą. Jis pateisino tautininkų re
žimą. kuris buvęs neblogesnis 
už demokratini (m. p. D.). Už- 
gyrė 1928. ir 1938 m. konstitu
cijas. Esą spaudos cenzūros 
Lietuvoje nebuvę, ir visos par 
tips galėjusios rašyti, kas jom 
petito (m. p. D.) 1926 m. gruo
džio 17 d. perversmas turėjęs 
Įvykti Diktatūros pilna to žo
džio prasme nebuve. o jei ir 
buvusi, tai tik tėviška valdžia. 
Lietuviu tauta turėjusi tokį re
žimą, kokio ji pati sau norėjo, 
nes joks režimas negalės išsi
laikyti, jeigu tauta iarri ndįįry
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1 Plėšiniu žemę reklamuoja 
sovietinis filmas

Sovietuose apie “plėšinius" 
apie “plėšinių žemę” Sibire 
tebekalbama. Tai plotai, kurie 
yra kaip dvi Dacotos valstybės. 
Chruščiovas — jos autorius ir 
kūrėjas. Jis užsimanė jas pa
versti dirvom per pora metų.

Arklai ir traktoriai buvo ga
benami Į Sibiro plėšinius iš 
Ukrainos. Baltijos kraštų ir ki
tur. Dešimtys tūkstančiu kom. 
jaunuolių ir nekom. jaunuolių 
nugabenti i stepes be jokio pa
sirengimo.

Chruščiovas sausio mėn.
jau prasitarė, kad nepasise-

bės Taryba (taip jau buvo savo 
vardą pakeitusi Lietuvos Tary
ba* iškišo kandidatą Į Lietuvos 
karalius—VVuerttęmbergo her
cogą Urachą, kataliką, demo
kratinių pažiūrų, kuris turėjo 
būti svetimas Prūsijos ir Sak
sonijos politikai.

Urachas turėjo bū*i Lietu
vos karalius Mindaugas II.

Tarybos nutarimas buvo 
praneštas Vokietijos kancleriui 
ir okupacinei valdžiai. Vokieti
jos kancleris Hertlingas per 
okupacinę valdžią atsakė Tary
bai liepos 25, kad savarankiš
ką Lietuvą Vokietija pripaži
nusi tiktai ta sąlyga, kad bus 
sudarytos su Vokietija atitin 
kainos konvencijos. Kadangi 
jų kol kas nėra, tai

Vokietijos vyriausybė dar ne
galinti kreipti dėmesio į tą Lie
tuvos Tarybos nutarimą.

Vadinas, Vokietijos valdžiai 
Urachas nepriimtinas. Sykiu 
pranešė, kad kancleris negalįs 
laikyti Lietuvos Tarybos (Lan- 
desrat) Valstybės Taryba 
(Staaatsrat), kaip Taryba buvo 
pasivadinusi.

Liepos 21 kanclerio laikraš
tis . “Norddeutsdhe Allgemeine 
Zeitung” paskelbė' straipsnį, 
kad Tarybos nutarimas netei
sėtas, neturįs jokios reikšmės, 
nes

be Vokietijos žinios nei val
stybės formos, nei sosto kandi
dato klausimas negali būti 
sprendžiami.
Straipsnio gale priminta, kad 

Lietuvos unijos klausimas su 
Saksonija kol kas neišspręstas. 
Karo valdžia reikalavo, kad tą 
straipsni ir kiti paskelbtų. 
Kai “Lietuvos Aidas” atsisakė 
jį skelbti be komentarų, jis iš
buvo uždarytas visą mėnesį.



Ražo P. DAILIDĖ

Kiekviena tauta turi teisę j laisvę

nuo atskiro žmogaus ir nueina 
toli per tautas. Grobuonės tau- | 
tos yra nelaimė pasauliui.

laaml autoriam* prašant. Pavarde pasirašyti .straipeniai nebO- 
IJb* nuomone* Už skelbimų turini ir kalbą redakcija neatsako.

Raudonojo voro tinkle šian
dien kenčia per šimtą milijonų 
žmonių Europoje, nekalbant 
apie Aziją. Tas šimtas milijo
nų beveik neturi kitokios vil-

Žmonės sakė, kad prieš vėją 
Vakarai tokie raudoni, 
O tai ji krauju sravėjo — 
Žemė kryžių ir madonų.

Ji neklausia — viską žino,1 
Viską jaučia, viską mato, 
Nors tegali pro beržynus 
Pažiūrėti į visatą.

12. 1915.
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Kiekviena tauta turi teisę į 
isve — būtų ji didelė ar ma- 
l To niekas ir neneigia. Prie

šingai, labai dažnai girdime 
viešus pareiškimus, . kuriais

si savarankiškai valdytis ir tu
ri būti kito valdoma. Kada ne
galima nė tuo pasiteisinti, 
prašnekama apie savo intere
sų gynimą, apie teisę didesnei 
tautai turėti didesnę erdvę ir 
ją atimti iš kito, apie rasės bei 
klasės pranašumą, apie aukš
tesniąją “kultūrą”, apie pasau
linę misiją ir t.t. Bet kuo kas 
besidengtų, grobonies nagų vis 
tiek paslėpti negali, čia ir yra

reiškimai ypač pagausėja di
desniųjų karų arba tarptauti
nio įtempimo metu. Toli į pra 
eiti nesiekiant, pakanka prisi
minti iškilmingą Atlanto char- 
tą, kuria pažadėta po karo 
laisvė visiem. Po praėjusio ka- ■ pikto šaknys. Jos prasideda, 
ro buvo Įsteigtos Jungtinės 
Tautos irgi tam, kad tautų lais
vė būų apsaugota.

Visų tų pareiškimų, kuriuos 
ir šiandien girdime, nereikia - 
laikyti nenuoširdžiais, tik po
litinės padrties diktuojamais. 
Norai yra geri, diktuajami tei
singo reikalo, bet geriem no
ram vvkdyti reikia dar ir ge
ros valios pastangų. O čia jau 
žodžiai ir darbai kaip buvo ir 
praėjusį kartą pastebėta išsi
skiria; kas žodžiu pasakoma, 
darbu kariais paneigiama. 
Žmonija dėl to blaškosi tarp 
laisvės ir vergijos. Iš kur tas 
piktas ateina?

kos letenos, kaip Amerikos pa
galbos dėka. Tik viena Ameri
ka pajėgia šiandien atsispirti 
raudonajam imperializmui ir 
tur drąsos pakelti savo balsą 
prieš jo užmačias. Visi kiti lai
svojo pasaulio kraštai yra jau 
tiek suterorizuoti bolševikiško 
slibino, kad pavieniui bijo pa
rodyti jam atvirą pasipriešini
mą. Ir net tų kraštų sąjungos 
dabar išsilaiko tik tokios, ku
riose dalyvauja Amerika.

Bet Amerika ligi šiol kad ir 
užjausdama pavergtąsias tau
tas, nėra pasiruošusi kokio aiš
kesnio plano jam išlaisvinti 
Amerikos politika pavergtųjų 
reikalu priklauso, galima sa
kyti nuo šaltojo karo raidos.

Dėl to ir valdžios žmonių pa
reiškimus dėtv pavergtųjų iš
girstame dažniausiai augančio 
tarp Rytų ir Vakarų įtempimo 
metu. Iš tą pareiškimų žinome, 
kad dėl pavergtųjų išlaisvini
mo Amerika • nepakels ginklo 
bet sieks jo taikingom priemo

pasekmėm, kurios tiesiogiai, 
kyla iš Amerikos taikingos 
ofenzyvos bolševikų užgrob
tuose kraštuose. Nereikia ir 
įrodinėti kad ta ofenzyva stip
rina pavergtųjų ' atsparumą. 
Dėlto Imkime tikrL kad Mask-

zyvos padarinius nuo savęs 
nukreipti.

uci ju uimingviu piieįuu . • '
nėm. Visa Amerikos politika • bofitorikaTgali tai
pavergtųjų išlaisvinimo reika
lu šiuo metu galima apibūdin-

padaryti?
Jie turi tam reikalui du ke

lius. Viena, jie gali stengtis iš
lyginti savo santyknis; su Ame
rika ir likviduoti taip sakant, 
patį taikingos ofenzyvos šalti
nį Arba, bolševikai gali nu
slėpti nuo gyventojų.-, anapus 
geležinės uždangos taikingos 
ofenzyvos reiškinius.

Likviduodami Ofenzyvos

Taikinga ofenzyva
nėra tuščias žodis...

Ji atsiliepia pavergtųjų nau
dai mažiausiai dviem požiūriais. 
Dėl tos ofenzyvos didėja pa
saulinės opinijos spaudimas 
raudonajam grobikui. O tas 
grobikas yra gana jautrus tam. 
ką apie jį kalba ir kairi anie ii šaltinį bolševikai laimi pasau- 
galvoja laisvasis pasaulis. Ant- . linės opinijos spaudimo silpi- 
ra vertus, raudonajam grobi- mą. Tas kelias bolševikam yra 
kui tenka skaitytis ' ir su tom, naudingesnis. Tik po visos ei-

Leonardas Andriejau

SKAUSMINGOJI

Žmonės šakė, kad prieš vėją 
Vakarai tokie raudoni, 
O tai ji krauju šnarėjo 
Žemė kryžių ir madonų.

Buvo aštrūs kalavijai 
Ir erškėčiai baisiai dygūs — 
Ar ne ašarom aidi jo .
Tos giesmių atvožtos knygos?

Ir labai mažai paguodos.
Jos pavasarių stebuklą 
Vos bejoto vyšnios soduos.

Ji neklausia, kas suvijo 
Tuos erškėčius į vainiką, 
Kas gąldndo kalaviją, 
Varstė širdį juo tiek sykių.

i •MitiiMcitnvuantntnoitutntur.itnMtn!

lės nusivylimų, kuriuos bolše
vikai yra sukėlę laisvajame 
pasaulyje savo apgaulėm, tas 
kelias jiem sunkiau prieina
mas.

Gražus pavyzdys čia gali bū
ti ir istorija su Bulganino laiš
kais prezidentui Eisenhowe- 
riui. Kai Kremliaus šulai savo 
kelione po pietryčių Aziją pra
dėjo atvirą ūkini karą su Ame
rika, jie išgirdo iš prezidento 
Eisenhowerio lūpų taip pat at
virą pareiškimą dėl taikingos 
ofenzyvos pavergtųjų reikalu. 
Mestdar nežinome, kokio atgar
sio sukėlė tas prezidento Ei-
senhowerio pareiškimas tarp jo pasaulio į pavergtąjį ar ba
to šimto milijonų laukiančių lionėliais ar radijo bangom.

savo išlaisvinimo europiečiu. 
Bet Kremlius tą atgarsi suriko 
labai rimtai ir pamėgino su
mažinti to atgarsio padarinius 
draugingumo sutarties pasiūly
mu Amerikai

Vadinasi bolševikai su savo 
apgaulėm priėjo liepto galą. 
Daugiau jų žodžiais netikima.

Norint apsidrausti nuo Ame
rikos taikingos ofenzyvos pa
darinių satelitiniuose kraštuo
se, Sovietų Sąjungai belieka 
Amerikos politiką nuslėpti 
Už tat taip aršiai kovoja su in
formacija, siunčiama iš laisvo-

Lietuvių tauta yra tokio gro
buonies auka. Ji buvo paverg
ta dar tada, kai komunizmo ne-_ 
buvo, nes didžiosios rusų tau
tos valdovam atrodė, kad jiem 
žemių dar per maža. Prispaudę 
visą eilę mažesnių tautų, bet 
pačiam savo krašte nesugebė
ję gerai susitvarkyti, carai yra 
tiesę kelią bolševizmui — ta? 
nelaimei ir rusų tautai ir ki
tiem. Lietuva čia buvo viena 
iš pirmųjų aukų, nes ir bolše 
vikai ėjo carų pramintais ke
liais ir toliau jais tebeina, 
šiandien bolševizmas turi jau 
labai stiprų rusiškąjį imperia
lizmo bruožą. Lietuviai tai ge
riausiai žino. Jiems visai aiš
ku, kad Lietuvoje bolševiką’ 
tvarkosi taip, kaip rusam yra 
geriau. Net ir nebolševikai ru
sai pripažįsta, jog Pabaltijoje 
rusų viešpatavimui užimamos 
stiprios pozicijos. Kas tada lie
ka mums daryti?

Vasario 16 švenčiant mums 
reikia gtrai Įsidėmėti du daly
kus: viena, lietuviai turi būti 
uolūs laisvės gerbėjai ir gynė
jai tiek savo, tiek ir kitų tarpe; 
antra, mūsų darbai turi būti 
nukreipti ne tiktai į kovą su ko
munizmu, bet ir su lietuvių 
tautos rusinimu. Abu pavojai 
yra vienodai grasūs, bet antra
sis tarsi išleidžiamas iš akiu. “Lietuvos" albumo.

(Bus daugiau)

duose. Herbų herbai! Radvilai! 
Radvilai! Dvarų dvarai! Ka
riuomenė. Vaivados, kaštelio
nai, kancleriai. Radvilai žvaki
dės auksu varva, šilkas rūmuo-

toks gandas pasklido, tai susi
domėjo partija ir

uždraudė filmą rodyti.

■s

laiku budi Šviesa?

Laisvės ir vergijos pradai 
glūdi pačiame žmoguje. Nera
sime žmogaus, kuris nesijaus
tų laisvas ar norėtų būti pa
vergtas. Bet tai ką jis sau pri
pažįsta, dažnai paneigia kitam. 
Savo laisve ima suprasti taip 
plačiai kad toji jo suprantama 
laisvė kitam pasidaro nelaisve. 
Kai įgyja dar jėgą, griebiasi ir 
prievartos.

Tokiu pat būdu jėgos nusi
griebia ir viena tauta prieš ki
ta. Akstinas tam visai papras 
tas, bet grubus: norima turėti 
laisvę ir patogu gyvenimą t>k 
sau, kito saskaiton. Savaime 
aišku, kad toji blogybė kiek
vienam krinta į akis, bet tautų 
santykiuose ji toleruojama ar
ba pridengiama tuo, kad ta ar 
kita tauta nėra dar pribrendu-

PAULIUS JURKUS

ŽVAIGŽDE

Teleskopo mažame stikle 
švietė didelis, gobelenais iš
muštas kambarys. Bet jis bu
vo tuščias. Pirma aiškiai regė
jo ten vieną žmogų.

Tėvas Hiacintas išsitiesė ir 
priėjo prie lango. Kur tie puo

kė lengvas vėjas, nešdamas 
gegužės sodų kvapą, užpūsda- 
mas paskutinius žiburius. Ne
pastebėjęs Šviesių langų, tėvas 
vėl grįžo prie teleskopo ir su
žiuro vamzdžio kryptimi. Jis 
net aiktelėjo:

— Protestantų namai! Ap
saugok Viešpatie! Negali būti! 
— priėjo prie lango. — Taip! 
Tai Radvilų rūmai! čia pat prie

■M
M

,

tarpe, paguldyta kaip kalavijas. 
Vienoj pusėj jų vienuolynas ir 
maldos, jų paraikai ir mokslas, 

atskalūnai turčiai!

Žiburius degina, brangias auk
so žvakides plieskia, kai laikas pasiuntiniu, kurie turi fonta- 
miegoti!

Profesorius šoko prie teles
kopo ir pažvelgė. Jau ji čia! 
Mergaitė! Mato ją apskritame 
mažame stikle. Vėl jis skubėjo 
prie lango, patikrino šviesas 
Radvilų rūmuose ir vėl lenkėsi 
prie teleskopo.

Vienuolis pirmą kartą matė 
taip arti mergaitę. Teleskopas, 
kuris prinešdavo žvaigždes, pa- gatve, ima ir sustoja. Tik ženk 
rodydavo mėnulio kalnus, nu
kreiptas į miestą, į apšviestą 
langą, praskleidė jauną mer
gaitę, gyvą ir gražią. Jinai bu
vo taip arti, kad galėjai įžiū 
rėti kiekvieną gelsvą plaukų 
sruogelę, ir jos mirgėjo lyg 
žvaigždės auksiniai spinduliai 
tenai anapus Oriono, Kasiopė- 
jos, anapus Skorpijono ir Gul
bės žvaigždyno. Ji buvo čia pat, 
ir jos blakstienos, lyg dailios 
smilgos, eže susodintos, šešė
liavo akis. Rankomis ji užden-

gė veidą, tokį jauną ir gražu. 
Koks žiedas — aukso lanktis, 
apsukęs pirštą, įsisegęs brang
akmenį lyg sutanos sagtį. Ak
muo sugavo žvakių šviesą ir 
šaudė tiesiai į ji, į vienuolį jė- se, paveikslai, marmuras! Pro- 
zuitą. ' * ' — ‘ —

Jis pakėlė galva, pasipurtė
ir užsimerkė. Protestantų na
mai! O gal ne jie. Juk Vilniuje 
pilna didikų, svetimų žemių

nūs savo kiemuose ir ištaigius 
rūmus. Gal jis, astronomas, 
įpratęs skaityti žvaigždes, su
klydo, pasižiūrėjęs į žemę.

