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viceprez. Nivonas ir jungt. štabo viršininkas adm. Radfordas.

Sovietai vėl pasiilgo Vakarų
Sovietų propagandistai pa

juto, kad Vakarų • kultūrinin
kai nusisuko nuo Sovietų po 
jų invazijos Vengrijoje. Meni
ninkai ten nebevyksta, lygiai 
ir nuo maskvinių meno ga
strolių daugelis Europos mies
tų atsisakė. Sovietam tai ne
malonu, ir jų rašytojas propa
gandistas Uja Ehrenburgas ra
gina vyriausybę plėsti kultūri
nius santykius su Vakarais, 
nepaisant, ką sakytų Dulles ar 
Lloydas. Politiniai ar ideologi
niai skirtumai gali būti, bet 
kultūrinis bendradarbiavimas 
naudingas abiem pusėm. Ir 
Ehrenburgas pasisako, kad jis 
vertinąs Amerikos rašytojus, 
Prancūzijos meną. Norima 
matyti, vėl prasimušti i Vaka
rus ir atgauti prarastus kultū
rininkus.

Maskva prisipaži
no pagrobus 
diplomatą

Sovietų vyriausybė vasario 
7 prisipažino Švedijos vyriau
sybei, kad švedų diplomatas, 
pagrobtas sovietų prieš 12 
metų, yra miręs Maskvos ka
lėjime. Tai Raoul Wallenberg, 
kuris 1944 buvo atvykęs i 
Budapeštą kaip tarptautinio 
raudonojo kryžiaus atstovas. 
Jis ten aprūpindavo žydus do
kumentais, su kuriais jie galė
davo išvykti ir tokiu būdu iš
vengti nacių koncentracijos

Kupranugariai pavaduoja 
naftą

Dėl benzino trūkumo Turki
joje sunkvežimius vėl išstu
mia “dykumų laivas” kupra
nugaris. Tačiau kupranugariai 
su prekėm turi sustoti prie 
sostinės. Jiem, o taip pat asi
lam yra uždrausta įeiti Į mies
tą, kad lankytojam nesugadin
tų civilizuotos sostinės vaizdo.
Vokiečiai rado naftos po jūra

Vokiečių naftos bendrovė 
jūrose prie Kielio pragręžę 
dugną iki 1620 metrų gylio, ir 
pradėjo tekėti nafta. Dabar 
apskaičiuojama, ar jos bus 
tiek, kad apsimokėtų visa 
brangi ekploatacija. Mėgini
mai surasti naftos šiaurės Vo
kietijoje davė vaisių — 1952 
surado prie Boostedt 1730 
metrų gilumoje. Per dvejus 
metus iš ten gavo- 75,000 to
nas naftos. Buvo paskiau rasta 
dar trijose vietose, ir Vokieti
jos naftos produkcija metams 
pasiekė 260,000 tonų naftos.

• Sovietai vėl pristatė Syri- 
jai 5 greituosius motorlaivius 
su 12 instruktorių. Dabar to
kių instruktorių Syrijoje esą 
per 100
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Maskvos aliarmas prieš Lenkiją
LENKAI MANO, KAD TAI TIK NERVŲ KARAS, IR GIRIA AMERIKĄ

lagerių. Kai 1945 Budapeštą 
užėmė sovietų kariuomenė, 
Wallenbergas po 5 dienų din
go. Švedijos vyriausybė para
šė Maskvai 49 raštus, kad grą
žintų jos diplomatą. Maskva 
vis aiškino, kad nieko apie to‘- 
ki nežino. Tik kai pernai Mas
kvoje buvo Švedijos min. pir
mininkas. jam pažadėjo dar 
sykį, reikalą ištirti. T k dabar 
atsakė. Esą Wal’enbergas mi
ręs Lubiankos kalėjime jau 
1947. Dėl jo kaltas esąs Aba
kumovas, kuris anie suimtąjį 
vyriausybei melavęs. Abaku
movui lengva dabar kaltę su
versti. nes jis buvo sušaudy
tas tuojau sušaudžius Beriją.

★

ITALIJOS SOCIALISTAI NUO 
KOMUNISTŲ ATSISKYRĖ 
Italijos socialistų partija, va

dovaujama Pietro Nenni, va
sario 10 nubalsavo atsiskirti 
nuo komunistų ir susijungti 
vėl su socialdemokratais, va
dovaujamais Saragatp ir daly
vaujančiais vyriausybės koali
cijoje. Prieš 10 metų Italijos 
socialistai buvo skilę, ir dau
guma su Nenni buvo nuėję 
bendradarbiauti su komunis
tais. Už tai Nenni buvo ga
vęs ir Stalino taikos premiją. 
Prieš kiek laiko Nenni pasi
skelbė, kad tos premijos pi
nigus perduos labdaros reika
lam.

AMERIKOS KOMUNISTAM 
NEBUVO KITOS VIETOS 

KAIP TIK BAŽNYČIA
Amerikos komunistų parti

jos suvažiavimas, pirmas po 
1950 metų, įvyko šeštadienį 
New Yorke. Skundėsi, kad 
apie 20 viešbučių jiem atsakė 
patalpas. Tad susirinko buvu
sioje rusų pravoslavų bažny
čioje, kuri dabar vartojama 
susirinkimam. Prancūzijos ko
munistų vadas Duclos atsiuntė 
raštą graudendamas, kad 
Amerikos komunistai nenu
kryptų nuo Maskvos politikos. 
Tam tvirtai pritarė ir Ameri
kos komunistų pirmininkas 
Fosteris. Bet jis jau 75 metų, 
ir širdies liga jam neleido net 
pranešimo skaityti. Su juo 
nesutinka partijos sekretorius 
Eugene Denr.is.

Suvažiavimas buvo uždaras 
Televizijos reporteriam visi 
kartojo veik tuos pačius žo
džius: “Jokių komentarų“ ir 
stengėsi nusukti veidus nuo 
fotokameros.

Amerikos komunistai sekma
dienį betgi nuba’savo laikytis 
maskvinės linijos.