Vėl pažvelgė pro teleskona.
Mergaitė čia pat, lyg būtų 

atplazdėjusi iš niekada ne
įžvelgtų, nežinomų tolių ir su
stojusi prie lango. Juk kartais 
nepažįstamas keleivis, eidamas

dais, su dvarais. Vargšė mer
gaitė — nelaiminga.

Astronomas ramiai priėjo 
prie teleskopo ir vėl palenkė 
žemėn. Sukiojo vamzdi, kol pa
gavo ta patį reginį

Mergaitė nudengė akis, lyg 
būtų išsigandus ar ką išgirdus. 
Pakilo. Raudonas rūbas nuban
gavo, mezginiai suvirpėjo. Ji 
žengė į duris, ir jos vėrėsi.

Bet tuo metu j bokštą įėjo 
brolis Laurencijus. Profesorius 
staiga nugręžė teleskopą į pa
danges ir paliko bestovįs, žiū 
ridamas į tą šalį, kur viršum

NELE YRA PRAPUOLUS
(Atkelta iš 2 psl.)

ga’tėm. Paleidžia berniokai sa
vo tarpe peilius Į darbą dėl 
mergiočių. Girdi pasikalbėji
mą ir toki:

"Mes visada aab">iame ar-'e
žmogų konkrečiu būdu, bet

niekad nepagalvojame
Mes tematome
normas. Bet

mes 
apie io sielą, 
tik normas ir 
žmogus pats yra taip pat šis 
tas"...

Nuo viso to rūstaus gyveni
mo komjaunuoliai, žinoma, iš- 
sisaugoja. O tai ir reikėjo pa
rodyti.

Kai filmas paleistas buvo ki
nuose jaunimui, pasklido gan
das, kad jis vertas pamatyti. O

Prouodinas susilaukė pylos. 
“Pravda” kaltino autorių, kad 
jis iškreipęs visai Plėšiniu že -----
mės paskyrimą ir į jį siunčia
mus žmones: “Tie trys atvyko 
į plėšiniu žemę ne savo cha
rakterių ir biografijų taisyti 
nes iš tikrųjų komjaunimo or
ganizacija atrenka geriausius 
draugus, kurie vyksta į negy
venamas stepes ne tam. kad 
turėtų nuotykių ar kad užmirš
tų savo praeitį bet vardan di
džiojo gerybių žavesio, vardan 
pasiaukojimo socialistinei tė
vynei”.

porą žingsnių h* girdėsi jos 
šnabždesį, drabužių klosčių če
žėjimą, pajusi brangius kvepa
lus. Dieve, kaip arti. Bet...— 
jis suktelėjo teleskopą ir pa
gavo kėdę. Puošni, šilku išsiu
vinėta, su herbu. Trys ragai 
šalmai kalavijai, plunksnos — 
tai Radvilų didybės ženklas.

Nuklydo į sienas, sunkius 
gobelenus. Ten medžioklės, 
lenkia šunes, iškišę liežuvius, 
raiteliai atstatę ietis, lekia da čio tyčia sudės, kad paskui,
mos, sudėjusios šypseną vei jam mirus, atsiimtų su prie-

testantai! Radvilai!
Profesorius Hiacintas išsitie

sė ir, tvirtai ranka suspaudęs 
teleskopą, pakėlė jį į viršų.

— Visur jie, visur jie tven
kia mūsų kelią! — kuždėjo jė
zuitas. — Net žvaigždžių nega
lima stebėti. Tyčia uždegė 
šviesas rūmų trečiame aukšte, 
paliko langus pravirus, kad 
jauna mergaitė žiūrėtų į jėzu- Ašmenos vartų tekėjo Merge- 
itų vienuolyną! Ir kur surado 
tie raganiai tokią gražią dailią 
mergaitę?

Tėvas Hiacintas stabtelėjo ir 
atsikvėpęs peržvelgė miestą, 
bet akių nenuleido į šviesius 
Radvilų langus.

— Mergaitę... — jis pakar
tojo pusbalsiu. — Gal kokia 
kilminga kunigaikštytė iš už
sienio, gal rūmų dama? Kuo ji 
kalta, kad pateko pas juos? 
Kuo ji kalta? Gal tik dėl to ir 
liūdi, kad ji Radviluose? Gal ji 
kalinė? Ne į rūsį, bet į turtą 
ją metė ir sargybom apstatė. 
Išleis aiduodami už kokio se
nio hetmuno, kašteliono, krai-

lės žvaigždynas.
Broliukas atsilošęs nešė di

džiulę knygą, įrištą į gražius 
odinius viršus, ir padėjo ant 
stalo. Pastatė žiburį. Norėjo 
džiaugtis, kad greit surado į 
vieną tomą sudėtas dangaus 
žvaigždes, bet pamatė susimąs
čiusį profesorių.

Tokios mažos žvaigždės, o 
rūpesčiai tokie dideli! — lin- 

' gavo galvą Laurencijus ir įsi
rengė savo kėdėn. Laukė. Pa
galiau nebeiškentė: tėvas Hia
cintas per ilgai mąsto. Mintim 
neišvaikysi rūkų, jei reika 
knygų.

— Gerbiamas tėve, atnešiau, 
— sukuždo jis ir pasisuko kė
dėje.

— Ką toki? — žvilgterėjo 
apsiblausęs profesorius.

— Knygą, kurią liepėte.
— Gerai Laurencijau, —as

tronomas priėjo ir atvožė di
džiulį tomą, čeženo lapus, pirš
tu braukė per eilutes, lyg no
rėdamas praskleisti jų tinklą 
ir pamatyti žvaigždžių rūkus, 
bet jis nieko neskaitė. Mintys 
keliavo anapus gatvės, į Rad
vilų rūmus. Ir kas ten duris 
pravėrė?

Nieko nerandu . . . Nepaste
bėta, kad taip būtų, tos mig
los... Rašyk, broli Laurenci
jau, rašyk: rūkai slenka iš kai-

Staiga sekretorius pasilenkė 
prie stalo ir nusijuokė:

— Ar aš nesakiau — iš kai
rės, tai velnio rūkai* — mosa
vo jis savo plunksnele.

— Tačiau dienoraštyje to 
nerašyk, netinka mokslui, rei 
kia ištirti. — Perėjo Hiacintas 
kambarį ir nuo langų atsigrę
žė. — Yra, broli, velnias, kuris 
mums trukdo.

— Jei taip rimtai kalbame, 
— padėjo plunksną Laurenci
jus ir atsisuko į profesorių, — 
galiu ir aš pasakyti Einu į bi
blioteką pro muziejų, kur pa
kabintas baisus slibinas, ir

girdžiu — kuždasi šokiu lai
ku? Kas kita, jei ne raguotasis, ■- 
įlindęs į tas baisias iškamšas.

— Nesibijok, į vienuolyną 
velnias nedrįs kelti savo kano
pos. Mūsų maldos išsvilina jį 
Jis kitur, jis protestantuose. 
Sakyk, ką tu žinai apie Radvi
las?

— O lia lia, — suplojo del
nais sekretorius, — Aušros su 
lauktume, šventas mišias pra
leistume, kol jų didžiuosius 
darbelius suminėtume. Baisu 
— tai vartai, atverti į pragarą.

Brolis Laurencijus lingavo 
pilnu kūnu, pūtė žandus ir grį
žo į senus laikus, neklauses, 
ar jo profesorius to nėra gir
dėjęs. Jo vaizduotėje atgijo 
protestantų kovos, Radvilai net 
kartuves pastatė ties jėzuitų 
akademija. Griausmingai minė
jo Skargą, garsų pamokslinin
ką; nuo jo žodžių minios ver
kė. ėjo atgailos keliais, tik vie
ni Radvilos — tie surūdyje ka
lavijai — rietė ūsus!

Ir šis Radvila, — Vilnius ne
gali iš jų išsivaduoti — baisu 
net pagalvoti, kariuomenės tu
ri daugiau nei karalius.

— Ar šis Radvila turi vaikų, 
turi dukterį? — nutraukė pro
fesorius broliuko pasakojimą.
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liaudies dainelių, kuriomis nuo
taikingai linksmino publiką. J. 
Tamulionis ir O. Skinkevičienė 
yra geri dainininkai, kurie pu-

Ats. gen. GrigaHūnas-Glovack 
Tunja, Boyaca, Colombia, S.Ą.

lankyti. Grįžęs ir radęs tokią 
padėtį, naujam pulko vadui

kuri formavo pulk. Liatukas 
Paskyrus jį Apsaugos Štabo 
viršininku, likau to antrojo 
pulko vadu. 1919 metų pradžio
je pulkas nusikėlė į A. Pane
munę.

Lindene. Įėjimas visiems lais
vas. J. Prapuolenis.

džia padėką programos išpil- 
dytojams, kalbėtojams ir vi
siems atsilankiusiems į paren
gimą. Žvalgas.

- •Vienoje, Austrijos sostinė
je gyvena 26 lietuviai Juos 
aplankė Balfo pirmininkas 
kan. J. Končius. Didesnė jų da
lis galės išvykti į JAV.

• Reutlingeno * Pfvllingeno 
seniūnija. Vokietijoje, per savo 
seniūną Viktorą Gailių Vasario 
16'gimnazijai išlaikyti paauko
jo 500 DM.

• Prancūzijoje vasario 16 d. 
per radiją buvo speciali prog
rama Lietuvai.

R. F. D. 2, Putnam, Conn.
Telef. WAlnut 8-5828

^-tro?> pirmo pulko, o stiprintų 
kas jau pradėta.

Pats gi ryžausi namo išvyk- 
pti, nes pasijutau čia nereika- 
’ lingas. Tiktai kitų karininkų 
V įkalbėtas, sutikau stoti savano-

Ats. gen. Vincas Grigaliūnas-
Glovackis, dabar gyvenąs Ko
lumbijoje, buvo vienas pirmų
jų Lietuvos savanorių organi
zatorių. “Darbininkui” jis pri- 

' siuntė straipsnį, atsiliepdamas 
į praėjusį ginčą “Ar ne per
daug tų minėjimų”, argumen
tuodamas, kodėl lapkričio 23 ir 
rugsėjo 8 turėtų būti jungia- 

' mos su vasario 16. Kadangi tą 
iškilusį klausimą esame jau 
praėję, pagerbdami laisvę da
ryti, kaip kam atrodo geriau,

• rasi atleis mums ir gerb. gen.
V. Grigaliūnas, kad iš jo straip
snio čia spausdiname tik du 
epizodus: Vasario 16 minėjimą 
A. Panemunėje 1919 m. ir jo 
pastabas dėl lapkričio 23, kuri 
istoriškai turėtų jungtis su ki
ta data. Ats. gen. V. Grigalių 
nas - Glovackis tuo klausimu 
yra rašęs dar “Mūsų žinyne”. 
Manome, mūsų skaitytojams mokyklos viršininkas, 
bus malonu jo žodį žinoti

Red.

Praslinkus vieneriems me
tams po Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo, antrasis D. 
L. Kunigaikščio Algirdo pėsti- 

< ninku pulkas stovėjo Panemu
nėje prie Kauno. Vilnių laikė 
užėmę bolševikai. Kaune, kur 
buvo laikinai pasitraukusi Lie
tuvos vyriausvbė, 1919 vasario 

* 16 buvo visai tylu: niekas ne
dirbo, bet ir Nepriklausomy
bės šventės nešventė — nei 
valdžios įstaigos nei privatūs 
namai nebuvo papuošti vėliavo
mis nei valstybiniais ženklais. 
Mat, buvo sekmadienis, bet ne
buvo dar įpročio Vasario 16 
švęsti. Tiktai perėjus iš Šančių 
pro tiltą į A. Panemunę, nuo- 

-- taikos jau buvo kitos: čia Va- 
sario 16 pirmąjį kartą šventė ■ 
antrasis nėstininkų pulkas. Ma^ | 
teko būti jo vadu.

Šventei pasiruošta jau iš va- | 
karo. Popierinėmis vėliavėlė- I 
mis buvo papuošti namai, išva- I 
lyta ir smėliu nubarstyta | 
grindinė A. Panemunės gatvė 
vedusi nuo Aleksoto pusės i 
pamiške, į bažnyčią. Ta gatve 
atžygiavo pulkas pamaldom*- į 
Gausiai susirinko taip pat v-' | 
suomenės su organizacijų vėlia j 
vomis. Bažnyčioje tegalėr : 
tilpti kariuomenė ir organrn? j 
cijų nariai; du kartus dauria*- į 
žmonių buvo šventoriuje. IŠki1 i 
mingas mišias prie išstatyt' 
švenč. Sakramento atlaikė A I 
Panemunės klebonas kun. J i 
Staugaitis, Vasario 16 signale 
ras. Tarybos prezidiumo nanr | 
vėliau seimo vicepirmininką** 
ir Telšių vyskupas. Pamaldų 
metu grojo vargonai ir pulk' 
orkestras. Galingai užtrauku' 
“Pulkim ant kelių”, giedant ir 
visiem žmonėm, daug kam sun
ku buvo savo susijaudinimą pa 
slėpti ir sulaikyti ašaras. Solo 
giedojo pulko chorvedys Anta
nas Vaičiūnas. Pamaldos už
baigtos iškilmingu padėkos

Pirmąjį kartą tai buvo Panemunėje

himnu Viešpačiui — “Te Deum 
laudamus”.

Po pamaldų prie bažnyčios 
buvo pulko ir organizacijų pa
radas. Jo. metu pasakiau žodi 
Lietuvėms motinoms, kurios 
leido savo sūnus savanoriais 
laisvei ginti Jautrų žodį pasa
kė taip pat ir kun. J. Staugai
tis. Po parado visas pulkas pa
kilusia dvasia grįžo į kareivi
nes, bet čia netrukus atsirado 
visuomenės atstovai, vedini pa
rapijos komiteto (vėliau virtu
sio valsčiaus valdyba ( pirmi
ninko Antano Pranaičio. Jis 
kariuomenę sveikino visuome
nės vardu. Jam pulko vardu 
atsakė Pranas Kaunas, pulko 
puskarininkių, vėliau ir karo

Pirmoji Vasario 16 šventė 
A. Panemunėje padarė gilų 
įspūdį tiek to meto Lietuvos 
kariams, tiek ir pačiai visuo
menei. Tai galėtų liudyti an
trojo pėstininkų pulko istori 
kas, anuomet dar eilinis sava
noris, pulk. Kazys Alšauskas 
ir pirmasis Kauno komendan
tas poetas Juozas Mikuckis. Ki
tais metais Vasario 16 jau bu
vo plačiai minima ir pačios 
Lietuvos valstybės ir visuome
nės. (Čia reikia pastebėti, kad 
Vilniuje 1919 metais, nors bol
ševikam ir neleidus, Vasario 
16 buvo slaptai atžymėta ir po 
to prasidėjo žymesniųjų Vil
niaus veikėjų areštai Taip pat 
antrasis pėstininkų pulkas A. 
Panemunėje 1919 vasario 16 
D. L- K. Algirdo vardu dar ne- 
sivadino; tas vardas jam duo

tas tiktai 1919 gruodžio 15.
Red.).

Antrajame pėstininko pulke 
vadu atsiradau kiek keistomis 
aplinkybėmis, kurios turi ryšį 
ir su vadinamąja Kariuomenės 
švente — lapkričio 23. Iš tik
rųjų, toji data Lietuvos ka
riuomenės susiorganizavimo — 
turėtų būti nukelta į anksty
vesnį laiką, kaip tai buvo savo 
metu “Mūsų Žinyne” rašyta. 
Mano ir kitų ten buvo siūlyta 
Lietuvos kariuomenės organi
zavimo pradžią laikyti bent 
Visus Šventus (1918 lapkričio 
1), kai buvo pradėtas organi
zuoti pirmasis pulkas ir Vil
niaus kamendatūra, arba į tas 
dienas, kai Valstybės Tarybo
je buvo sudaryta komisija ka
riuomenės reikalams. Net ir 
pirmasis krašto apsaugos mini- 
steris (jo pareigas ėjo prof. A. 
Valdemaras) yra pirmesnis už 
lapkričio 23.

Anas vadinamas pirmasis 
Įsakymas kariuomenei su ku 
riuo siejama Lietuvos kariuo
menės pradžia, buvo išleistas 
gen. Silvestro Žukausko. Tas 
Įsakymas, kaip minėjau, tam 
tikru atžvilgiu buvo keistas. 
Juo gen. Galvydis Bikauskas 
buvo paskirtas organizuoti Vil
niuje pirmąjį pulką, kurio 
branduolys buvo jau susidaręs. 
Be manęs čia buvo dar kari
ninkai —Adamkevičius, Genys, 
Skorupskas, Butkevičius, Čap
likas, Dundulis, Motiejūnas, 
Valevičius, Mikėnas ir k. Buvo 
jau gautos kareivinės, įsteig
tas štabas, virtuvė. Tačiau vis
kas buvo pradėta iš naujo or
ganizuoti Jurgio (vėliau Gedi

mino) gatvėje. Tuo metu bu-

uošvės Pirmojo pulko vadas gen. 
Galvydis Bikauskas vėliau bu
vo atšauktas ir jo vieton pa
skirtas karininkas Antanas Juo 
zapavičius, žuvęs kovoje su bol
ševikais ant Nemuno tilto Aly
tuje. Tai pirmas karininkas, 
kritęs už Lietuvos nepriklauso
mybę. Su to pulko užuomazga 
Vilniuje ir derėtų sieti Lietu
vos kariuomenės organizavimo 
pradžią. Jei to anksčiau nepa
daryta, tai tik dėl kai kurių 
aukštesnių asmenų, kurių ne
norėta užkliudyti. Bet istori
kas, tikiuosi kada nors tai ati
taisys.

ryčiai kalbėjo iš Kennebunk 
porto atvykęs tėvas Paskalis 
Sabas, pranciškonas. Tėvas P. 
Sabas pasakė taip pat pamoks
lą bažnyčioje. Pagrindinė te
ma buvo pašaukimų klausimas, 
ir kaip juos sukelti

Kun. J. Jančius, MIC, pralei
do porą dienų Lawrence, Mass, 
kur gyvena jo motina.

Sporto klubas—Boling Teem 
vasario 12 turėjo savo metinį 
banketą vienoje Lawrence mie
sto svetainėje. Pobūvyje daly
vavo ir šv. Pranciškaus parapi
jos klebonas prel. Fr. Juras su 
savo asistentais kun. A. Janiū
nu ir kun. A. Klimu. V.S.

Vasario 16 dienos minėjimas 
ivyks sekmadienį, vasario. 19, 
šv. Pranciškaus bažnytinėje 
svetainėje. Minėjimą praves 
Katalikų Federacijos skyriaus 
pirmininkas J. Valiokonis. Pa
skaitai skaityti pakviestas kun. 
Vainauskas iš Nashua N. H. 
Meninę dalį išpildys šv. Pran
ciškaus parapijos choras, kurį 
sudaro: sopranai — St. Raz- 
nauskaitė, I. Libbey, E. Vasy- 
liunienė, U. Penkus, M. Pilipie- 
nė, R. Vasyliūnaitė, altai — O. 
Songalo, M. Songalo, J. An 
drukaitis, G. Malinauskaitė, 
A. Malinauskaitė, tenorai — 
G. Lisauskas, P. Ulanavičius, 
J. Blaževičius, J. Lalis.^S. Sap- 
ka, J. žemis, bosai — Jonas

- Valiukonis, Jurgis^ Valiukonis, 
A. Lešinskas, J. Stakeliunas, J. 
Strelciunas, A. Micavičius. Mi
nėjimo programon įeina Lietu
vos ir Amerikos himnai, gie
dami keturbalsial “Jau slavai 
sukilo” — C. Sasnausko, “Lais
vės daina” J. Žilevičiaus, “Tė
ve mūsų” Jų Gruodžio, “Oi 
greičiau greičiau “St. Šimkaus, 
“O kaip miela išgirsti“ A. Ka- 
čanausko. Meninę programą 
paruošė Iz. Vasyliūnas. Chorui 
ir solistams akomponuoja V. 
Vasyliūnas.

Motinų Arkibrolija išsirinko 
naują valdybą; pirmininkė E. 
Gegnon, vicepirm. — A. Dva- 
reckienė, sekretore — M. Pi- 
lipienė, iždininkė — S. Lay- 
cock .

Tretininkės ir Maldos Apaš
talavimo draugija ruošia pobū
vį. Bus rodomi paveikslai ir 
vaišinama arbatėlė. Pobūvis 
įvyks vasario 26 bažnytinėje 
svetainėje.

Mirė Mykolas Švenčionis ir 
vasario 4 dieną iškilmingai pa
laidotas iš šv. Pranciškaus pa
rapijos bažnyčios. Laidotuvėse N. H. Buvo sudainuota daug 
dalyvavo ir Lowellio klebonas 
kun. Skalandis.

Šv. Vardo Draugija turėjo 
savo mėnesines pamaldas va
sario 12. Pamaldų metu giedo
jo Šv. Vardo draugijos vyrų 
choras. Po pamaldų buvo pus-

NORWO0D, MASS. 
blikai visada labai patinka, 
nes įneša daug sveiko juoko. 
Solistas A. Kontrimas iš Nor- 
wood padainavo solo dvi dai
nas; akompanavo muzikas V. 
Kamantauskas.

Publikos buvo daug. Buvo 
matyti svečių iš So. Bostono 
Brocktono. Dorchesterio, Na- 
shuos ir iš kitur. Visi džiaugė
si gražia programa, tikėdama
si vėl kada nors dalyvauti pa
našioje programoje. Kalbas 
pasakė kun. J. Syirskas. mies
to atstovas Al. Abdallah ir A. 
Kneižys.

Visas parengimo pelnas ati 
duotas lietuviškai radijo valan
dai paremti. Radijo valandos 
programą veda A. Kneižys, vi
siems gerai žinomas veikėjas 
ir buvęs ilgametis “Darbinin
ko” redaktorius. Programai pa
sibaigus, Federacijos 10 sky
riaus šeimininkės vaišino. sve
čius skaniais užkandžiais. Sky
riaus valdyba reiškia nuošir-

Gražiai praėjęs parengimas
Vasario 5, sekmadienį, A. L. 

R. K. Federacijos 1Q skyrius 
buvo suruošęs linksmą pobūvį 
su gražia menine programa, 
kurią išpildė lietuvių tautinių 
šokių dvi grupės, vadovauja
mos gabios vadovės Onos Ivaš- 
kienės iš Bostono. Ivaškienė 
yra žinoma ne vien Naujoj 
Anglijoj, bet visoje Amerikoje 
kaip nenuilstanti veikėja su 
tautinių šokių grupe, visur kel
dama Lietuvos vardą ir garbin
gai atstovaudama lietuvių tau
tą. Dalis tos garbės priklauso 
ir grupės nariams, kurie šu 
pasiaukojimu dalyvauja.

Toliau sekė muzikos ir dai
nų programa, kurią išpildė 
muzikas Jonas Tamulionis ir 
Ona Sinkevičienė iš Nashua,

Lietuvių Bendruomenė savo 
metiniame susirinkime išrinko 
naują apylinkės valdybą: pirm. 
Stasį Vaičiūną, vicepirm. Ste-

I fa Varneckienę, kasininku Vla
dą Tursa, sekr. Matą Varnecką 
ir valdvbos nariu Antaną Pili- 
baitį. Susirinkimas, įvertinda
mas ilgamečio pirm. Jono Liu- 
dvinaičio nuopelnus .išrinko jį 
garbės pirmininku. Reikia pri
pažinti. kad jo nuopelnai tikrai 
d’deli. Jau virš 40 metu beveik 
visas lietuviškas kolonijos kul
tūrinis ir politinis veikimas vy
ko Jono Liudvinaičo vadovybė
je. Jau prieš 30 metu organiza
vo lietuvišką mokyklą, kurią

Į gausiai tais laikais lankė lie- 
, tuviškas jaunimas. Ir dabar tos 
į mokyklos mokiniai gražiai kai- k0 svetainėje 340 Mitchell Av.

ba lietuviškai. Visi vieši lietu 
viski pasirodymai, paradai ir 
lietuvių kultūrinė bei politinė 
reprezentacija neapsiėjo be 
Liudvinaičio darbo ir pastangų. 
Ir dabar, kiek sveikata leidžia, 
dirba ir žada toliau dirbti.

Visuotinis susirinkimas dc- 
1 legatais į visuotinį New Jerscy 

apygardos suvažiavimą kultū
ros reikalams

Mykolas Angelas Buonarottl 
žymus italų dailininkas ir 
skulptorius, kurio paveikslais 
ir statulomis pasaulis ligi šian
dien negali atsigrožėti išėjo 
kartą pasivaikščioti už savo 
gimtojo Florencijos miesto. 
Netoli tos vietos, kur buvo su
vedamos miesto šiukšlės, pama
tė dulkių nusėstą ir purvo ap
neštą daiktą. Jis patraukė me
nininko alų. Nusimetęs savo 
apsiaustą ėmėsi jį valyti Taip 
jį užtiko nustebęs praeivis, ku
ris paklausė:

— Maestro, ką gi čia dabar 
veiki? Tas daiktas nevertas jū
sų triūso.

— Matysi, kad vertas, — at
sakė ramiai užkalbintasis. — 
Čia yra angelas, ir aš noriu jį 
žmonėms parodyti.

Praeivis palingavo galva ir 
nuėjo toliau manydamas, kad 
tam didžiam skulptoriui galvo
je pasimaišė. Žmonės jau žino 
jo, jog jis keistas ir dienų die
nomis tūno užsidaręs savo 
dirbtuvėje. Kartais taip ir pra
miegu nenusirengęs, apsiver
tęs marmuro skeveldromis, iš 
kurių kalė statulas.

Anas šiukšlyno daiktas bu
vo marmuro gabalas. Gal būt, 
jis kada stovėjo tvaskiuose rū
muose: jų laiptuose arba kolo
nadoje. Kas nors turėjo atsi- 
tikti tiem rūmam negero, jei 
marmuro atplaiša atsidūrė 
šiukšlyne. Menininko akis ji 
vis dėlto pažino, nuvalė ir iš
kalė angelo statulą, kuri vėl 
buvo pastatyta gražiuose rū
muose. Žmonės žiūrėjo ir gė-

. ii. j.

reikalams Juozą Prapuolenį.
Lindeno lietuvių organizaci

jų Alto vadovybėje ruošiama
me Lietuvos nepriklausomybės 
minėjime; kalbės vicekonsulas 
A. Simutis ir kun. Tomas žiū 
raitis, O. P. Meninėje dalyje 
jau sutiko dalyvauti Lindeno 
moterų Birutės ansamblis, so
listai: Liudvikas Stukas. Irena 
Stankūnaitė. Ona Zubavičienė. 
Ponia S. čerienė-Mulks patieks 
naujų dalykų. Dar laukiama 
žinių iš Katalikių moterų są
jungos ir vyčių. Deklamacijose 
išgirsime Vydutę Butvydaitę. 
Gailutę Vaičiūnaitę ir šešta
dieninę lituanistinę mokyklą. 
Minėjimas vasario 26 4-tą vai. 
po pietų Lietuvių Laisvės Par- 

rėjosi visai negalvodami kaip 
tas gabalas marmuro atrodė 
numestas pašalio. Marmuras 
jame nepražuvo, tik reikėjo jį 
nuvalyti ir iškalti šviesaus an
gelo paveikslą.

Su žmogumi dažnai atsitin
ka tas pats, kaip su tuo mar 
muro akmeniu. Vaikas dar jis 
krykštauja šviesiam pasauly, 
lyg kokiuose pasakos rūmuo
se, nesudrumstas, ramus, ne
kaltas ir džiugus. Vaikais 
džiaugiamės ir angeliukais 
juos vadiname, ypač motinos. 
Suaugusį žmogų gyvenimas 
jau apneša dulkėmis, aplipdo 
ydom, sutepa nuodėme, nu
gramzdina kartais į pačias pa- ’* 
dugnes. Tačiau ir tokiame 
žmoguje atsimušęs angelo pa
veikslas visai nepradingsta: jis 
tvyro giliai sieloje ir kartais 
sopuliu, nerimstimi prasiver
žia, kaž kokiu dideliu ilgesniu 
apsireiškia. Reikia tik dulkes 
nuvalyt, kad ir iš žemiausių 
padugnių pakiltum šviesesnis, 
viltingas ir galėtum įeiti į Tė
vo namus.

Tasai Tėvas, iš kurio rankų 
visi žmonės išeina šviesūs, 
laukia ir nori, kad tokie nesu
tepti į Jį ir pargrįžtų. Nuskaid
rėti ir apsivalyti yra skiriamas 
atgailos metas. Kas tai su
pranta, pats pasistengs savo 
dvasią skaidrinti. Kam tai sun
ku suprasti, tam geras mūsų 
žodis, artimo meilė ir paslau
ga gali padėti pakilti Pagal
vokime apie tai gavėnios me
tu! C. E.

Tremtinių moterų — pirmą
jį gavėnios savaitgali, vasario 
17, 18 ir 19 d. — veda Tėvas 
V. Gutauskas. S. J.
Vyr. mergaičių — vasario 24. 

25 ir 26 dieną —veda Tėvas V. 
Gutauskas. S. J.

Jaunųjų moterų — kovo 2. 3 
ir 4 d. iki 12 vai. — veda Tė
vas J. Kidykas, S. J.

Jaunesn. mergaičių — kovo 
9, 10 ir 11 d. — veda kun. V. 
Paulauskas.

Mergaitės dalyvauja rekolek
cijose nuo 13 — 17 metų am
žiaus.

Mergaičių anglų kalba — ko
vo 16, 17 ir 18 d. Hartfordo 
grupė — Sodalietės.

Norinčios dalyvauti rekolek
cijose prašomos laišku arba te
lefonu pranešti (kiek galima 
greičiau), kuriose rekolekcijo
se dalyvaus. Atlyginimas už 
rekolekcijas tik $7.00.

Taip pat jei kas norėtų, su
organizuoti savo atskiras gru-

Iki pasimatymo!
peš po Velykų, prašome pra
nešti mums. Grupę sudaro bent 
15 asmenų.

Uždarų rekolekcijų sąjūdžio 
skaitytojas Nek. Pr. švč. M. 
Marijos Seserys.

REAL ĖSTATE BROKER
Tarpininkavimas perkant ir parduodant nekilnojamą turtą, 

patalpų bei butų nuomavimas: parūpinimas paskolų 
(mortgidžių) ir t.L



•jauti paroda
bibliotekos iždo globėjas, Ro-

salėje : ■ bert e. Crane — Etizabeth Dai-
js me- rijas, vergų stovyklas bei išve- ly Journal redaktorius ir lei-

pradėjo St.

Daugiausia parodon sutelkta Darbo komitetą sudarė — 
įvairių audinių, pradedant ma- St. Dzikas —pirm&mkas, kun. 
žom juostelėm, baigiant įvai- V. Karalevičius, prof. Juozas 
riausiom staltiesėm, kitimais, Žilevičius.
tautiniais drabužiais. Didesnė Jiems visu nuoširdumu tal- 
ju dalis gauta iš V. Januškaitės kino visa eilė lietuvių: inž. Č.

• J. Matulionis, Vliko pirmi
ninkas. vasario 6 atvykof»«Vo- 
kietiją susipažinti su Vykdomoj 
sios Tarybos darbu ir lietuvių 
bendruomenine veikla. -5** y.

kas, pakvietęs Miss Cąrl Bowtn 
sugiedotiAmerikos ir Lietuvos 
himnus. Invokaciją atkalbėjo, 
kleb. kun. M. Kemėžis. Toliau 
vadovavo kun. V. Karalevičius. 
Jis angliškai kalbėjo apie Lie
tuvos praeitį ir dabartį.

Miesto majoras Nicholas S. 
La Corte dėl ligos negalėjo 
dalyvauti. Jo vardu kalbėjo dr. 
J. Henrry Adams, Elizabetho 
mokyklų superintendentas. Jis 
pasidžiaugė, kad Amerikos 
tautos išlaiko savas tradicijas, 
taip ugdydamos demokratijos 
idėją ir sudarydamos Ameri
kos veidą. Pasidžiaugė pačia 
paroda, jos eksponatais, iš ku
rių visi pamatys lietuvių savi
tą kultūrą ir jų tautos tragedi
ją. Taip pat pažadėjo, kad vi
sos Elizabetho mokyklos pama
tys šią parodą.