• Žydų pasauly yra 11.810.- 
000. Daugiausia jų Amer koje 
—5,200,000. Sovietų Sąjungoj 
2 mil., pačiame Izraelv tik 
1.585.000

Maskva pereitos savaitės ga
le davė toną savo ištikimiem 
satelitam pulti dabartinės 
Lenkijos politiką. Kiekvienas 
iš satelitų turėjo kaltinti Len
kijos komunistus kuo kitu. 
Maskvos “Pravda” smerkė Go- 
mulkos žemės ūkio programą. 
Esą noras naikinti kolektyvi
nius ūkius bus naudingas buo
žėm, bet žalingas smulkiems 
valstiečiam. Bulgarų spauda 
aiškino, kad Lenkijoj remia-
mos kontrevoliucinės idėjos. 
Vengrijos Kadaras Lenkijos 
“tautinį komunizmą” lygino 
su Hitlerio nacionalsocializ- 
mu. Čekoslovakijos * spaudoje 
buvo puolama Lenk:ja už pre
kybos plėtimą su Vakarais. 
Rytų Vokietijos bosas Ulbrich- 
tas skelbė, kad Lenkijoje tam 
tikri “individai” tolsta nuo 
marksizmo-leninizmo. U

Lenkai Varšuvoje tą visa pa-

Vasario 16-ta
paskelbė Lietuviu Diena Illi
nois gubernatorius V/iiliam G. 
Stratton, Pennsylvanijos gu
bernatorius George M.. Leailsr, 
Ohio gubernatorius C. William 
O'NeilI, Califor n i jos guberna
torius Goodwln J. Knight, Ma- 
ryland gubernatorius Theodo- 
re R. McKelcLen.

KOVOTOJAI PRIEŠ 
KOMUNIZMĄ

VVashingtone vasario 10 su
siorganizavo “santykių su už
sieniais komitetas”. Jo pirmas 
posėdis reikalavo, kad Ameri
ka nutrauktų diplomatinius 
santykius su komunistipiais 
kraštais.

Tarp komiteto narių yra bu
vę gubernatoriai resp. J. Bra- 
cken Lee, demokr. Ch. Edison, 
buvę generolai A. C. Wede- 
meyer, C. A. VVilloughby. 
penki kongresmanai (tarp jų 
ir A. M. Bentley).

GEDVILAS PASISKARDENO
Maskvoje vyriausios tarybos 

suvažiavime M. Gedvilas aiš- < 
kino, kad teisės principai, ku
rie “išre škia socializmo de
jas”, turi būti tie patys visoje 
Sovietų Sąjungoje. Taigi pasi
sakė už vienybę su Maskva. 
Gedvilas buvo tame suvažiavi
me teisinių rezoliucijų komi
sijos pirmininkas.

• New Yorko uosto vilkikų 
ir tanklaivių streikas tebesi
tęsia. Derybos nutrūko.

NAUJAS AMERIKOS BOMBONEMS. greitesni* ui Kamą Jame )ffiiln«« 3 vyrai. 95 pėdų UkI° 
sparnu plot.ln 55 pMnv

gal Maskvos direktyvas pradė
tą kampaniją pavadino “nervų 
karu”. JĮ bus pažadinę kai 
kurie nauji Lenkijos komunis
tinės vyriausybės žygiai. Pir
miausia — Lenkijos derybos 
su Amerika, kad gautų iš jos 
ūkinės paramos; taip pat pre
kybos sutartis su, Anglija. Ne 
paskutinėj vietoj ir Lenkijos 
atstovo- pakeitimas Maskvoje 
— ten buvo tas, kuris anks
čiau Gomulką buvo nugabenęs
į kalėjimą.

Spėjama, kad lenkai Į tuos 
kaltinimus neatsaKnės.

NAUJI L£NKŲ ŽODŽIAI 
APIE AMERIKĄ

Lenkijos laikraščiai staiga 
prašneko naujais žodžiais apie 
Ameriką. Rašo, kad tai viso
kios pažangos ir gerovės šalis. 
“Novva Kultūra” laikraštis net 
rašo, kad kapitalizmas kai ku
riuose aukštos kultūros kraš
tuose pašalino skurdą, kurio 
negalėjo pašalinti net- socializ
mas.

IR MA&ASIS KARALIUKAS kelia ranka atsisveikindamas. o jj 
patf laiko pakėlus Mrs. Nivon.

Draugai generolas ir maršalas
Indijoje Sovietų maršalas 

Žukovas, baigdamas savo vie
šėjimą. vasario 9 atsiliepė ir 
apie prezidentą E:senhowerį 
bei jo dabar paskelbtą progra
mą vidurinių rytų klausimu. 
Programą smėrkdamas kaip 
artėjimą į kara. ragindamas 
suinteresuotas tautas ją at
mesti. Žukovas apie E senho- 
\verį kalbėjo:

*'Eisenhoweris yra mano se
nas draugas — kaip karys. Aš 
nežinau, kas iš jo liko kaip 
kario ir ar dar jis yra tas pats 
žmogus".

Ta proga tenka prim nti.

• Lenkijos valdžia savo pi
nigą zlotą nuvertino iš 4 zlotų 
už doleri iki 24. Paskutiniu 
laiku dolerių pareikalavimas 
juodojoj rinkoj buvo toks di
delis, kad už doleri duodavo 
iki 100 zlotų.

• Lenkijos delegacija atvyks 
i Ameriką tartis dėl paskolos. 
Numatoma apie 100 mil.