Sveikinimo žodį tarė ir bib
liotekos direktorė Mrs. Marga- 
ret R. Whaley, parodžiusi daug 
nuoširdumo ir rūpestingumo 
rengiant parodą. Ji pasidžiau
gė parodos eksponatais, kurie 
per biblioteką bus prieinami 
visiems lankytojams ir kurie 
akivaizdžiai kalbės apie lietu
vių tautą , ir jos savitą meną.

Lietuviškai žodį tarė kleb. 
kun. M. Kemėžis, skatindamas 
visus raginti aplankyti parodą.

Dr. J. Harry Adams ir Mrs. 
Margaret R. Whaley įteiktos 
dovanos — knyga “Lithuania 
Through the Ages". Įteikė Irę 
na Veblaitienė.

Po trumpo atidarymo apžiū
rėta pati paroda.

Turtingas gintaro skyrius. 
Medžio drožiniuose sutiksime 
ir statulėlių, kryžių, įvairiausių 
formų dėžučių. Rasime kauk 
les, lietuviškos keramikos. 
Įdomus ir retas P. Goraitės 
porcelano servyzaš, papuoštas 
lietuviškais motyvais.

Taip pat sutelkta knygų 
apie mūsų liaudies meną sve
timom kalbom, sienose iška
bintos didelės Vyt. Augustino 
nuotraukos iš nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimo. Istorijos 
skyriuje žemėlapiais pavaiz
duota Lietuvos praeitis. Čia 
dėmesio verta C. Cruse 1802 
m. Vokietijoje išleista knyga 
su daugybe žemėlapių, ku
riuose matyti liet, tautos ke
lias. Yra ir numizmatikos, paš
to ženklų rinkiniai, net ratelis 
su linų kuodeliu.

Centrinėje sienoje ant kili- 
mų pakabinti stilizuoti Gedimi
no stulpai, juose .įrašyta da
tos 1918—1956; šalia Ameri
kos ir Lietuvos vėliavos, o vi
duryje meniškai išrašyta “Mal
da už Lietuvą’’ (inž. č. Tama
šausko darbas.)

kino visa eilė lietuvių: inž. č. .■ 
Tamošauskas, tvarkęs visą 
technikinę dalį; Ona Strimai
tienė, tvarkiusi audinius, Juo
zas Juška — tvarkęs medžio, 
odos, keramikos skyrius; nu
mizmatikos pašto ženklų—Pi
jus Didžbalis, istorinį spaudos 
skyrių — prof. J. Žilevičius. Ir 
Veblaitienė atliko rašto darinis 
ir vadovauja priežiūros štabui, 
Balvs Vyliaudas paruošė leidi
nėlį, R. Ragauskas surinko eks
ponatus, Ona Budninkienė, K. 
šeštokas, K. Bartys, Petras 
Lanyš, Dapkus — vertė leidi
nėlį.

Parodą tikrai verta pamaty
ti visiems. Ji uždaroma vasario 
25 d. Lankymo laikas: darbo 
dienomis nuo 4 v. p. p. iki 9 v. 
v., šeštadieniais 10 v. ryto iki 
9 v. v. Sekmadieniais ir 
shingtono dieną uždaryta.

Wa

J. 
5 v.Vasario 19, sekmadienį 

p. p. Lietuvių Laisvės salėje 
rengiamas vasario 16 minėji
mas. Kalbės L. Laisvės Komi 
teto narys M.___ Brakas. Kitą 
programą atliks K. Vasiliaus
kas, skautės ir vyrų choras, 
vadovaujamas J. Žilevičiaus.

Pamaldos bus 11 vai. Prieš 
tai bus padėtas žuvusiem vai
nikas.

EUZABETHO PARODOJE. Iš kairės į dešine: St. Dzikas, Ir. Vėblaitienė. inž. <\ Tamašauskas, T. Dzikie- 
nė, V. Jonuškaitė, S. Narkeliūnaitė. O. Budninkienė, k nu. V. Karalevičius. prof. J. Žilevičius. Nuotrauka V. 
Maželio.

LAISVES TROŠKIMO UGNIS NEGALI BŪTI UŽGESINTA

Kiekvienam Įeinančiam Įtei
kiamas parodos vadovas, pa
ruoštas labai rūpestingai. Kata
loge supažindinama su parodos 
eksponatais ,jų kilme. Gale— 
duodama 5 psl. Lietuvos istori
jos santrauka su geografinė
mis bei politinėmis žiniomis.

Pirmasis stalas skirtas bol
ševikų ir nacių okupacijoms, 
kur nuotraukomis pavaizduoti 
jų žiaurumai. (Nuotraukas pa
skolino dr. J. Kaškelis iš Ka
nados.) Kartu sudėta ir litera
tūros anglų kalba apie okupa-

Paroda daro gražų įspūdi. 
Eksponatai Įdomūs, gerai at
rinkti ir dar geriau sudėti ant 
stalo arba vitrinose, čia niekur 
nerasi atsitiktinai numestų 
daiktų. Jie turi savo vietą, sa 
vo gražų (kaligrafišką) užrašą. 
Tai pavyzdys, kaip šios rūšies 
parodas reikia rengti ir jas 
tvarkyti.

Kad atkreiptų dėmesį, prie 
bibliotekos durų iš lauko pusės 
yra trys dideli plakatai. Pirma
jame — Baltijos žemėlapis su 
didelėm SOS raidėm, viduryje 
— lietuvaitė su grandinėm antw Rusu nelaisvėje — Vorkutos, 
rankų, trečias plakatas skelbia 
pačią parodą ir jos lankymo 
valandas. Lietuvaitę piešė dail.
R. Ingelevičienė. du plakatus 
inž. č. Tamašauskas.

Parodą rengiant, buvo suda
rytas garbės komitetas. į kurį 
ėjo: miesto majoras Hicholas
S. La Corte, kleb. kun. M. Ke- 
mėžis, Dr. J. Harry Adams — 
miesto mokyklų superinten
dentas, dr. Ronald G. Walsh—

Baltimorės Liet. Radijo Va
landėlė kasmet Vasario 16 pa
mini ištisos valandos progra
ma. šiemet ji buvo vasario 12 
d. Pranešėjas abiem kalbom 
paaiškino, kad su tuo minėji
mu jungiamas ir viešas protes
tas komunistinei Rusijai, pa
vergusiai Lietuvą. Nuaidi Ame
rikos ir Lietuvos himnai. Kun. 
K. Pugevičius atkalba 78 psal
mės žodžius, kuriais Dievas

BALTIMORĖS ŽINIOS

PHILADELPHIJOS ŽINIOS
Lavickas Leonas, L. Studen

tų tautinių šokių grupės vado 
vės Irenos Karalienės brolis, 
sausio 11 grįžo iš rusų belais
vės Vokietijon. Pirmosios bol
ševikų okupacijos metu, būda
mas tik 17 metų, Leonas pabė
go Vokietijon, kur netrukus 
buvo paimtas kariuomenėn.

ląimėse. Prabyla Marylando 
gub. Teod. McKeldin. Jo žo
džiai tiesūs ir kieti: lietuvių 
tauta myli laisvę ir už ją šimt
mečiais kovojo; laisvės troški
mo ugnis negali būti užgesinta, 
neužgesins jos ir šių dienų 
tautų pavergėjas — rusiškasis 
komunizmas; didi kova dėl lais
vės eina, ir ją rėmė bei rems 
JAV; Lietuva turi būti vėl lais
va. Baltimorės miesto majoras 
T. D’Alessandro išreiškė gilų 
įsitikinimą, kad Lietuvai laisvė 
išplėšta tik laikinai ir. Dievas 
duos, visos tautos, ne tik Lie
tuva. kurias slegia komunisti
nė tironija, bus laisvos. Prof. 
M. Biržiškos, kuris yra pasira
šęs Liet. Nepriklausomybės 
aktą, žodžiai priminė nepanei
giama faktą, kad komunisti-

Stalingrado ir kitose belaisvių 
stovyklose — išbuvo 11 metų. 
Jo tėvai ir antra sesuo Halina 
Moliejenė gyvena Čikagoje. Ti
kimasi, kad Leonas, dabar jau 
32 metų, netrukus galės atvyk
ti pas tėvus.

Savo auką Vasario 16 minė
jimo proga, atiduokime dar 
prieš minėjimą. Aukas renka 
apie 70 asmenų, jų tarpe — 
apie 40 studentų. Neturėjusie-

IŠ KUR
ŠIOS

Knygos ieškokite pm» vietos spaudos platintojus 
arl» užsakymus siųskite:

DURYS?

D A R B I N I N KAS 
680 Bushuick Avė., 
Brooklyn 21, N. Y.

ATSAKYMĄ RASITE. ĮSIGIJĘ 
ZENONO IVINSKIO NAUJAU
SIĄ KNYGĄ APIE MŪSŲ ŠVEN
TĄJĮ — “ŠVENTĄ KAZIMIE
RĄ". SIOS DURYS YRA VIL
NIAUS KATEDROJE. KELIS 
SIMTUS METŲ JOS VĖRĖSI Į 
SV. KAZIMIERO KOPLYČIĄ. 
DABAR VILNIAUS KATEDRA 
UŽDARYTA, ŠVENTOJO PALAI
KAI PERKELTI Į SV. PETRO IR 
POVILO BAŽNYČIA ANTAKAL
NYJE. VISA TAI APRAŠYTA Z. 
IVINSKIO STUDIJOJE, ĮDĖTA 
IR NUOTRAUKA. KAIP PERKE
LIAMI SV. KAZIMIERO PALAI
KAI. BE TO. DAUG VAIZDŲ IS 
ŠVENTOJO GYVENTOS APLIN
KOS. JO KULTO UŽSIENYJE IR 
KITUR.

KNYGA PARAŠE ŽINOMAS 
MŪSŲ ISTORIKAS. PASINAU
DODAMAS VATIKANO IR KI
TAIS GAUSIAIS ŠALTINIAIS. IS 
JOS GALĖSITE SKAITYTI PA
SKAITAS MINĖJIMAMS. .

PATS LAIKAS ĮSIGYTI PRIEŠ 
SV. KAZIMIERO ŠVENTĘ!

KAINA TIK 3 DOL.

ji progos auką įteikti rinkėjam, 
galės ją atiduoti salėje, minėji
mo metu. Minėjimas Įvyks va
sario 19 d.. 3 vai. po pietų, L. 
Muzikinio klubo salėje, 2715 E. 
Allegheny Avė.

Spaudos platinimu šv. Kazi
miero parapijoje rūpinasi nau
jai išrinktoji Amerikos Lietu- nės Rusijos valdovai, laisvai 
vių Katalikų Federacijos val
dyba. Sekmadieniais valdybos 
nariai budi bažnyčios priean-. 
gyje ir priima laikraščių bei 
knygų užsakymus. Valdybą su
daro: Vladas Januškevičius — 
pirmininkas. Anastazija Bin 
kienė — iždininkė ir Marija 
Raugienė — sekretorė.

Misijos šv. Jurgio parapijo
je, lietuvių kalba, prasidės va
sario 27 d. ir truks visą savai
tę. Pamokslų pradžia — 7:30 
vai. vakaro. Misijas ves kun. 
Antanas Mažiukna MIC.

Parengimų gausumas rodo, 
kad kultūrinis gyvenimas Phi- 
ladelphijoje yra gana gyvas. 
Tačiau parengimų laiko deri
nimas. kad jie vienas kitam 
nekenktų, vyksta gana sunkiai. 
L. Bendruomenė veda paren
gimų registraciją, dar ne visi 
esame pratę, planuodami pa
rengimus, pasiteirauti ir prisi
derinti. Kai keli parengmai 
Įvyksta ta pat dieną, nukenčia 
ir rengėjai ir dalyviai, o kai 
kada tai kenkia ir geriems tar-

—pusavio santykiams Parengi
mų registraciją veda L. Ben
druomenės valdybos sekreto
rius Antanas Impulevičius. Jo 
telefonas — HO 7-2720.

Sofija Oretzko 78 metu, mi
rė vasario 5 d. Gyveno 2701 E. 
Venango St.

Vasario šešiolikto: ios minė j i- 
ėmą, vasario 19 d. pradėsime 
pamaldomis. Visose lietuviu 
bažnyčiose bus atlaikytos mi
šios už kenčiančia Lietuva ir 
lietuvius. Bus pasakyti ir šven
tei pritaikinti pamokslai, šv. 
Andriejaus parapijos bažnyčio
je pamokslą pasakvs svečias 
kun. dr. Mykolas Ražaitis.

Bendras minėjimas įvyks L. 
Muzikinio Klubo salėje. 2715 
E. Allegheny Avė. Pradžia 3 
vai. po pietų. Minėjimą pradės 
L. Bendruomenės pirmininkas 
Mykolas Bigenis. Maldą atkal-

(Nukelta į 6 psl.)

pripažinę Lietuvos valstybę, 
savo pripažinimą klastingai su
laužė, mūsų tautą niekina ir 
naikina. Tautos laisvė gali bū
ti atkovota tik atsidėjimu ir 
darbu.

Antra dalis —žodžio ir dai
nos pynė, kurią iš mūsų rašy
tojų raštų ar dainų sudarė po
etas K. Bradūnas. Žodinę py
nės dalį atliko Ona Karašienė 
ir aktorius J. Palubinskas.

Pasigirsta Laisvės Varpo 
skambėjimas. V. Kudirka šau
kia: “Kelkite, kelkite, kelkite!” 
Tauta ima busti, ir tai žadina 
Maironis: “Žiūrėk. rytuose 
aušra jau teka”. Tauta ryžtasi 
nusikratyti verguve ir skelbia 
1918 m. 16 vasario aktą. Karo 
maršai sustiprina šių žodžių 
Įspūdi.

Tautos sūnūs laimi laisvės 
kova, nors ir didele žaizdų ir 
gvvybių kaina. Didelės aukos, 
dideli ir laimėjimai. Biliūno 
“Laimės žiburo" ištraukos gra
žiai pavaizduoja laisvės vaisius 
ir palaima. O dabar? Dabar — 
šalis navergta. kankinama, tau 
ta išblaškyta, bet dvasioje ne
nugalėta ... Kur.prapuolė tas 
kelelis, kur pro krvžių ėio”.— 
gražiai pavaizduoja ištikimu 
tautos vaikų sielvartą. Tauta 
kankinama, bet nepraranda 
vilties ir kaupia jėgas naujiem 
žygiam ir Įkvėpimo ieško Mai
ronio dainoj “Lietuva brangi, 
mano tėvyne". Ir Sibiro kanki
niai nepalužę dvasia, juos gaivi
na gimtinės atsiminimai, jie 
tarytum kalbasi su mylimuoju 
Nemunu: "Op op. kas ten Ne
munėli. ar tu mane šauki?" Vi
si lietuviai, pavergtieji ar lais
vuose kraštuose, diena prade
da ir baigia malda už tėvynę. 
Choras dainuoja Gruodžio “Tė
ve mūsų“.

Nelaimė didelė, priešas žiau
rus ir galingas. Reikia pasitikė
jimo ir ištvermės. Kokia ištver
mė turi būti, rodo partizanas

savo priesaikoj. Ištvermė mus 
parves Į gimtąjį kraštą. Skam
ba Vilniaus varpai. Baigiama 
malda ir “Marija. Marija" gies
mės melodija.

Šio minėjimo organizatoriai 
ir radijo valandėlės vedėjai. 
Alb. Juškevičius ir Kęst. Las- 
kauskas, padėkojo visiems, mi
nėjimą parėmusiems ir prie jo 
įvykdymo prisidėjusiems. Klau
sytojai nuoširdžiai pritaria 
šiems žodžiams, bet pirmų pir
miausiai dėkoja minėjimo or
ganizatoriams. Atliktas tikras 
patriotiškas darbas, ir atliktas 
gerai.

Parapijos vakarienė
įvyko vasario mėn. 12 d. 

Tai paskutinis žiemos laiko 
parapijos bendras susiėjimas. 
Prie vaišių stalo susirinkusius 
pasveikinęs ir padėkojęs už at
silankymą. klebonas prel. L. 
Mendelis vakąrienę pradėjo 
malda. Vaišės ir po jų pasilink
sminimas praėjo, kaip visuo? 
met. labai smagiai. Svečiai tu
rėjo ne tik malonų vakarą, bet 
savo atsilankymu sušelpė ir pa
rapijos mokyklą, nes vakarie
nės pelnas skiriamas mokyklai 
išlaikyti.