IZRAELIS NEKLAUSO NĖ EISENHOWERIO
Izraelis virto tokiu riešutu, 

kurio neperkanda nei JT gen. 
sekr. Hamarskjoldas. nei Ame
rika. Kreipėsi laišku į Izraelį 
prezidentas Eisenhoweris. Bet 
ir jam Ben Gurion per savo 
atstovą Washingtone pranešė, 
kad Izraelis nesitrauks iš Ga
zos ir Aqabos sričių, jei nebus 
garantijų. Vasario 11 dar kal
bėjosi valst. sekr. Dulles su 
Izraelio atstovu. Dulles Įtikinė
jo, kad Amerika negalės pa- 

kad dar prieš porą metų Ei- 
senho\veris rašė Žukovui laiš
ką. Sakėsi, kad jo bičiulyste 
su Žukovu padėjusi suorgani
zuoti ir Ženevos konferenciją 
1955. Ten susitikęs maršalas 
ir generolas išsibučiavo. Eisen- 
ho\veris nuvežė dovanu jam ir 
jo dukteriai. E senhovveris 
žavėjosi, kad Žukovas siekia 
draugiškumo tarp Amerikos ir 
Rusijos. Po kelių mėnesių Žu
kovas atsiuntė Eiscnhowcrlui 
savo šeimos fotografiją.

Amerikos oficialiuose sluok
sniuose susilaikoma nuo ko
mentarų dėl Žukovo atsiliepi
mo apie Eisenho\vcrį.

energijos komiteto pirmininkas, stebint adin. Lewis L. Strauss 
(dešinėj), atominės energijos komisijos pirmininkui.

remti Izraelio kitų reikalavi
mų. jei prieš tai Izraelis nepa
sitrauks. Visom priemonėm 
Izraelis spaudžiamas, bet iš 
kitos pusės ir padrasinamas... 
New Yorko demokratų partija 
pasiuntė Eisenhovverlui reika
lavimus, kad Amerikos dele
gacijai prie Jungt. Tautų būtų 
pavesta- neremti sankcijų rei
kalo prieš Izraelį.

Klausimas virto jau presti
žo reikalu, prestižo Amerikai 
ir Jungtinėm Tautom, kad te
kis mažas nepilnų dviejų mili
jonų kraštas ir tai dar sukur
tas pačių Jungtinių Tautų ne-

A ežys auga Jungtinėse tautose
Sen. \V. Knowlandas vasario 

7 segate vėl griežtai pasisakė 
prieš sankcijas Izraeliui, nes 
tai būtų dvilypės tarptautinės 
moralės ženklas. Toji dvilypė 
moralė auga — sakė Knowlan- 
das —, kaip vėžys Jungtiniu 
Tautų širdyje. Paaiškino ir 
vėl. kuo tas dvilypumas reiš
kiasi. Esą kai kurios valstybės 
reikalavo pagreitintai pasmer
kti Angliją. Prancūziją ir Iz
raelį dėl Egipto užpuolimo, 
bet jos susilaikė balsuojant 
už Sovietų agresijos sustabdy
mą Vengrijoje.

KAS GI VALDYS 
SUESO KANALĄ?

Sueso kanalas jau tiek pra
valytas. kad nedidelis laivas 
jau galėjo praplaukti. Dides- 
niem laivam bus laisvas kana
las nuo kovo. Bet jau dabar 
suaktualėjo. kas gi valdys ka-

Komunistas mėgino apstatyti draugą
Jugoslavijos spauda karštai 

puola rytų Vokietijos komu
nistų bosą Ulbrichtą, O prie
žastis buvo tokia. — Jugosla
vijos prekybos rūmų delegaci
ja atvyko į Berlyną tartis dėl 
prekybos su rytų Vokietija. 
Pereitą pirmadienį jau buvo 
susitarta dėl prekybos už 40 
mil. dol. Kiaulystė iškilo tik 
tada, kai reikėjo sutartį pasi
rašyti. Vokiečių komunistai 
pare kalavo. kad sutartis būtu 
pasirašoma vyriausybių vardu. 
Jugoslavai atsisakė, jie nėra 
tam Įgalioti. Jie suprato Vo
kietijos komunistų triuką — 
tok u parašu laimėti iš Jugo
slavijos faktini pripažinimą ry 
tu Vokietijos valstybei. Jugo-

Išvijo dar du
Maskva įsakė išvykti .Ame

rikos karo attachė dar dviem 
pavaduotojam — kap. P R. 
Uffelman ir Įeit W. S. Le\vis. 
Kaltina, kad jie fotografavę 
draudžiamus statinius Juos 
gatvėje buvo sumušę, foto ka
merą atėmę. Tai vis Maskvos 
kerštas už sovietinių šnipų tei
simą Amerikoje 

beklauso jų nutarimų. Ir Izra
elis ir Amerika jaučia šiam? 
ginče Jungtinių Tautų ir Ame
rikos silpnąją pusę — įti tai
komą nelygų mastą. Sankcijų 
netaikė' Jungtinės Tautos už 
agresiją ne tik Sovietų Sąjun
gai Vengrijoje, bet net toje 
pačioje Egipto byloje. Jos tai
ko vieną mastą Izraeliui, kitą 
Egiptui. Kaltino, kad Egiptas 
sulaužė tarptautinius susitari
mus. nacionalizuodamas Sueso 
kanalo bendrovę, tačiau nerei
kalavo, kad jis atstatytų sta
tus qu# ante. kaip to reikalau
ja iš Izraelio.

nalą. Anglija ir Prancūzija 
griežtai reikalauja, kad kana
las nebūtu paliktas Nasserio 
malonei. Jie reikalauja, kad 
rinkliavą už naudojimąsi ka
nalu nustatytų ir rinktų tarp
tautinė organizacija. Juos pa
rėmė ir Belgija su Olandija. 
Gen. sek. Hammarskjoldo de
rybos lig šiol nieko aiškaus 
nedavė.

O KAIP GI BUS SU 
SOVIETAIS?

Sovietai vėl pristatė Egiptui 
ginklų jau po karo. Pagal JT 
nutarimą, tai yra draudžiamas 
dalykas. Ir Sovietai už tai bu
vo balsavę Ar dabar Sovietam 
bus taikomos sankcijos?

• Maskvoje dabar išgrobsto- 
ma Lenkijos spauda, iš kurios 
matyti kitokis gyvenimas Va
karuose nei iš maskvinės 
spaudos.

slavai pareiškė protestą ir sė
do į traukinį namo. Po valan
dos kelionės į jugoslavų kupę 
įsibrovė vokiečių saugumiečiai 
ir pareiškė, kad delegacijos 
pasai negeri. Išlaipino juos iš 
traukinio ir sunkvežimiu nu
gabeno Į Sovietų karinį štabą. 
Kitą dieną jugoslavų delegaci
ja jau nė traukiniu nevyko, o 
lėktuvu atmovė i Miuncheną, 
iš čia jau į Jugoslaviją.'