Seserys kazimierietės,
dirbančios mūsų parapijos 

mokykloje, sekmadieni, vasa
rio 12 d., po kiekvienų pamal
dų rinko aukas savo kongrega
cijai. Prel. L. Mendelis ne tik 
mielai leido aukas rinkti, bet 
visus ragino gausiai aukoti. 
Dosnumo pavyzdi parodė pats 
Prelatas, paaukodamas $25.00 
Surinkta iš viso $358.00. Au
kos dar bus renkamos po nove- 
nų pamaldų vasario 13 ir 14 d.
Jonas ir Bronė Lietuvninkai.
vasario mėn. 12 d. šv. Alfon

so bažnyčioje atšventė moterys
tės gyvenimo auksini jubiliejų. 
Mišias aukojo prel. L. Mende
lis. asistuojamas savo pagęlbi- 
ninkų kunigų, savo pamoksle 
gražiai jubiliatus pasveikinda 
mas. Išklmėse dalyvavo gražus 
būrys artimųjų, jų tarpe ir 
duktė vienuolė. Jonas IJetuv- 
ninkas yra giminaitis a. a. kun. 
Juozo Lietuvninko .buvusio 
daug metų Baltimorės lietuvių 
parapijos klebono. J. M.

O Brocktone LDS kuopos, su- „ 
s'rtckimas šaukiamas vasario 
19, sekmadienį, šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Visi nariai 
prašomi gausiai dalyvauti. JSu- ę 
sirinkiman atvyks iš New Yor- ' 
ko vienas iš tėvų pranc:škūnu. 
Bus proga sumokėti ir Darbi
ninko prenumeratą. “

• Jonas Vosy’ius, jaunesnis 
puskarininkis, tarnaująs 33 Il
linois diviziioi (Guard). nūola 
tinis Darbininko skaityk 
vasario 4 turėjo skaudžia 
rių operacija, kuria darė^dr. 
Petras Brazvs šv. Kryžiaus li
goninėje. Chicagoje. Ligonis 
jaučiasi jau geriau ir dėkoja ji 
lankantiems artimiesiems ir 
draugams.

• Baltų Draugijos Vokietijo
je suvažiavimas Įvyko sausio 27 
—29 d. Lueneburge. Iš lietu
vių suvažiavime dalyvavo apie 
10 asmenų. Pr. Zunde supa
žindino su lietuvių padėtimi 
Vokietijoje. Z. Ivinskis padarė - 
pranešimą Baltų Tyrimo Insti
tuto vardu. Spaudos konferen
cijoje kalbėjo Dr. P. Karvelis. 
Federalinei Vokietijos 
sybei atstovąvo min. 
jos vardu pasveikinęs 
vima. ♦

vyriau- 
Kraftas, 
suvažia-

teisinin-Antanas Repšys, 
ALRK Federaci- 

apskrities pir- 
metam. Kiti val- 
išrinkti D. Ka-

kąs. išrinktas 
jos Chicagoje 
mininku šiem 
dybos nariai
minskienė. Antanas Bacevičius, 
V. Paukštys, inž. Naudžius. E.
Markūnienė ir F. Sereičikas. 
Dvasios vadu pakviestas prel. 
Ig. Albavičius.
• Zenonas Nomeika, vargo

nų virtuozas, koncertuos Chi
cagoje kovo 11 d. rengiamame 
religinės muzikos koncerte, ku
ris Įvyks tuoj po religinės me
no parodos atidarymo šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčioje.

• Dr. K. Brinkis sausio 28 d. 
Madride didžiojoje Santiago 
kolegijoje, kuri turi specialių 
seminarą dabarties problemom 
tirti, skaitė paskaita “Europos 
federacija ir lietuviai”. Salė 
buvo pilna žmonių, dalyvavo 
14 tautybių studentai ir dau
gel svečių. Po paskaitos buvo 
gyvos diskusijos. Svečiai ir 
studentai gyvai domėjosi Lie
tuva ir jos pažiūromis Į Euro
pos federaciją.
★ Antano Petrolavno, 1912 

metais gyvenusio Nonticokc. 
Pa., ieško Morta Petrolavnaitė- 
Meksraitienė. kilusi iš Kales
ninkų km.. Ūdrijos parapijos. 
Jos tėvo vardas buvo Simonas. 
Rašyti: Mrs. Martha Meksrai- 
tis. 541 School St.. Minersville, 
Pa.

Vytauto Augustino
Lietuvos Vaizdų Albumas

LIETUVA

• Inž. St. Jarembauskas 
Australijoje išlaikė nustatytus 
egzaminus, priimtas i Austrai! 
jos inžinierių institutą nariu 
ir gavo lygias teises su šiame 
krašte baigusiais mokslą inži 
nieriais.

yra gerinusia ilovann visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba apie 
Lietuva visiems suprantama' kalba, 
todėl jis tinka visiems, kas kokia 
kalba bekalbėtų.

Albumas IJetuva
yra gražiausia dovana 
Vasario 16-muk proga 

Kiekvienam verta Aj gražų leidinį pa
čiam jsigyti ir kitam dovanoti.

Hleido: ATE IT I S, »!« tVilloughby 
Avė. Brooklyn 21. N. Y.

Jj galima gauti:
••DRAUGE’. 2:;.',l So. Oakley 
Avė.. Chieago S, UI..
ATEITIES administracijoj Ir 

ir pas platintojus.
Kaina 6 dol.

Pasidarykite savos

įdekite kalėta *Mwdel<v impcrtvotc* tikros 
dumbi.1 žoles i buteli oryrtes defltlnOs ir 
tesite |M,iqardZrvoti gerbusiu pasaulyje »ro- 
matisku ąerinui Vie»»o pakelio užteks vištom* 
ntet.tMi. Patenkinimas garantuotas arba ųr». 
Zin.imi pmipal. Užsisakykite nedelsiant. Po. 
kebo kaina $1.00. Rašykite:

WORLO HER« CO.. Oept. V. 
459 YSth Avė.. Neveark 3. N. J.



lange.

1105 County-rd.

ąfc taaai turi būtipapuoš- 
kad įriti simrashy, jog jis 

©čia. Nemėgdamas dirbti- 
! gėlių, susiradogyvąsias ir 
statė jais langus. Bet atsitik

4—5 dLd. Čhicaįg»je tavo suva- 
žiąvusi nagrinėti lietuviškųjų 
dvasinių vertybių. Studijų die
nas ri^ašė Uet Stud. Centro 
Vaidyba, gi visą technikini 
tatai atliko neštas skyrius.

Studijų dietas šeštadienio 
rytą atidarė Chicagos valdybos 
narys Ant Laucius, pakviesda
mas tarti žodį Sąjungos pirm. 
Pr. Jogą. Toliau tavo pakvies
tas ,stud. dienų pirmininkas

Lietuvos Vyri y Radiio Programa 
Trwn«ltttn> K «Uprtaw radijo 'tafta' VVM1A. |«M kvlocyclr' 

KIEKVIENĄ SEKMADIENI—NUO 1:»» IKI 2:00 VAI..
JH norit* Moję radijo programoje skelbtis. kreipkitės adresu:

KNIGHTS OF IJTHUAN1A WIX)A 
BRADDOCK, pa.

STUDUĮ DIENOSE CHICAGOJE
J. 10LIŪNAS mas'jr teigiamaspuses, kai ku

...į. riuos politinius samdžius, ži

Prašykite mus į LIETUVĄ 
siunčiamų gėrybių sąrašų:

OVIRSCAS CARGO CO. 
4436 S. Karintai St., 

Chfcaga 92, III.
Tbfc YArds 7-4337

Viena didis lietuviškojo aka-

T. Remei-

CHICAGO, ILL.

HELP W. FEMALE

PHILADELPHIJOS ŽINIOS

CLEVELAND, OHIO
Mr. Walter Rich.

dali

TOOL & DIE MAKERS
Ca Ii foru i a Locatiori

EMPLOYMENT OFFICE

LENKIRT ELECTRIC

te^a 
u»dv- 

Disk”- 
mintis

Leonas Sabaliūnas, kuris se
kretoriauti paprašė L Čepėnai
tę.

Atidaromąją paskaita apie 
“Lietuviškųjų dvasinių verty-

Rd., Cleveland 19, 
IV 6-2152.

Sąjungos 36 kuopos 
užkandžių vakaras 

parapijos

d. pareigomis pasiskirstė 
pirm. J. Virbalis, vice- 
ypatingiems reikalams 

Karpius, virepirm. švieti-
J. Gulbinienė,

WILKES - BARRE, PA.

Ifngus mokesčius sumoka siun- 
tėjas. gavėjui mokėti nieko ne
reikia. Siuntiniai siunčiami iš 
Londono, Anglijos tad labai

Wonderful Transportation 
COMBINATION BILLER 

AND TYPIST 
Days.

ALSO OPENING FOR BILLER 
and one TYPIST for night 

work wrth truck line 
experience.

Permanent positions.
CALL CLiffsrde 4-1000

ir kritiškai
esmė bei

bių esmę” skaitė Aldona Augu- 
stinavičienė. Ji nurodė, kad 
tos dvasinės vertybės vra viso
se ar daugelyje sričių: muzi- 
koie. mene, literatūroje, ne
mažiau vertingos negu k;ti 
tautu. Tik mūsų nesugebėji
mas jas parodvti pasauliu? »r 
neturėjimas pakankamai tv?r. 
tu vertėju neleidžią pasauliui 
pažinti mūsų kultūros.

Po pietų neriroukns buvo ap
valiojo stalo diskusijos 
“Lietuviškųjų vertvbm 
mas mumvse pačiuose”, 
siiose suglaustai savas 
pateikė D. Šeoutaitė. L. širmu 
Ivtė. V. Kamantas, 
kis ir J. Soliu nas.

Buvo diskutuota 
vertinta vertybių 
priežastys, skaldančios ar truk
dančios tas vertybes ugdvti 
studentuose, šios diskusijos 
daugiau ar mažiau turėto būti 
paremtos pirmąja paskaita. Ta
čiau diskusijų dalyviai kartais 
“nuslysdavo ir i lankas”.

Paskutinioji šeštadienio pa
skaita buvo J. Šmulkščio — 
“Mūsų santykiai su aplinka, 
ypač lietuviškąją”. Dėl laikn 
stokos ši paskaita buvo labai 
sutrumpinta ir tema dalinai pa
keista. Prelegentas išimtinai 
sustojo prie politinių vertybių 
ugdymo akademikuose. Trum
pai prisiminė lietuviškąjį išei
vijos politini veikimą, jo neigia-

'' — Bet tamsta metei vaza, ne 
gėle. — protestavo praeivis iš 
apačios .

• St. Baranauskas, solistas, 
tuoj po Velykų kon^rtuo?" 
los Angeles, Calif. Koncertą 
rengia “Lietuvių Dienos”. Da
lyvaus ir Los Angeles gyve^ 
nantieji lietuviai rašytojai. f

nonuų' čia prelegentas negalė
jo pamiršti ir saldžiai pagirti 
jam prie širdies esančio politi
nio, ideologinio Santaros sam
būrio.

Antrąją studijų dieną vyčių 
salėje, kur vvko visos paskai
tos, buvo iškilmingas studi^i 
dienų uždarymas. Čia D. Velič
ka kalbėjo apie tautinės sąmo
nės ugdymo būtinumą bei nu
rodė konkrečias priemones, 
kaip tai būtu galima wkdvti. 
Prelegentas taip pat išreiškė 
ypatingą džiaugsmą dėl studen
tijos domėjimosi tautinėmis 
vertybėmis ir reiškė viltis, kad 
panašios studijų dienos virs 
tradicinėmis.

Bendras įspūdis šitame susi 
būrime: malonu, kad Sąjungos 
valdyba suruošė tokias studijų 
dienas. Malonu, kad jose apie 
tas vertybes kalbėjo ne tik mū
sų vyresnieji, bet ir patys stu
dentai. Malonu, kad vietinis 
Sąjungos skyrius atliko visa 
rengimo darbą. Tačiau yra ne
malonu, kad net didesnė dalis 
Chicagos akademikų nedalv- 
vavo studijų dienose, nors tie 
charakteriai vis dėl to pasiro
dė vakare šokiuose ,kur ypa
tingai reiškėsi kaip dailaus gė
rimo atstovai prie baro. Nema
lonu, kad studijų dienu vykdy
tojai nesugebėjo suteikti bent 
kiek iškilmingumo visai studi
jų dienų eigai. Tačiau tai bus 
pamoka ateičiai.

• Austrijos lietuviai praei
tais metais Tautos Fondui su 
aukojo arti 1000 šilingų. Aus
trijos lietuviu bendruomenėje kančiai: sekmad’eniais —Grau- 
tėra vos 150 lietuvių. dūs verksmai. 3:30 vai. po pie-

O. Zailskienš 
Vyriausioji 
Skautininke. 

Cicero, 1956 .11. 12.

TALARSKI
FVNERAL HOME

LATDOn^VIŲ DIREKTORIAI
3M Maple Avenae, Hartford, 'Conn.

Maloniai tmtarnauja lietuviams naujai ĮninStose patalpose, 
prieinama kaina.

TeL CHapel 5*1377

E, tu gražuole .man tik- 
- tai lango vaizdą gadini, — su- 

. murmėjo ponas Toks ir išmetė 
pro langa su visu vazonu. Kai 
ji pliaukštelėjo gatvėje, iš ten 
pasigirdo griausmingas bal-

— Žmoma, o kaip kitaip ga
lėjau daryti: gėlė buvo vaznie. 
Ar tamsta norėtum, kad aš jas 
raučiau ir tik tada mėtvčiau’ 
Atsiprašau, tai yra daržininko 
amatas. Aš pirkau gėle su va
zonu, su juo ir išmečiau. Ko 
tamsta dar nori?

— Aš noriu, kad tamsta 
daugiau tn nedarytum, kai e?- 
siu pro šąli. Supranti?

— Labai gerai. — atsakė po- 
nas Toks. — Bet tamsta tada 
švilpterk, kai mausi pro šąli, 
nes aš negaliu žinoti, kada ki- 

ž... tos gėlės išdžius. Bet geriau- 
šia, jei tamsta visai čia neisi 
ir nekliudys! man švarintis 
preš šventę.

“ ’ t Ponas Toks užtrenkė langa 
X patenkintas:
-T — Na. ir laimėjau! Bent at-

. kreipė dėmesį, kad mano lan
gai prieš Vasario 16 ne tokie, 
kaip kitų.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Lietuviu bendrovė OVER- 

SEAS CARGO CO., atstovau
janti didelę anglu firmą HAS- 
KOBA L t d., Londone, siunčia į 
LIETUVĄ ir kitus kraštus 
Siuntinius su vilnonėmis me- 
'džiagomis, maistu, avalyne, 
vaistais ir kit. 100rr garant. —

— D tu ten. ką išdarinėii?’ 
Vos per niauką, galvos man 

* nenraskėlet
Ponas Toks iškišo galvą pro 

langa ir paaiškino:
— Darau tvarka prieš Vasa

rio 16. Viena vazele išmečiau.
- — Taigi, išmetei, beveik ant 
galvos. Kas tokiu būdu vazas 
svaido?

— O kokiu būdu jas galiu 
mėtvti?—paklausė ponas Toks. 
— Gal žinai koki naują būda 

- jų nusikratyti? jį;
— Žinai, žinai! — šaukė iš 

apačios. — Galas tave imtu 
taip mėtyti vazas! Ir kam tu ja 
išmetei?

— Tai klausimas!— nustebo 
ponas Toks. — Nugi išmečiau, 
kad gėlė buvo nudžiuvusi. Ar 
tamsta laikai lange ir sudžiū
vusias gėles?
J — Aš jokiu gėlių nelaikau, 
bet ir vazų žmonėm ant galvų 
nesvaidau.

— Aš taip ju tuščiu nesvai
dau. — paaiškino nonas Toks.

. — Vaza buvo .su gėle, nuvytu
ra- Kurios dar žydi, tebestovi

GRAŽIAI PAMINĖTA VASARIO 16 SUKAKTIS
Vasario 12 šv. Trejybės pa

rapijos svetainėje įvyko Lie
tuvos nepriklausomybės minė
jimas. Į minėjimą prigužėjo 
pilna svetainė žmonių, prade
dant senesnio amžiaus ir bai
giant pačiais mažiausiais Ame
rikos lietuviukais.

Šventės organizatorius buvo 
vietos klebonas kun. J. K. Mi
liauskas, gimęs Amerikoje, ta 
čiau gerai pažįstąs Lietuva, 
joje kadaise lankęsis, daug dėl 
jos dirbęs ir dabar jos nepa
mirštas ir išleidęs net keletą 
knygų lietuvių kalba.

Minėjimo programa buvo 
plati, ivairi ir svkiu Įdomi; ja 
paruošė seselė Koncepta. pade
dant kitų Nukryžiuotojo Jė
zaus seselių. Labai Įdomiai pa
sirodė vaikų darželio mažiukai, 
irodvdami. kad jie moka ir lie
tuviškai, ne tik angliškai, kal
bėti ir kaip spirgiukai pašoki
nėti. Po jų sekė tautiškais rū
bais skoningai pasipuošusios 
mergaitės, sudainuodamos ke
letą lietuviškų dainų ir pašok- 
damos keletą tautiškų šokių. 
Pianinu akompanavo A Male- 
veckienė. Pasirodė vyresnio ir 
jaunesnio amžiaus berniukai, 
pašokdami “grybus”, “zuiku
čius”, kareivių ir jūrininkų 
maršus. Scenoje teko pamaty
ti labai vykusiai sudarytus gy
vus paveikslus ir šventei pri
taikytus vaidinimėlius. Dideliu 
pasigerėjimu publika išklausė 
vyru ansamblio keletą lietuviš
ku dainų; ansambliui vadova
vo V. Ramanauskas. Artistės 
gabumu ir balso grožiu visus 
sužavėjo panelė Patricia Dau- 
gert. sudainuodama solo dainą: 
“O Lietuva motinėle”.

Minėjimo programos
užėmė trejetas pasakytu kalbu. 
Pirmą kalba, paįvairindamas 
linksmu juoku, lietuviškai paša

Laiikas redakcijai

Didžiai Gerbiamas Pone Re
daktoriau. Jūsų laikraštyje til 
peš kelių iš Liet. Skautų Są
jungos pasitraukusių nariu pa
reiškimas neatitinka tiesai, nes 
ten paminėtos skautinihkės iš 
organizacijos išstojo dėl asme
nišku sumetimu. Skaučių Sese
rija niekad nėra pažeidusi Lie
tuvos Skautu Sąjungos princi
pų, Ji stengėsi ir stengsis savo 
žfnioie turimas mergaites auk
lėti tikromis ir tauriomis lietu
vaitėmis. nrisilakydama skau
tu deologijos.

Prašau neatsisakyti ši paaiš
kinimą patąlninti Jūsų reda- 

’ guojamame laikraštyje.
Priimkite, pone Redakto

riau, aukštos pagarbos pareiš
kimą

kė kun. B. Zdanavičius, vie
nuolyno kapelionas Elmhurst, 
Pa. Kalbėtojas pažymėjo: būti 
geru ir susipratusiu lietuviu 
buvo ir yra garbinga! Kas yra 
ištikimas savo tautai, tas bus 
ištikimas ir geras Amerikai.

Antrą kalbą angliškai pasa
kė kun. J. F. Baltusevičius iš 
Scranton, Pa. J, 

r - šiemet jis pakviestas vasa
rio 16 atkalbėti invokaciją 
Atstovų Rūmuose Washingto- 
ne. Kun. J. F. Baltųsevičiaus 
kalba buvo persunkta giliu sa
vo tėvų gimtojo krašto, jos is
torijos pažinimu ir didele mei
le, o taip pat nuoširdžiu atjau
timu Lietuvos vargų ir nelai
miu rusų caro laikais ir dabar 
bolševikų vergijoje. Pažvmėio, 
kad mes visi turime dirbti Lie-

Naujai išrinktoji Bendruo
menės apylinkės valdyba vasa
rio 4 
šiaip: 
pirm. 
K. S. 
mo reikalams 
sekretorius J. Kazlauskas, ižd. 
J. žemaitis, narvs kultūros rei
kalams P. Balčiūnas, narys eko
nominiams reikalams VL Palu
binskas, narys finansų reika
lams P. Gruodis, narys socia
liniams reikalams V. Muliolis. 
Pastebėtina, kad valdyboj yra 
du studentai — tai J. Kazlaus 
kas ir V. Muliolis.

Vasario 12 d. susirinkime 
buvo išrinkta nauja Lietuvių 
Studentų Sąjungos Clevelando 
skyriaus-valdyba: R. Minkūnas, 
R. Bajoraitis, E. Žilionis, A. 
Barzdukaitė ir N. Ambrazaitė. 
Į kontrolės komisija: V. Ka
mantas, A. Barzdukas ir V. 
Kasperavičiūtė.

ALRK Federacijos jaunimo 
stovyklai po 100 dol. aukojo: 
dr. J. Meškauskas, Ig. Malėnas, 
Vikt. Palūnas. P. ir J. Staniš- 
kiai, O. ir B. Brizgiai, J. Puško- 
rius. P. Gruodis. O. ir V. Rose- 
vičiai. I. Janavičius .A. Gailiu- 
šis. Pinigams Įnešti Lietuviu 
banke vra at’darvta speciali 
sąskaita ?’r. 14333.

Septinta -e v- 4>iu festi
valy vasa’ o 12 d betuvišką 
programą atliko L. Sagio vado
vaujama lituanistinės vvsk. Va
lančiaus mokyklos ‘ ' itinių šo
kių grunė Gr? ’ ’in ” Tos pa
čios mokvklos Lietuvos nenri- 
klausomvbės šventės minėjimo 
programoj tain pat vasario 12 
d. pasirodė Grandinėlės atža
lynas — pačios jaunosios šokė
jos. irgi palikusios gerą įspūdi.

Abu Clevelando lietuviu cho
rai — muz. Alf. Mikulskio va
dovaujamas Čiurlionio ansamb-

tuvos gerovei, jos teises ginti 
ir nuolat belstis į stipruosius, 
kad pagelbėtų Lietuvai.

Trečia kalbėtoja buvo nese
nai iš Lietuvos atvykusi Ponia 
Bronė, buvusi mokytoja ir 
slaugė. Ji sklandžiai ir suglau
stai nupasakoio Lietuvos isto
rija ir pabrėžė, kad žmonijos 
priešas bolševizmas t žlugs ir 
Lietuva gyva prisikels iš savo 
nelaimės. Visuomenė skirstėsi 
labai patenkinta, turėjusi pro
gos pasidžiaugti turininga pro
grama ir Įdomiais kalbėtojais. 
Visu širdvse buvo jaučiama ir 
gyvai kalbama, kad lietuvių 
tauta Amerikoie yra dar gyva 
Nuoširdi padėka už gražu mi
nėjimo suorganizavimą priklau
so klebonui kun. J. K. Miliaus
kui, Nukrvžiuotoio Jėzaus sese 
rim ir visiems kitiems bendra
darbiams. B. D.

MARTIN SENTON, 74 meta K 
Airijos, staiga pasidarė milijo
nierius, kai New Yorko advoka
tai jam pranešė^ kad paveldi 
39 milijonus doleriu. Jo gimi
naitė Misa Fanny Sevton In
dianoje turėjo dideles plantaei-

• 5 DAY WEEK
• PAID VACATIONS

• PENSION 
Waughan's Seed Co.

601 W. Jadcson 
CHICAGO, ILL.

(Atkelta iš 5 psl.) 
bės kun. Bielskus. Pagrindinę 
kalba pasakys Kipras Bielinis. 
Rinkliavos reikalu žodi tars L. 
Bendruomenės viceD’rm. kun. 
dr. Vitas Martusevičins. Meni
ne dali išpildys L. Meno An
samblis, vadovaujamas Leono 
Kaulinio, ir studentų tautiniu 
šokiu gruoės. vadovaudama Ire
nos Karalienės. Minėjimo pro
grama parengta kruopščiai ir 
neužtruks per ilgai. Vadovaus 
Jonas Stiklorius.

Minėjime dalvvauti kviečia
mi visi Philadelphijoje ir ios 
anvlinkėse gvvena lietuviai. 
Kas gali, šventės diena rengiasi 
tautiniais drabužiais. Visi kvie
čiami savo auka prisidėti nrie 
Lietuvos laisvinimo. Suaukoti 
pinigai bus persiųsti Amtrikos 
Lietuviu Tarybai. Ab; Fetuviš- 
kos radijo programos dali savo 
Įprasto laiko taip pat skirs Va
sario 16 minėjimui.

Kun. Stasys Raila, vasario 13 
d., aplankė savo buvusi klebo
ną prel. Igną Valanč:ūna.

Moksleiviai, studentai ir sen
draugiai ateitininkai organizun. 

e tai dalyvaus pamaldose už tė-
w vyne šv. Andriejaus parankos

Skaučių Neringos. ir skautų bažnyčioje. Pamaldoms renka- 
Pilėnų tuntai sekmadieni, vasa- masi 10:45 vai. ryto.
rio 19, minės Lietuvos Nepri
klausomybės šventę.

Skautės ir skautai ta dieną 
9:30 vai. susirenka prie šv. 
Jurgio bažnyčios. Abu tuntai 
organizuotai su vėliavomis da
lyvaus 10 vai. pamaldose. Po 
pamaldų, 11:30 vai. lietuviu 
salėje tas skaučių ir skautų , 
sueiga. Kviečiami atsilankyti 
skaučiu-tu tėvai, bičiuliai ir 
Clevelando lietuviškas jauni
mas. (SKS.)

lis ir Pr. Ambrazo vadovauja
mas šv. Jurgių parapijos cho
ras — rengia Dainų šventės 
repertuarą. Abu chorai priima 
tuos dainininkus, kurie nori 
dalvvauti Dainų šventėj ir iš 
mokti jos repertuarą. Norėda
ma, kad ko daugiausia daini
ninkų dalyvautu. Bendruome
nės apylinkės valdyba visai ei
lei ašmenų, anksčiau priklausu
sių chorams, išsiuntė specia
lius raginimus. Reikia tikėtis, 
kad jie nebeliks be atgarsio.

St. ir Sim. Lazauskai persi
kėlė i naujai pirktus namus, ir 
dabar jų adresas yra toks: 1000 
Dillewood 
Ohio. Tel.

Moterų 
lietuvišku
vasario 12 d. nauj. 
salėje praėjo su dideliu pasise
kimu. Naujoji kuopos pirm. O. 
Jokubaitienė rodo geros ini
ciatyvos ir pastangų. SP.

tų; Kryžiaus keliai — trečia- 
diemais 3:30 vai. po pietų, 
penktadieniais — 7:30 vai. vak.

Prof. Jonas Puzinas pakvies
tas Vasario 16 kalbėti New 
Yorke, o Balys Raugas — Balti- 
morėj. K. č.

NEW HORIZONS
AT

L E N K U R T
IN

MECHANICAL ENGINEERING • DESING DRAFTING 

ELECTRONIC PROTOTYPE • CONSTRUCTION
TECHNICIANS

A limited number of men who are experienced in the me- 
chanical design of electronic assemblies can now advance 
to semi-professional or professional status with one of the 
vvorld’s lieding electronic firms. —-
If you are an electro-mechanical design draftsman or have 
electronic prototype construction experience and have 
done drafting you may ųualify for one of these positions. 
Here is your chance to advance in a position that calls for 
good experience rather than college degrees. If you are 
not satisfied with your present chances for personai 
grovvth and development contact Mr. Foster no\v at:

Lenkurt Electric Co.
1105 County Rd., San Carlos, California

Kultūros TarvMs vakario 12 
d. suruoštos paskaitos “Naujo 
ji lietuviu poezija”, kuria skai
tė Kostas Ostrauskas, klausėsi 
anie 40 žmonių. Paskaloje dau
giausiai buvo aptariama Kazio 
Bradūno įnašas mūsų Šio meto 
poezijoje. Paskaita buvo ilius- 

- truoiama ištraukomis iš K.
Bradūno naujausios knygos — 
Devvnios baladės. Po paskai
tos K. Bradūnas paskaitė kele
tą savo iau spausdintu ir dar 
nespausdintų eilėraščiu.

šv. Kazimiero narapiio* baž
nyčioje lietuviškos namaldos 
gavėnios metu papildoma se-

Modern. Progressive VVest Coast Electronic Firm has im- 
mediate openings for highly ųualified Tool and Die Mak- 
ers.

Thesc are permanent. steady jobs. Working on commerc- 
ial telephone carrier eųuipment.

Work and live on California’s beautiful Peninsula,.where 
the climate is best by government tęst.

Send a summary of your personai and work history to 
the address below and let us help you with any ųuestions 
you may have regarding relocation.
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mussnis taškus KamBtonb 
miesto pirmenybėse, įveikęs 
Plewes ir Acbermąnį
****** randame 

“British Chess Magazine* sau
sio nr.. kur jis minimas skai
čiuje dovanas laimėjusių MR- 
^mkeeonen pirmenybėse. N. 
Yorko “Chess Review” vasario 
nr žvmi- Sandrino ir Tautvai- 
šos <-1-^2, vietos laimėjima Ul>- 
nois valstybės pirmenybėse, su

LMwiy S. K.
Eiizabeth S. C.1:1«h0)

Purvinoj aikštėj mūsų futbo
lo vienuolikė prie . geriausių 
pastangų prieš Elizabeth įsten
gė pasiekti tiktai lygiąsias. Ko-

HUNTWGTON COŠT. BUILT
< 2 NEWvCAPB OODS. • ; 

Well eonsttocted homę 5 spedoas

r/’ 
CANCEL OR CHANGE 

CALL LO 3-7291

D1SPLAY

’ Or.. X Pajaujis ir Dr. D. Kri- 
viekas lošia D. C. Chess lygoje . 
ūž Kongreso bibliotekos ko
mandą Washingtone: pirmasis 
A klasėje (komanda iškovojo 
3 vietą iš 12 varžovų), o an
trasis — B klasėje.

N. Yorko lietuvių p-bėse, E. 
Staknys įveikė pirmavusį M. 
SlapšĮ ir perėmė pirmavimą 
tose p-bėse su 4:0, Slapšys an 
tras su 4:1.

Bostono tarpklubinėse rug- ” 
tynėse Lietuvių antroji pralai
mėjo prieš Arlingtoną 2:3. Po 
tašką Delnijo: Rimas Karosas 
ir G- Šveikauskas. Tadas Nagi- 
nionis, lošdamas su Simmonsu 
turėjo figūrą viršaus ir buvo 
panašu, kad laimės partiją, 
duodamas lietuviams laimėji- ~ 
mą prieš busimąjį Bostono 
meisteri — Arlingtoną, bet 
“žioptelėjo” Valdovę ir tašką. 
“Boston S. Globė” vasario 12. 
paskelbė Lietuvių C komandos 
laimėjimą prieš Bostono kole
giją 4:1.

Koresp. lošime “Chess Rev- 
iew” vasario nr. skelbia. to
kias lietuvių pasekmes: Ston
kus 1952 Golden Knights baig
mėje įveikė Frillingą ir Stra- 
han, o kitam turnyre įveikė 
Friedrich (54-Ph Žalys sudo
roji Karalaiti —(52-NCf, Nami- 
kas laimėjo prieš Thomas (54- 
Ns), Giedraitis įveikė Viele 
(55-N), Škėmą įveikė Cheeck 
(55-N).

LT. PARRY (/BBIEN New 
Yorko Atletų Klube pasiekė 
nauja rekordą. Jis 16 svarų ru
tuli nusviedė 59 pėdas ir 9 in- 
čius.

Latvis E. Metinis, N. Y. vals 
tybės meisteris, eina pirmuoju 
Marshall klubo p-bėse su 7:2.

Manhattan klubo p-bėse pir
mauja Bisguier, Al Turner ir
A. Feuerstein po 5:2.

Maskvoje, Sovietų pirmeny
bėse pirmuoju eina 19-metis
B. Spassky su 6:2, Averbach 
5V2, Taimanov ir Tai po 5. 
Spasskis laimėjo prieš Averba- 
chą, Rogoziną, Boleslavski ir 
M. Tai.

New Yorke liet, pirmenybė
se penktame rate susitiko Slap- 
šys ir Staknys, abudu iki šiol 
ėję be minuso. Partija baigėsi 
Staknio naudai, kuris tuo pa
čiu dabar veda pasekme 4-0. 
Slapšys liko antruoju 4-1. Pa
dėtį lentelėje pagerino Saka
las pergale prieš Milčių, abu
du lygiai atsistodami trečioje 
vietoje 3 2. Po to seka Vilpi- 
šauskas 2-2 (pralaimėjo prieš 
Andrulį!) ir Adomaitis su tiek 
pat taškų, aplošęs Račkauską.