DUOKIT TIK VALDŽIĄ

Vokietijos socialdemokratų 
pirmininkas Ollenhaueris va
sario 10, išvykdamas į Ameri
ką. paskelbė atsišaukimą. Ja
me aiškino amerikiečiam, kad 
tegul tik jie bus neutralūs Vo
kietijos parlamento rinkimuo
se. tai socialdemokratai, lai
mėję rinkimus, užsienio politi
koje nieko nedarys nesitarę su 
Amerika. Anglija. Prancūzija. 
Jie nepasitrauks net ir iš Na- 
to. Parlamento diskusijose 
CDU kalbėtojas buvo pastebė
ję. kad jeigu laimėtų socialde
mokratai, tai jie vykdytų tą 
pačią užsienio politiką, kurią 
dabar kritikuoja
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SIUNTINIAI | LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS

Lietuvių Amerikos Piliečių Klubas Tel. GRamercy 7-5681(Tarp 12 ir 13 St.)

Nuomavimo reikalu kreipkitės j manegerį V. E. BU>
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ŠIS VAIZDAS r<Mo, kaip dirbtinis mėnulis, kuris Amerikoje bus 
paleistas suktis aplink žeme l&Mt myliu per valanda greičiu, 
duos signalus ir juos priims specialiai pastatytos labai jautrios 
radlĮo statys.

Į Asumkos 
suvažiavimą 
rsayb ruožtu

PULK. IA IS SOMOZA. trink
tas NikirapJm prezidentu. Jo 
tėvas buvo nužudytas praėju
siu metu rudeni.

Atidarytos kasdien riuo 9 vai. ryto iki 6 v. v.
Šeštadienį nuo 9 iki 4 v. < 
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racš. Ypačiai rinkosi nepaten 
Įtintiejipolitikai, kurie troško 
permainųir Vokietijos ir Ru
sijos žemėlapyje.

ČMMr Mkti* Svekariįoje ir 
■ Uėkaviat,'kuuša/jjakė savo tau- 
tai laisvės/^ vš^nas, turėjo 

ir priėš Rtasiįą ir pr.aš

mo, 
Lietuvos ^buj 
dinęs ‘militas

atstovus. Tų 
nebuvo kaip 

neturėjo o, 
nebuvo nė di-

cariją.
' Turėjo lietuviai ir kitą ka
nalą su vokiečiais susisiekti— 
tai Vokietijos Centro pirmi
ninkas Erzbergeris. 1917 rug
pjūčio mėn. jis patsbuvo &■ 
sikvietęs Bartušką, Olšauską, 
Steponaitį ir informavo apie 
Vokietijos planus Lietuvos at
žvilgiu. *

Vokietijos valdžiai delsiant 
Lietuvos pripažinimą, Vyriau
sioji Tautos Taryba pasiskelbė 
šaukianti naują lietuvių kon
ferenciją iš viso pasaulio. Per 
tą patį Roppa patyrė, kad 
vengiant tokios konferencijos

Vo-

svarsžomas socialinio teisingu
mo ir valstybinio tikslingumo 
pfttmėj.

Tada aiškėtų; ar atskirų 
profesijų aprūpinime buvo tas 
socialinis teisingumas ir ar 
tos profesijos atliko jom skir
tus valstybinio masto uždavi
nius.

Lietuvoje geras algas. Tai 
esanti netiesa. Lietuvos kari;

nepalankių nusistatymų 
kietijai, buvo paskubintas 
Lietuvoje Tautos Tarybos 
darymas.

Vienintelis Šveicarijos 
tuvių rankose ginklas buvo— 
propaganda apie vokiečių oku
pacinės valdžios žiaurumus ir 
norą primesti Lietuvai politi
nę valia.

(Bus daugiau)' y

Karys 1957 vasario nr. pa
skelbė straipsni “Apie dauge
li dalykų”, kuri pasirašęs “Ne
partinis . ‘militaristas’ iš Kana
dos”. Kai autorius rašo “apie 
daugelį dalykų”, tai negalima 
norėti, kad visi tie “dalykai” 
būtų ( pakankamai nušviesti. 
Girtinas jo baigiamasis noras, 
kad vietoj partinių rietenų 
būtų daugiau rūpinamasi lie
tuvybės reikalais, ypačiai jau
nimu. Tačiau vargiai auto
rius savo rašiniu bus tas rie
tenas prišvelninęs. Greičiau 
palikęs kaltumo ir nustebi- 

kad{ taįįgalėjp parašyti 
-Umfus, \pasiva-

KALAUSK.} asmeniškai ar telefonu EV 4-9672 
arba pas jiavad. K. VaitaHj

“Tuo tarpu Nida gyvena 
savo rūpesčiais ir džiaugs
mais . . Plaukia į marias ir 
grįžta motorlaiviai, valoma, 
džiovinama, rūkoma pagauta 
žuvis. - Sunkus; varginantis 
žvejų darbas, nuolatinė kova *" 
už plano įvykdymą, o priedo . 
tamsūs vakarai (gyvenvietėje 
jau kuris laikas nėra elektros 
šviesos), dviejų savaičių se
numo alus vienintelėje užkan
dinėje ir__ nuobodulys. Ki
nas čia gana retas svečias, 
knygų ir laikraščių nėra kur 
nusipirkti, po lietaus gatvėje 
telkšo balos, o vykdomasis 
komitetas to lyg ir nemato”.

■’ Karo pradžioje lietuvių bu
vo visai mažai ." Jei spręstam 
pagal narių skaičių studentų 

. draugijoje “Lituania”, tai 
prieš karą joje buvo apie 20 
narių, o karo pradžioje beliko 
trys. Tik 1915 atvyko iš Pary- 

•\ žiaus dr. J. Gabrys su savo
. “Lietuvos Informacijos Biu
ru”. 1916 trumpam atvyko iš 
Rusijos dūmos atstovas M. 
Yčas ir pastoviau iš Amerikos 
Tautos Tarybos atstovai kun. 
dr. V. Bartuška, dr. Bielskis 

"ir R. Karuža. Jau 1917 atvyko 
kan. K. Olšauskas.