šeštame rate susitinka Slap 
šys — Milčius, Adomaitis — 
Staknys. Andrulis — Račkaus
kas ir Vilpišauskas — Troja
nas. Sakalas laisvas.

maudos sąstatas buvošiek tiek 
pasikeitęs. Vartus puikiai gynė 
grįžęs į mūsų eiles Klingys, bet 
puolimui trūko įvarčių šaulio 
Sukūrę daugybę progų, mūsų 
vyrai sugebėjo pasiekti tikta? 
vieną įvartį. Pirmas puslaikis 
baigėsi lygioms, be rezultato. 
Aųtram puslaiky prasiveržęs 
priešininkas vedė 1:0; bet ne
trukus Boulos. priėmęs gražų 
padavimą iš Remėzos, išlygino 
1:1. ši pasekmė nepasikeitė iki 
baigmės švilpuko.

Už L. S. K. žaidė: Klingys, 
Vaitkevičius, Jėgeris, Arenas, 
Jokūbaitis, Wells, Kalašinskas, 
Remėza, Boulos, Sabaliauskas 
ir Gražys.

Ateinantį sekmaditnį lietu
viai vėl savo aikštėje (Farmers 
Ovai) žais pirmenybių rungty
nes prieš S. C. Eintrasht. Rung
tynių pradžia 2:30 vai. p. p. 
Prieš tai žais rezervinės ko
mandos.

Futbolo sezonas jau eina prie 
galo. Liko žaisti tik porą rung
tynių, todėl nepraleiskite pro
gos jų pamatyti, šį sekmadie
nį tikimės tikrai įdomaus žai- 
dimo, nes greičiausia vėl žais 
centro puolėjas Roberts, o var
tus gins mūsų šaunus varti
ninkas Klingys. Lietuvių Spor
to Klubas kviečia mielus “Dar 
bininko” skaitytojus ateinan
čio sekmadienio popietę įdo
miai praleisti Farmers Ovai 
futbolo aikštėje. Atvykite ne 
tik patys ,bet paraginkite ir 
savo draugus bei pažįstamus 
gausiai dalyvauti. Jausdami už 
savo pečių visuomenės para
mą, mūsų futbolininkai dės vi
sas pastangas sukurti gražu ir 
pergalės vertą žaidimą.

Bajoras.

. ; ,'jį a.' J Ct,
■ '■ ’■

NSPLAY ' ~
»., . .........................................

GET THŽ BEST!
Wed£»g taritaitons, shower 

decoraOoas aod favors.
Imported soitvttirs, umbril- 

la and shoa er ėans tar sale or 
rent. at low prices. 

The MiŪian Co.
136 - 19 — 38 Avė.

FLUSHING, L. L. N. Y. 
IN 1-S289 

Ask for DepL "L”

sulated double huųg wealb« strip 
windows, N&.Į-Oek flparin&l oU.iL 
w. heąt, aB cppper ptažn&ng, reel 
tile bath vitft yazdiy A lMtge me-^' 
cKdne^-oiibinet, 9 ft.
formiea tep in MtcbeiC graaget 80 
ft. r«4r yard with trees. FUB priee 
IV 1-3190. to eatholic com-
munity. Call Builder, ED 4-1208 or 
IV 1-3190.

-------------------.-z .—  !—r—— 
PORT WASH|NGTON — M

to St. Peteris. $17,500. Globė 
Roalty, 380 Port Waslrington 
Blvd., PO 7-1115 or PO 7-4993.

:■ 1 -■ : ■ '■ ____________________

DHL OF. CATHOLIC SCHOOLS

ALBERTUS MAGNUS COLLEGE, 700 Prospeckt Street, New Ha- 
ven, Conn. STate 7-1196; Dominican Sisters; Sister M. Lucia, O. 
P., President; Sister Francis de Sales, O. P., Dean; 250 Students; 
B. A Degree; Day; Summer Session; Tuition $400; Board $800; 
Fees for all Students $100 plūs. '

LONDON — NEW YORK — MUENCHEN

Transglobus

COLUMBUS 
HOTEL

ATLANTIC CITY, N. J.
SPECIAL RATES

$3.00 and $4.00 Per Day 
Rettaurant — Grill

DOES YOUR CHURCH - 
NEED MONEY?

Contact us for an oasy and sure 
way to make it fast. Stop in or 
call BErlin 7-0531-J for comp
lete detaib.

BO PEEP POTTERY

246 South White Horse Pike, 
BerEn, N. J. —

rr M EMA t B o «.
254 W. Broačhvay ;

South Boston, Mass 
JOSEBH BARACEVICH 
' • Laidotuvių Direktorius

Tat ANdr»w 8-2590

F U N E R A L H O M
197 Webster Avenue

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorius

NOTABY PUBLIC

t-

Nauja modernižka koplyčia ier- 
menims dykai. Aptarnauja Cam-> 
bridge ir Bostono kolonijas fe- 
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir i kitus miestus.
Be&ale šaukite: TeL TR 6-64M

Jungtinių Lietuvių Organi
zacijų metinis suvažiavimas į- 
vyko sausio 29 d. Lietuvių Pi
liečių draugijos klube. Niekuo
met dar nebuvo tiek gausiai 
atstovų suvažiavę, kaip šį kar
tą. Valdyba pateikė praėjusių 
metų veiklos ir piniginės apy
skaitos pranešimą, kurį atsto
vai užgynė ir priėmė. Po visų 
pasitarimų ir diskusijų nutar
ta $100 paskirti Lietuvos lais
vinimo reikalams. Pinigai Įteik
ti Amerikos Lietuvių Tarybos 
skyriui Vasario 16 minėjime. 
Naują valdybą sudaro: pirm, 
adv. Edvardas A. Schultz, vice- 
pirm. —. kun. Vladas Budrec- 
kas ir Stanley Straiter, fin. se
kretorius J. Chikanauskas, prot. 
Sekr. — Nellė Evans ir J. Pas- 
cužis, koresp. Frank Žilionis, 
ižd. Albert Chesna, direktoriai 
— Jack Norris, Elizabet Strai
ter, S. Saulis, J. Kelly, V. Ma
žeika. J. Pascužienė, V. J. Ko
nčienė, P. Daff, G. Žilinskas, 
A. Gutauskienė, A. T. Onaitis.

J. Alešunaitė, 
P. Pivarūnas.

J. Pabarčius, S. Onaitis. M. 
Onaitis, J. Muraška. A. Palec
kis, ir Mrs. Šultz. Kitas suva
žiavimas bus balandžio 29 d. 3 
vai. po pietų Lithuanian Bene- 
fit Association of America 424

VF U 9 A .
Locust St. McKees Rocks Pa. 
Nuoširdžiai prašoma visus at
stovus dalyvauti.

Lietuviu diena įvyks rugpiū- 
čio 5 West View Parke, kur ir 
praeitais metais. Visos draugi
jos,, parapijos, klubai, organi
zacijos nuoširdžiai prašomos 
tą dieną neruošti kitų parengi 
mų ir dalyvauti visų lietuvių 
dienoje. Frank Žilionis.

Dr. Levinskas, 
A. žaliaduonis.

DISPLAY

NEW CATHOUC EDFHON 
of the 

HOLY BIBLE
Beautifully Bound and Color 

Illustrated
Published whh the Imprimatur of 

HIm Em i nence 
Francis Cardinal Spellman 

Archbishop of New York

For Represenf atives or Information
No oMfgation on your pert.

Krepšinio
antrojo rato rungtynės prieš 

Ridgewood komandą bus vasa
rio 18 d. 8:15 vai. vak. žaidžia 
LAK. Prieš Piiilemoną vasario

MALĖ - FEMALE

Cooks • exčellent positions 
Domestics, all types, Good 
pay, steady, other positions 

Phone or ivrite 
Carl B— Sampson

Now York City 
RE 4-3261

PLAN YOUB VACATION NOW ANI> U TOO
WILL BE W1TH THE

1956 Frandscan Pilgrimages

TO CATHOUC SŪRINES M U i k CMUM 
tH HONOR OF THE BLESSH) MOTHER

TO CANADA — 
6 FULL DAY 

PILGR I MAGES

TO CANADA — 
WEEKEND

P ILGR IM AG ES
1

June 18-23 J.
— J

July 9-14 I
or į

July 23-28

Aug. 6-11 )
or J.

Aug. 20-25

Sept. 3-8 ]
or t

Sept. 17-22

April 6-8

April 20-22

$95. 

$100. 

$105.

$95,

OcL 12-14

Nov. 2-4

June 8-11 "j

June 29.
July 2

July 29-23

Aug. 34

Aug. 17-20

Aug. 31 ■
Sept 3

Any 
ono 
of 
theae 
tours 

*50
zr" $40
Teuro »V

Theae ccots for Tour* noted above Indude piymeot for meala, lodg- 
ing, all transportation, etc. (Ali of our Tourtbeglrt and end In N. Y. 
C.) A 85.00 dopoolt will hoid 1 reoorvatiofl m any of theae Tour* 
noted above tilt the day that the full payment ta due.

AH profita for the beneflt of our cwn 
Franolacan Semfnary — St. Joaeph'i leraphlc Semt nary

For folder wlth full detalia on all Toura uH: RE 8-4494, or vvrite: 
Franciacan Family Girele, 135 W. 3l»i N. Y. C.

Vaistų siuntinėlius pristato- Robuden 18 amp. 
me į visus Europos kraštus, iš- Robuden 60 tabl. T 
skyrus Rumuniją." Pavyzdžiai 
rodo kaip žemą kainą reikalau
jame:
A. C. T. H. 12 amp. 
Cedilanid 80 tabl. 
Cortisone 20 cc 
Cortisone 40 tabL 
Hydergin 120 tabl. 
Hydergin 12 amp. 
Hydrocortisone 25 tabL 
Irgapyrin 1x5 atnp. 
Irgapyrin 100 tabL 
Kombetin 25 amp, 
Largactil 100 tabL 
Largactil 10x2 cc 
P. A S. 500 tabl. 
P. A. S. 1000 tabL 
Rimifon 1000 tabL

$8.64 
3.04 
5.90 

10.67 
8.70 
3.75 
4.25 
3.18 
5.95 
4.80 
3.68 
4.35 

$4.00 
7.20 
8.40

7.68
5.53
4.42
3.75
9.21
1.53
1.53
3.04
3.20

ir jos

For a good deal on a 
NEW OR USER CAR 

call
EUGENE X. CARSON 

with
T. J. BUTLER & SON

DE SOTO — PLYMOUTH 
540 Harrison Avė.

Harrison, N. J. * 
New Phone: HU 3-5656 
Open Evenings Closed

Sundays

BETTER SCHOOLS BUILO

NEW YORKAS 
-U8lllH8ll8ll8!lllt8il8tt8H8if8n8ll8ilflU8H8il8H8fl8il8i1t,.l8$?lliinMI

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avė.
Brookiyn, N. Y

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Balla:

Serpasil 120 tabL
Streptomycin 10 gram.
Terramycin 16 caps.
Vitamin B-l 100 tabl.
Vitamin B-12 100 tabL 
Vitamin C 100 tabl.
Multivitamin 500 tabl

Siunčiant į Rusiją
užimtas sritis, muitas apmoka
mas iš karto; todėl imama dvi
gubą kaina. .

Prašoma rašyti angliškai

TRANSGLOBUS EXPORT 
1590 Second Avė.

New York*28, N. Y.
(REgent 7-7008)

BETTER COMMUNITIES

Sterling Silver Bracelet Rosary
The Bracelet Rosary has the ap- 
proval of the Holy See. Presents 
on its outer surface the complete 
Rosary. the Crucifix and Medais of 
the Blessed Mother, Saint Theresa, 
and Saint Christopher, beautifully 

: proportioned to make a graceful 
integrated design. It comes in an 
attractive gift box with a pamphlet

________ I describing the ūse of the Rosary.
Price $5.99 (PEtented) Check or Money Order

The Tri-Y Company box S21 east orange, n. j.

Paulius Gaubys

R am u n e s
Ramunių arbatą vi- 

] sada yra gera gerti.
Ramunių šviežių 
žiedų pusė svaro 
^ž“nuoia $1-25- 

k \ Liepos žiedų arba- 
ta geriama prakai- 
t a v i m u i sukelti, 

pūslės, inkstų ir persišaldymo 
ligoms gydyti. Liepos žiedų 
pusė svaro — $1.25. 
Pupalaiškis (kartusis) vartoja
mas gydyti kepenims, škorbu- 
tui, geltligei, reumatizmui ir 
kirminams išvaryti. Pupalaiš- 
kių lapų pusė svaro — $1.25. 
Trejanka tinka pašalinti įvai
riom vidurių piktybėm. Tre
janka — 75ę.

Visa kartu gali gauti už pri
siųstus $4-00.

ALEXANDER'S CO.
414 Broachvay 

South Boston 27 Mass.

ALB. BALTRŪNAS-BALTON 
Reikalų Vedėjas

660 Grand Street
BrooMyn, N. T.

NOTARY PUBLIC

TeL EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsaniiiotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė.

Bn oklyn, N. Y.

JALINSKAS .
Laidotuvių Direktorius ; 
84-02 JAMAICA AVĖ. ; 

(prie Forest Parkway Station) <

Woodhavea, N. Y. ] 
Suteikiam garbingas laidotuves.1 
Koplyčias nemokamai visom1 
miesto dalyse; veikia ventiliacija.1

TeL VIrginte 74499

Portretas, vestuvės, vaikai, įvairūs subuvimai, kopijos ir | 
t. L Natūraliose spalvose trijų dimensijų (stereo) nuotrau- I 

< ■ kos, taip gi aliejiniai portretai
P. Gaubys foto srity dirbąs nuo 1926 m. (Lietuvoje, Ber- i 
lyne ir Amerikoje) darbą Jums padarys tikrai greit, gerai | 

ir pigiau nei kas kitas. * |
85—27 88th St. Woodhaven 21, N. Y. |

(BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)
Telu VI 6-2164

' po 6 vaL vakaro, nedarbo dienom visą dieną.

Bii«n8W8n8R8H8H8liV«*6lt8ii8ii8«i8F8f*8nVnew8rf««(«TC8*«8ne«i«1to*««n«itti<8i:8«<8ii6ii8i««uMi8ii«H9HtoiVHVn«ilfinRten8Ni4*

TeL APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS s
BANGA |

348 BIDGEWOOD AVĖ. BROOKLYN, N. Y. f
Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto racDo •- 

stiprintuvai (amptifiers), plokštelių automatai 
(record diangers). 5

Aptarnaujami rajonai: BrooHyn, Maspeth, Woodhaven, f 
Richmond Hfli, Ozone Parfc, Forest HiU, Jamaica.

EGA tatfato, Neav York*.

Visais draudimo reikalais kreiptis 
į draudimo atstovę

JUOZĄ ANDRIUŠĮ
LICENSED INSURANCE BROKER

Baigęs tam mokslus ir išlaikęs valstybinius egzaminus.
Įvairiose draudimo įstaigose apdraudžiama automobiliai, 

namai, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar įvairių 
rūšių atsakomybės bei pavogimo. 8ave galite apsidrausti nuo 
nelaimingų atsitikimų bei ligos, kartu apmokant ir ligoninės 
išlaidas.

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS INS. CO., Hartford, 
Connectlcat

Greitas ir sąžiningas patarnavimas.
Kreiptis: šiokiadieniais iki 8 vai. vak., šeštadieniais iki 6 

vai. vak.

WINTER GARDEN TAVERN Ine. j

VYT. BELECKAS savininkas

Baras, Sale vestuvėms, 
parengimams, susirinki-

Juozas Andriušis
Ž3S Leunanl Street Breeklyn 1L N. T.

EVergieeu 7-8247.

mams, etc
1633 MADISON ST.



Lietuviškos televizijos
Medford, Mass.programa

Komitetas.

SIUNTINIAI LIETUVON

Amerikos Lietuvių Katalikiško Jaunimo Vyčių Žurnalą.

1330M.97.9MEG(RM)

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES PASKELBIMO
38 metų sukakties minėjimas įvyks

1956 m. Vasario-February 19, sekmadieni, 4 vai. po pietų
ALL

Minėjimą rengia ir visus maloniai kviečia gausiai atsilankyti

per 2000 Žmonių ir visi Bosto
ne gyveną svetimųjų valstybių 
konsulai. Meninėj dalyje liet 
tautinių šokių grupė, gausiau
sia iš visų .išpildė Malūną. To 
baliaus proga Boston Sunday 
Herald įsidėjo lietuvių grupės 
nuotrauką. <

Agnės Snieckųitė ir Dprothv 
žeroliūtė. Penktadienį jos iš
skrido | šiltus kraštus. Pradžio
je sustos Puerto Rico, iš ten 
keliaus į Dominikonu respubli
ka, Jamaica, Haiti. Grįždamos 
keliom dienom sustos Miami, 
Fla.

mtoėjimą.
Vasario 16 d. viso pasaulio 

Seteriams primena ilgų ir sun
kių lietuvių Tautos kovų už

Jonas Beinortus, 
sekretorius.

JAPONIŠKOS VEISLES šuniu
kas Madisnn Sq. Garden var
žybose buvo išrinktas gražuo
liu. Jis priklauso 11 metu mer
gytei S. Breweiter.

OVERSEAS PARCELS AGENCY 
of “HASKOBA” Ltd., London 
c/o LAIMA
335 Union Av., B’klyn 11, N. Y.

Klausykite
___  ^LIETUVOS ATSIMINIMU^

Minėjimas bus WEBSTEEl

Minėjimas pradedamas 10:30 
v. mišiomis ir, pritaikintu tai 
dienai pamokslu bei giesmė
mis.

PARDUODAMA. Pasinaudoki
te proga pirkti restoraną “Li- 
thuanica Sųuare”, geroje biz
nio vietoje, išdirbtas 18 metų; 
pardavimo priežastį sužinosite 
vietoje. Kreiptis: 282 Union 
Avė., Brooklyn 11, N .Y.

Auto nelaimėse
Bostono mieste praeitais me 

tais žuvo 64 žmonės, o sužeis
ta 3260.

ir Bostono majoras John Hy- 
nes išleido proklamacijas Vasa
rio 16 šventės reikalu ir su vie
tos Alto , vadovybe nusifotogra
favo, jas pasirašydamas.

1W4WHnE.fr. HJUSM.HJ. 
VWr^#r 6-3325

ir kata- 
prašomi 
ir para- 
asmenvs

Vasario 16 Great Nedce
Nassau County lietuviai tu

rės progos paminėti Lietuvos 
respublikos nepriklausomybės 
atstatymo dieną Great Necko 
A. L. Bendruomenės skyriaus 
ruošiamoj šventėj. Minėjimas 
įvyks Vasario 26 d. 89 Steam- 
boat Rd. Great Neck (Kasmo 
čiaus svetainėje) 5 vai. po pie
tų. Pagrindiniu kalbėtoju bus 
VLIKo Prezidiumo sekr. Hen
rikas Blazas, programą išpildys 
vietos vyrų choras, vadovauja
mas muz. M. Cibo.

Kun. J. Vaitekūnas, 
dvasios vadas

Vincas J. Kudirka,

joje ilgamečiai protokolų raš
tininkui Kaziui Rusteikai pasi
traukus. jo. vieton išrinktas Al
fonsas Baika. Susiv. šv. Kazi
miero draugijos protokolu raš
tininkui St. Jakučiui pasitrau
kus, jo vieton išrinkta J.' Gli- 
neckis.

Palinksmino vaikučius
Užgavėnių proga vietoj La

šininio ir Kanapinio buvo pa
kviestas magikas — juokdarys, 
kuris vasario mėn. 10 d. salėje 
po bažnyčia šv. Petro parapi
nės mokyklos mokiniam paro
dė visokiu magiškų gudrybių 
ir “burtų”.

Pradės atostogas
Vasario 17 d. šv. Petro para

pinė mokykla pradės žiemos 
sezono vienos savaitės atosto
gas. Mokslas prasidės vasario 
27 d. Atostogų metu kai ku
rios seselės mokytojos atliks 
savo metines rekolekcijas 
Brocktone. ~' -

Skautų išvyka
Bostono lietuvių skautų Kęs

tučio draugovė vasario 19—21 
dd. rengia išvyką į Blue Hills 
kalnus. Išvykai vadovaus ps. A. 
Treinys, draugininkas.

Vyks pasportuoti
Bostono vyčių sporto mėgė

jų ratelis vasario 28 d. rengia 
Roller Skating vakarą. Sporti
ninkai vyks į Neponset, Mass.

Yorko AHo atstovai Guh. A. 
Harrimano buvo primti A. Oš- 
lapas. M. Kižyiė, dr. Br. Na
miukas, inž. A. Varnas ir dr. 
VL Viliamas. Kartu su jais dar 
buvo iš Rochestorto atvykęs 
kun. J. Bakšys. Gub. Avorell 
Harriman pasirašė atsišaukimą 
i New Yorko valstybės' gyven
tojus, primindamas Vasario 16 
ir skatindamas įsijungti į lie
tuviu viltis ir maldas savo tė
vyne'! laisvę atgauti, žodžiu 
gubernatorius pareiškė, kad 
Amerikos lietuvių kovą su ko
munizmu dėl tėvų šalies lais
vės sutampa su JAV siekimais 
tarptautinėje politikoje. Dek- 
liaracija bus perskaityta sek
madienį, vasario 19, į vykstan
čiame' Vasario 16 minėjime 
Webster Hali salėje 4 v. p. p. 
Kalbės Rep. Ray Madden ir dr. 
J. Pajaujis.

SUVAŽIAVIMAS 
NEWARKE, N. J.

Lietuvių Bendruomenės Ne- 
warko. apygardos valdyba kvie
čia vasario 25 d., šeštadieni, 
6:30 vai. vakare šv. Jurgio Dr- 
jos patalpose, Newarke, apy
linkių atstovų suvažiavimą šia 
darbotvarke: L Praeitojo suv. 
protokolo patikrinimas, 21 Val
dybos, komisijų ir apylinkių 
pranešimai, 3. Valdybos^ ir ko
misijų rinkimas ir 4. Klausimai 
ir sumanymai. Suvažiavime 
kviečiami dalyvauti ir svečiai.

Apygardos Valdyba,

Lietuviški totovirijoję TarptautinioInstituto
šeštadienį, vasario 18, 12:15 ruoštame Hardi Gras balių- 
1 vąL p. p. Big Brother Bob je Statler viešbutyje, dalyvavo 

Emery programoje Bostono 
tudūnų šokių grupės įąunieįi 
išpBdys keletą lietuviškų tau- 
tiną šokių televizijos WBZ 
stotyje 4 kanalu. Tuo bus pa
minėta Vasario 16.
Likviduojasi šv. Petro d-gija

Sv. Petro Draugija, savu lai
ku turėjusi narių arti 500 ir 
gražiai veikusi šioj parapijoje, 
nutarė likviduotis, nes narių 
nebeliko nei šimto. •

Pasikeitė raštininkai.

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas rengiamas vasario 
19 d. 3:30 v. p. p. Piliečių klu
bo salėje.

Minėjimą rengia visos lietu
viškos organizacijos, draugijos 
ir Amerikos Lietuvių Bendruo
menė. Visų tų organų atstovai 
sudaro minėjimo komitetai Ko
miteto prezidiumą sudaro kle
bonas kun. Jonas Kinta — gar
bės pirmininkas, Antanas Gu
doms — pirmininkas, Jonas 
Sprainaitis — iždininkas, kun. 
Vytautas Demikis — sekreto
rius.

Prityrusi “Haskoba” Ltd., (Londone, Anglijoje) at
stovybė priima užsakymus siuntiniams į Lietuvą ir Sovie
tų Sąjungos kraštus. Maistas, vaistai, įvairios medžiagos 
rūbams ir avalynei bei kitos gerybės išsiųstos iš Londono 
sandėlių, pasiekia Lietuvą 4—6 savaičių bėgyje. Siuntinio 
gavėjas, priimdamas siuntinį nieko neprimoka, nes siun
tinys pilnai apmokamas siuntėjo.

Atvykite asmeniškai, ar skambinkite EV 8-6163 dėl 
kainoraščių. Patarnausime greitai ir sąžiningai

Piliečių klubo salėje 3:30 v. 
p. p. kalbės J. Audėnas, Lietu
vos Laisvės Komiteto narys, 
taip pat kalbą pasakys Pater 
šono miesto majoro atstovas.

Meninėje dalyje dainuos šv. 
Kazimiero parapijos choras, 
vadovaujamas muziko Vinco 
Justo, šeštadieninės mokyklos 
mokiniai pasakys eilėraščių.

Komitetas kviečia visus lie
tuvius gausiai atsilankyti,

6:30 v. v. iš televiziios stoties 
• WATV — 13 kanalo. Progra
ma skiriama Lietuvos nepri
klausomybės šventei paminėti 
Išrnldvs “Liet, atsiminimų” ra
dijo “Rūtos” ansamblio daini
ninkai ir šokėjai, solistė Suza- 
na Griškaitė. Režisuoja ir vado
vauja programos organizato
rius Jokūbas J. Stukas. Bus 
kalbama tik lietuviškai.

"VYTIS” yra įdomus, turiningas, gražiai iliustruotas jau
nimo žurnalas, einas jau 41 metai;

••VYTY” rasi įdomių pasiskaitymų ir iliustracijų bei žinių 
iŠ jaunimo gyvenimo ir veikimo, susipažinsi su jaunimo galvosena, 
troškimais ir darbais Dievui ir Tėvynei;

“VYTIS” leidžiamas lietuvių ir anglų kalbomis, eina kas 
mėnuo ir kainuoja tik 3 doL metams. Prenumeratų siųsti adresu:

MRS. RITA PINKUS,
76 Providence Street, Worcester 4, Mass.

Elzbieta Jakaitis 
išvyko kelioms savaitėm atos

togų į Miami, Floridą.
LB New Yorko apygardos 

atstovų suvažiavimas .
ivyks vasario 25 d. 4 v. p. p. 

bus šeštadienį, vasario 18, Baltų Laisvės namuose, 131 
E. 70 St New Yorke. Bus pra
nešimai iš praeitų metų veik
los, apie pasaulio lietuvių sei
mą, apygardos valdybos ir 
kontrolės komisijos rinkimai ir 
kt. Apylinkės valdyba kviečia 
visus, besidominčius LB veik
la ir rūpesčiais. Apylinkių ir 
seniūnijų įgalioti atstovai pra
šomi atvykti punktualiai

L. B. N. Y. Apygardos 
Valdyba.

JEI ŽAVIESI JAUNATVE IR JAUNIMU - 
PRENUMERUOK IR SKAITYK

vainikavimą. Tą dieną, 1918 m., 
Lietuvos Taryba Vilniuje pa
skelbė nepriklausomos demo
kratiniais pamatais sutvarkytos 
Lietuvos valstybės su sostine 
Vilniuje atstatymą ir pranešė 
pasauliui, jog Lietuva laisvai ir 
savistoviai tvarkys savo gyve
nimą. Iš tikrųjų Lietuvos ne
priklausomybės metai, buvo 
Lietuvių gerbūvio ir kultūrinio 
klestėjimo metai

Bet Sovietų Sąjunga, sulau
žiusi visas tarptautines sutar
tis, 1940 m., jėga pagrobė ir 
pavergė mūsų tėvų žeme, žu
dymais, kalėjimais, masinėmis 
deportacijomis ir visokeriopu 
genocidu dabar teriojami bol
ševizmo vergijoje lietuviai. Jie 
herojiškai veda žūtbūtinę kovą 
krašte, o jų viltys yra sudėtos 
į laisvajame pasauly gyvenan
čius lietuvius ir laisvąjį pasau
li. Nebūkime kurti jų pagel- 
bos šauksmui.

Laisvėje gyvenančių lietu
vių yra pati svarbiausia ir ne
atšaukiama pareiga — vienin
gai įsijungti į Lietuvos laisvini
mo kovą ir tęsti ją dar su di 
dėsniu pasiaukojimu, iki Lietu
vai laisvės rytas ir vėl nušvis.

Vasario 16 d. šventę minė
dami, turime pademonstruoti 
visam pasauliui lietuvių gilų 
susipratimą, vienybę, pasiauko
jimą ir nepalaužiamą ryžta 
Lietuvos didžiajam reikalui. 
Kraujo aukos iš laisvėje gyve
nančių lietuvių tėvynė nereika
lauja, bet išsilaisvinimo kovai 
yra reikalinga visų moralinė 
ir materialinė parama.

Susirinkime į minėjimą su 
atviromis lietuviškomis širdi
mis ir su dosniomis rankomis. 
Tačiau, jei kas, dėl labai svar
bių priežasčių, negalėtų at
vykti, atlikti savo lietuviškos 
pareigos, nuoširdžiai prašome 
parodyti solidarumą prisiun- 
čiant piniginę auką Lietuvos 
laisvinimo reikalui.

Vardan tos Lietuvos vienybė 
težydi!

Didžiojo New Yorko Amerikos
Lietuvių Taryba.

Alto atsišaukimas
MM broliui Ir socės lietuviai,

Nev Ytekn Lietuvių Taryba 
maloniai kreipiasi į Tamstą ir 
Riečia atsilankyti bei įsijungti 
į Lietuvos Nepriklausomybės

LAISVES VARPAS
NAUJOSIOS ANGLUOS LIETUVIŲ 
KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA

WBMS, 1090 kilocycles Boston 15, Mass.
Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 vai. pietų metu

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS
SI Bunker Avė., Brockton 4, Mass.

Tel. Brockton 8-1159-R. g

Lietuvių Radijo Valandos Programa 
perduodama sekmadieniais
WHIL — 1430 kilocydes

Kiekviena sekmadienį nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai įduokite ar siuskite 
vedėjui ANTANUI F. KNEIŽIUI — Lithnanian Eadio Hour, 54 Cot- 
tage SL, Nonvood, Mass. Skyriai: Ltthnanian Forniture Co. —• A. ir 
O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir Stasys Jakutis, 496 E. Broachvay, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Avė.. Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOrwood 7-1449; SOuth Boston 8-4618 ar 
8-1949; Kirkiami 7-8538.

KATALIKŲ SEIMELIS

A L. R. Katalikų Federaci
jos N. Anglijos apskrities me
tinis seimelis ' šaukiamas Jur
gio Washingtono diena, vasa
rio 22, šv. Petro lietuvių para
pijos salėje. Seimelis bus pra
dėtas 10 vai. ryto mišiomis, 
kurias aukos kun. J. Vaitekū
nas; pamokslą pasakys Federa
cijos Centro Valdybos sekre
torius kun. A. Juška iš Chica- 
gos. Po pamaldų 11 vai. prasi
dės posėdžiai.

Federacijos skyriai 
Ūkiškosios draugijos 
atsiųsti savo atstovus 
ginti, kad ir atskiri 
gausiai seimelyje dalyvautų. 
Tarp kitų klausimų bus taria
masi dęl Federacijos Kongreso, 
kuris Bostone įvyks spalių 12, 
13 ir 14. ,

N. Anglijos Apskrities Val
dyba:

Sėkmingas spaudos vajus
Vasario mėn. 12 d- šv. Petro 

bažnyčioje katalikiškos . spau
dos reikalų pamokslus pasakė 
T. Gediminas Jočys, pranciško
nas. Dabar jis lanko privačius 
butus užsakinėdamas laikraš
čius ir platindamas katalikiš
kas knygas bei maldaknvges. 
žmonės mielai priima, .įsigyja 
katalikišku knygų ir ypatingai 
naujai užsisako ar atnaujina 
Darbimnką.

Gausiai aukojo
Šv. Petro bažnyčioje vasario 

mėn. 12 d. buvo darvta specia
li rinkliava parapijos bažny
čios, mokyklų ir kitu pastato 
apšildymui. Parapiečiai Suau
kojo 1041 dol.

Skautai ir. vilkiukai
dalyvauja uniformuoti bend

rame Vasario 16 minėjime 
Webster Hali. Uniformuotiems 
įėjimas nemokamas.. Tunto su
eigos vasario 19 d. nebus.

Laiškas iš Lietuvos
Jurgiui Visockiui ir Onai 

Čeriienei, gyv. Amerikoje, vra 
gautas laiškas iš Lietuvos. Lai
šką malonėkit atsiimt asme 
niškaį arba paprašykite pristos- 
ti: Baltic C©. „Pį O. Box 90-337, 
Union Avė. Brooklyn 11, N. Y’

Ieškomas Jonas Grinius, sūnus 
Juozo iš Joniškio. Atsiliepti 
šiuo adresu: Ed. Vitkus, 449 
Grabam Avė., Brooklyn, N. Y.

Antanas Škėma,
laimėjęs šių metų Darbinin

ko dramos konkursą, šeštadie- 
ių, vasario 11, į Darbininko re
dakcijos patalpas buvo sukvie
tęs jury komisijos narius bei 
bičiulius vaišėms.
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