Jie ėmėsi varyti ne tik or
ganizuoti šelpimą nuo karo 
nukentėjusiai Lietuvai. Teko 
jiems organizuoti _ir politinį 
veikimą, pradedant nuo 1915.

Politinio veikimo ruporas 
buvo Gabrio informacijos biu
ras.

Prie jo prisijungė dirbti J. 
Purickis ir V. Daumantas, Pi- 

- nigais rėmė iš Amerikos kata
likų Tautos Fondas. Biuro 
reikšmė politiniam darbui bu
vo ta, kad jis leisdavo į sve- 

’timą spaudą apie Lietuvą tik
ras ar padailintas žinias, taiky
damas jas svetimiesiem. Ir 
jas labai gaudydavo, suintere
suoti Lietuvos likimu yokie-

2 BANDS 2 BANDS
CLUB ST. STEPHEN 

A DANCE FOR 
YOUNG ADULTS 
every Friday night

• throughout the year 
— Music by —

Paliekant šalyje pirmeny
bės klausimą, tenka pastebėti 
šiuo atveji kad konferenci
jas reikalavimas, paskelbtas 
spaudoje, labiausiai sujaudino 
Rusijos atstovą Berne Bibiko- 
vė. Per šnipus ji^ pasistengė 
išaiškinti, kad Le konferen
cijos dalyviai.

Vieną iš |ų pasikvietęs pri
grasino teismu už valstybės, 
vadinas, Rusijos. išdavimą.

Tačiau nemažiau traukė dė
mesį ir vokiečių. Jie norėjo 
turėti lietuvių balsus prieš 
Rusiją.

Kad lietuvių balsas atrody
tų svaresnis, buvo sudarytas 
organas ir Gabrio pakrikšty
tas skambiai: Vyriausioji Tau
tos Taryba. Ją sudarė garsių 
įstaigų -atstovai -— Amerikos 
Tautos Tarybos atstovas dr. 
Bartuška. Šveicarijos Tarybos 
atstov.ai J. Purickis ir Dau
mantas, Vykdomojo Komiteto 
pirmininkas kan. Olšauskas, 
Informacijos biuro vedėjas dr. 
Gabrys. Bet už tų garsių į- 
staigų vardų ir tebuvo nieko 
daugiau kaip po vieną žmogų.

Buvo numatyta turėti tary
boje ir srovių 
srovių atstovų 
atrinkti, nes jų 
anot Purickio, 
delio reikalo turėti tokią iš vi
sų srovių sudėtą tarybą. Juo 
labiau, kad politinio gyveni
mo centru darėsi pati Lietu
va. Šveicarijos tarybai teko 

(imtis daugiau tik užsienių po-

SYLVAN TRADING CO. 
200 Second Ava., New York 3, N. Y.

jai savo kūrinuose . “demas- Merengue—Specialties
kuotų vakarinius imperialis- Adm. $1 JO 414 E. 82nd Sf. 
tas”. Tačiau tokiam reikalavi- Between Ist & York Avė.

.RAMVEL BECKENMTEIN. INC. . 
TRYS DIDELIS KRAUTUVES 

JIS Orėta* 9L IW ISO Orėta* SLN.Y.C.

“Tiesa” vedamajame skun
džiasi, kad iš rusų, lenkų ir 
lietuvių sudaryta Vilniaus ke
leivių aptarnavimo kontora 
per, metus gavo daugiau kaip 
1,000 papeikimų; dalis tar
nautojųtarėjo būtrdtieisti 
ąrba net * patraukti į teismą. 
“Elfą”, elektroninių produktų 
gamykloje, darbininkai dažnai 
stoviniuoja be darbo, nes ad
ministracija neturinti darbo 
plano. *
Be kyšių ir moksle nevažiuosi

“Tiesos” pranešimu, Kauno 
politechnikos instituto chemi
nės technologijos fakulteto 
dekanas buvo V, Ivanov. Da
bar jis ir jo žmona buvo nu
bausti 6 metus už kyšininka
vimą. Jo pastangom, studen
tas Dambrauskas buvo priim
tas į veterinarijos akademiją, 
nors jis nebuvo išlaikęs kon
kursinių egzaminų, bet jo tė
vas buvo davęs Ivanovui 
“stambią sumą”.

Ką turi daryti rašytojai
A. Jonynas, okupuotoje Lie

tuvoje rašytojas, reikalauja, Savoy—Cha-Cha—Mambo
kad lietuviai poetai ir rašyto- Lindy

pasakojo Gabriui 1917 pra
džioje Vokietijos planus Balti
jos kraštuose. Esą vokiečiai 
nusivylę lenkais, norį atsirem
ti Lietuva, padaryti ją didelę, 
pirmiausia sudaryti jai Tautos 
Tarybą, kuri bendradarbiautų 
su Vokietija. Roppas nogėjo iš 
Šveicarijos lietuvių tik vieno—• 
kad Vyriausioji Tautos Tary
ba neprotestuotų prieš Lietu
voje kilsiančią Tautos Tarybą.

Gabrio draugai jo santy
kiais ir pasikalbėjimais su 
Roppu nepasitikėjo. Nutarė, 
kad tokiuose pasikalbėjimuo
se turi dalyvauti visas treje
tas — Gabrys. Bartuška, Dau
mantas. Artimiausiame jų vi
sų susitikime (Bartuška neda
lyvavo) Roppas pakartojo tuos 

Konferencija nutarė “raiko- pačius dalykus. Tačiau Tautos 
louti taikos konferencijoje Taryba pareiškė, kad 
grąžinti Lietuvai visišką lais- Vokietija tari paskelbti Lio
vę ir nepriklausomybę”.

J. Purickis sako, kad “Švei
carijos lietuviai bene pirmieji 
bus iškėlę visiškos nepriklau
somybės reikalavimą”. (Pir
masis nepriklausomos Lietu-

Safe a* America. • •
17. S. Sariags BeaJf

Besvarstydamas kitais iš. tų 
“daugelio dalykų”, militaris
tas iš Kanados parodo keistus 
nusistatymas pagrindiniais vi
suomeninio gyvenimo klausi
mais. Antai, prisiminęs tauti
ninkų, sąskrydyje ,Washingto- 
ne lietuvio kunigo atsisakymą 
laikyti pamaldas, autorius ste
bis, kaip tautininkai nenutarė 
boikotuoti kunigų,

"ateityje nesinaudojant jo-

ŽaicLma su vokiečiais dau
giausia dalyvavo Gabrys.

Jis palaikė ryšius su vokie
čiais per baroną von Roppa,

tuvą nepriklausomo, su nepri
klausomybės pripažinimu turi 
būti išrinkta Valstybės Taryba 
ir jai turi būti leista susižino
ti su užsieniu.

Roppas pasakė, kad tuo tar-

Vilnones medžiagos Lietuvai
ĮVEŽTOS IR VIETOJE GAMINTOS

• Mcdžiagn* vyru ir moterų* eilutėms, harksftns. miknetanu.
• Mlklntai. rayonlntat, medvUnlntal kaspinai^ vilny audeklai. 

Vardai* ir gabalai*.
• Didelis spalvų le pavyzdi* pasirinkimas. I.
• Gertamku rtrtya. prieitame* kalno*.

’ .lAtaineftk W skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas) ,

2. Pobūviams, šokiams, vestuvėms ar šiaip šventėms 
nuomoja už prieinamą kainą.

3. - Geriausi ir įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino
mis. u ‘

If jM*rv one of codsy's effiaent, 
modem young heroines; uoėoubeedty 
you take an acthe interese ia your - 
tamily’s lėtute finsodal securiry. 
Renembcr—one of the best vmys eodb 
somethiag about it is ro eocounge 
yout hudtaod to start investing 
Rguhriy m Stvtags Boe4* todsp

1. Lietuvių visuomenė:ių organizacijų (nekomunis
tinių I susirinkimams leidžia naudotis patalpomis ne
mokamai.

Exprcsu — siuntiniai apdrausti t
Maisto produktai. Nauji ir vartoti daiktai. Medžiagos — 
audeklai, avalynė ir vaistai. Pigios kainos. Muitai apmo
kami čia. Vtikia jau TO metų.

jamom.
Keno .naudai piniginis aprū

pinimas kalba, rodo ir milita- 
risto nurodomas faktas, kad į 
karo mokyklą kandidatų bū
davo 5—10 kartų daugiau, nei 
jų buvo galima priimt. Išeitų, 
kad visi tie kandidatai taip 
labai veržėsi į tą autoriaus sa
komą “biednystę”!

Militaristas kaltina, kad tie. 
kurie kalbėjo ar kalba apie 
buvusius karininkų atlygini
mus, kalba iš “pavydo”, kuris 
juos ir dabar “tebegraužia”... 
Tokioj “pavydo” plotmėj svar
stymas paliks tik daugiau kar
tumo. Ar nebūtų teisingiau 
išspręsti ginčą ir ar neleng- 
viau apramintu aistras,

i*i ir tas klausimas būtų

gyvenimas, girdi, tai 
‘biednystė”. Net* buvę 

patarta karininkam nepriimti 
į savo būtą svetimų karinin
kų, kad tos biednystės " nepa
stebėtų. . . u

“Ar tia rašeivos kritikai ži
no, kad . . /- švedų kapitonas 
gaudavo tidt^' Ttiak Lietuvos 
puHdnmkaS?’'...

Kam lyginti Lietuvos kari
ninko atlyginimą su švedų ka
rininku. Galima buvo lyginti 
tiesiai su ^Ainęrikos. Skirtu
mas' būti) l4n(Vęs dar Įspūdin- 

iš Kanados, gesniš . j : Tačiau ’ žmogus, ku
rs nesiekia klaidingo efekto, 
o tikros padėties vaizdo, ly- 

Militaristas iš Kanados sto- -ginta ’Lietuvos karininko at- 
jo ginti. karininkų nuo tų, ku- lyginimą su Lietuvos mokyto- 
rie prikaišioja jiem turėjus jo atlyginimu.

ninko, Liė&rvos darbininko pa-

mų'*. Girdi, intymiuose pokal
biuose politinėm, temom rašą 

poetai esą išjuokiami. »

Nida dabar
“Literatūroje ir mene” R 

Lankauskas apie Nidą rašo: 
“Garlaivis iš Klaipėdos čia 
plaukia keturias valandas. Pa
sitaiko, kad naujai atvykstan- 
čam kelionė įgrysta iki gyvo 
kaulo. Tačiau niekas nelieka 
nuviltas. Nida kiekvienam, ku
ris savo kojomis paliečia jos 
puikų* smėlį, atsimoka neuž
mirštamais vaizdais ir įspū
džiais .. Ir štai atsitiko gana 
keistas dalykas: Nida liko už
miršta. Retai išgirs kalbant 
apie ją, kaip apie buvusį įžy
mų pasaulinės reikšmės kuror-

Karo likimas dar nebuvo ai
škus. lietuviai 'pasiryžo, kaip 
sako J. Purickis, pasidalinti 
rolėm.

4. Lietuviški maisto gaminiai.

5. Naujai išpuošta šokių salė.

Mtfce Dun & BS Yale 
'Goatiduous Dahdng 

from 9 to 12:30

th#t sucb • pcognsi gunatees. Tbey 
know tbzt U. S. Senes E Szvtags Bondb 
are one of the best mvestnems * fanOv 
etn malte. The principai iavested ia 
Boads a safe— not rabject to maricet 
flucraatioos, And the tetoms are sarta

. kilusi iš Lietuvos. Roppas pa- 
Vieni palaikė santykius su 

santarvės žmonėm, kiti su vo-

’-■» mui nepataria kiti rašytoja:, 
pate^afas Šato,' Girdi, poetai teištari, kadra-

klaidą*’ iąjo- šydami “pBtetnėm - temom,
no ukUES Suguru | nmzmus 
kolctotas po ^odė ha- Si klai
dadabaratitaisoma. Kbieto- 
zas jau suakMdytas į kel s 
mažesnius, ir kolchozipinkam 
nereikia keliauti į dar- 
bovietę daugiau kauto 10 kl 
Nauji kolchozai dabar esą po 
700 ha. - ' •

.Tačiau J.; Vainauskas vėl 
skundžiasi, kad mažesni kol
chozai neturi jiem vadovauti 
galinčių žmonių. Nepasako 
priežasties — o ji paprasta: 
didęsmęiSk ūkiam vadovauti 
prityrę ūkininkai išsiųsti į 
Sibirą; ūkiam vadovauti at- 

' siųsti geri partiečiai, bet nie
ko jie nenusimono apiė ūkio 
organizavimą.

Darbo drausmė Vilniaus

Sbe's *s ertinet *s the dodo—this sultry 
vamp of the ’2O’s. Sbe went o« with 
black šilk stockings and "Yes, We Mare 
No Bananas!" And sbe's been replaced 
by a tnuch mote ezdting yoong hdy.

kaip J. 
Gabrys, kurie mokėjo žongli
ruoti sykiu vienoje ir antroje 
pusėje. Vokiečiai labai skaitė
si >su Šveicarijos lietuviais. 
Daugiau nei su esančiais Lie
tuvoje. Priežastis suprantama 
— Lietuvos gyventojo balso 
niekas negirdėjo. O čia buvo 
atvira politinė birža — joje 
kiekvienas-balsas galėjo būti 
išgirstas, ir dėl to taip jaut
riai reagavo ir į silpną, paly 
ginti, lietuvių balsą.

Pirmas Šveicarijos lietuvių 
politinis balsas, radęs gyvo at
garsio, buvo 1916 kovo 1—5 
konferencija Berne.

CkMrd Satuntay, open Sumtey 9 A. M. to S P. M.
Pilinflailiitan: 8 Avė, Tnd. Une. Tmln-D Bti DHėncy Si. Nuhdta
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St. Stomma.

Šiemet Vasario 16 švenčia- turime laisvuose vakaruose.

te be Markso, Engelso ir Le
nino. Jei šiandien Marksas ga-

- tai prieš ią vis 
dide'iu skurdu.

laisvėje esą lietuviai persiima 
ir pajunta troškimą laisvės sa
vo brolių pavergtame krašte 
ir Sibiro tremtyje, tesupranta

MM

Varšuvoje 1500 mokinių 
pradžioje religinėm pamokom

bažnytine vyresnybe bu- 
sitąrta, kad tėvai, kurie

tarp dviejų pavoją, o pagal 
bos iš šalies nemato, jis ren
kasi mažesnę grėsmę: gal po 
kurio laiko bus galima išsiva
duoti? Vieni tai vadina fliuzi- 
jem, kiti — gyvenimo realy-

Dr. We«aer Mara nurodo, kad 
pati valdžia dėl žmonių religi
nio. nusistatymo yra priversta 
bafųyfeiąą atstatinėti, tik' den-

Lenkijoje dar prieš rinkamus, veiverio. ^KaĮafikaįbajsaVo 
kurie įvyko sausio 20. Ar jie Gomulką^y gįndasuesinuo 
buvo laisvi? Tup Mausimu ne- didesnio Mųgių JŲegįteg ;jąįtė- 
seniai rašė Vatikano oficiozas ‘veųgių ®riįiDb^ų ku-

Rinkimuose galėjo kandida
tus statyti tiktai trys partijos: 
darbininkų unija (Gomulkos), 
valstiečių partija ir demokra
tųpartija. Bet visos jos komu- 
mštinės. Gomnlka yra pareiš
kęs' kardinolui Wyszynskiui vi
sai atvirai: katalikų partijos 
negali būti. Kai kurie katali
kai tebuvo . įrašyti j bendrą 
721kan&dato sąrašą; katali-

2200 zlotų; vyriški viršutiniai 
marškiniai —.300 zlotų. Taigi 
darbininkas ar gydytojas už 
savo mėnesinę algą tegali nu- 
smėrkti perą batų ėMūenerius

mena pas mus garbinamąjį so-

už mokyklos sienų užsirašė

40,000 papjautų arklių. Tokių

tūros smurto garbintojas, te
roru paremto gyvenimo vai

pamokos imta dėstyti mokyk
lų patalpose. Mokinių skaičius 
ėmė didėti ir pasiekė 00 pro 
centų. Tada tikybos pamokos 
pradėta dėstyti kartu su kito 
mis pamokomis, nors švieti
mo ministeriš W. Bjenkowski 
tai pavadino “susitarimo lau-

! rai) kainavo 12 rublių (ofida-
t lia dolerio kaina — apie 3

dol), moteriškos kojinės
f (“kaprono”) kainuoja 35 rub., 

svaras vilnos — 110 rublių

kų kandidatų buvo 22, išrink
ta 12. Visi tie 12 savo apygar
dose surinko, daugiau balsų, 
negu bet kuris kitas kandida
tas, išskyrus tiktai Gomulką. 
Net ir ministeris pirmininkas 
J. Cyrankiewiczius atsidūrė 
ketvirtoje vietoje, o į pirmąją 
iškilo katalikas
Katalikai padėjo laimėti Go
mulkos grupei, prieš kurią 
ėjo maskviečiai.

Rinkimuose tebuvo laisvė
“rinktis vieną blogybę iš dvfe- gom lieka ištikimi savo praei- 
jų”fkaip pastebi “Osservatore čiai, Bažnyčiaiit'/Kristaųs vie-

LENKLJOJE greitieji trauki- nuoja nuo 600 iki 700 zlotų; 
niai eina dažniausia naktimis, lietpaltis, kurį tik vasarą gali
—rašo .vokietis dr. ■ Weroer 
Mara, kuris Lenkijon važinėjo 
praėjusį rudenį. — Priešais 
mane sėdėjęs lenkas advoka-

sulaužė patys mokiniai
Zanąoscio miestelyje, netoli 

Liublino, mokiniai pareiškė:
7 “Mes bijome sėdėti drauge 

su mergaite, kuri turi kažką 
bendro su velniu, nes nenori re- 
ligijos mokytis”. O ta mergai
tė yra duktė vietos komunis
tų partijos sekretoriaus. Ta
čiau ir komunistų vaikai, net 
prieš tėvų valią, užsirašo ti 
kybos pamokom. “Trybuna Lu- 
du” ir klausia: “Kaip tai gali
ma? Ar tai reiškia komunistu 
kapituliaciją”?

Tai reiškia tik tiek, kad 
prievarta žmogaus dvasios 
neužmuša. Ji prasiveržia kiek
viena proga. Ir š.s prasiverži
mas yra pats pavojingiausias 
komunizmui, nes ateina iš vi
daus, iš jaunuomenės, iš nau
jų kartų, kurios neturi nieko

LIETUVOJE 
ARKLIENOS DEŠROS

kos- Tito tarpu Maskva grasi- ros paminklam apsaugoti”, 
not nė tiktai tiesioginiai, bet 
ir per Kinijos “svečią” Chou-

nori, gali savo vaikus mokyti 
tikėjimo, tačiau Ine mokyklos 
sienose. Bet tikėjimas prasi
veržė ir į mokyklas. Prasiver
žė pro pačius mokinius ir 
mokytojus. Tą faktą iškėlė 

t . - pats komunistinis laikraštisIml Faktas yrą tąs, kad pa- 
vergtos tautos yra paliktos sa- ■ 
vo likimuL Vienos beviltiškai 
griebiasi kraštutinių priemo
nių; kitos renkasi tckįas, ko
kias gali.

BIJAU KARTU SĖDĖTI 5^5^ prisiglausti, Wbos 

Gomulkos partijos laimėji
mas “dar neteikia pagrmdo 
optimizmu?’— pastebi '‘Osser
vatore Romano”. — “Latki- 
jos įvykiai turi būti atidžiai 
stebinu. Vis dėlto jie rodo, 
kad lenkai ir esamom sąly-

Lietuvos nepriklausomybės tų pavergėjas, policinės dikta- 
paskelbimo aktas, Vasario 16, 
tirtuy% tautai galioja, kaip ____ __ _______ ________
amžinąs politinis įpareigoji- ruotojas, dirbančiųjų masių iš- 
mas, kad tauta turi būti lais
va ir Lietuva turi būti nepri
klausoma valstybė. Nors šian
dien lietuvių tauta yra pate
kusi svetimon verguvėn, Lie
tuvos valstybė svetimųjų oku
puota, Vasario 16 aktas vis 
tiek mums lieka didžiuoju į- 
sakymu.

Šis aktas įpareigoja mus iš
laisvinti tautą ir atkurti ne
priklausomą Lietuvos valsty-

naudotojas.
Lietuvos laisvinimo kovai 

atsiranda platesnės perspekty
vos. Lietuvių tautos pavergi
mas, kaip pavyzdys bolševikiš
kos klastos ir apgaulės, jau 
yra vis dažniau ir dažniau mi
nimas Vakarų tribūnose. Mū
sų pastangos, siekusios laikyti 
Lietuvos bylą aktualią, prade
da duoti pirmuosius daigus. 
Pastangos nenueina veltui.

; bę. Išeivijoje gyvenančius jis— Tar turi paskatinti prie dar 
įpareigoja išlikti lietuviais, iš
auklėti lietuviškai priaugan
čias kartas, visada prisiminti 
tragiškąją tautos. padėtį, dėl 
tautos laisvės ir Lietuvos ne
priklausomybės visada kovoti, 
aukoti ir aukotis.

Vlikas sveikina visus lais
vuosius lietuvius visuose že
mės kontinentuose, sveikina ir 
kviečia suburti lietuviškas ei
les laisvinimo darbams.

Vasario 16 tebus mums to
ji diena, kada visame pasau
lyje esą lietuviai pasijunta, 
kaip viena šeima su bendrais 
siekiais ir tikslais, visi lygiai 
trokštą dalyvauti Lietuvos iš- 
Jaisvinimo kovoje.

Vasario 16 jliepą tegu visi Kada tauta alkana, negali 
būti sotus gerovės krašte. Juk 
ašara rieda, kai skaitai brolio 
laišką iš alkanos Lietuvos ar 
iš šalto Sibiro. Laikas ir jiems

didesnio jėgų įtempimo. Jeigu 
ištverėme iki šiol, turime iš
tverti ir toliau. Neturime tei
sės nei pavargti nei ilsėtis. 
Priešingai, matydami pirmuo
sius laisvinimo kovos laimėji
mus, padauginkime savo jė
gas iki maksimumo.

Laisvasis lietuvi! Tautos 
kančia yra ir tavo kančia. Ta
vo balsas ir dalis šiose grum
tynėse yra svarūs. Stok į dar
bų bendrą rikiuotę! Dėk savo 
dalį į bendrą tautos reikalą.

Kada tauta yra pavergime, 
negali pilnai džiaugtis laisve, 
kurią radai svečioj šalyje. Tik 
tautos' laisvė ir tave padarys 
tikrai laisvą!

• v

marškinius. Perkėlus tai į 
Ameriką, išeitų, kad žmogus 
visą mėnesį dirba už 10—12 
dolerių. Kas begyventų iš to- * 
kio atlyginimo, negali neatro
dyti kaip pėtnyčia. Tai komu
nistinis socializmas praktikoj!

IŠ GRIUVĖSIŲ DAR 
NEPAKILUSI

Lenkijoje virinis skurdas 
yra tokio laipsnio pasiekęs, 
kad mums sunku tai ir supras
ti” — pastebi dr. Werner 
Mara. Po dvylikos metų karo 

_ _______ ____  ______ pėdsakai kyšo kiekviename
noti, ka’p jūs tenai išsiverčia- žingsnyje. “Miestai daug kur

- - atrodo kaip griuvėsių sąvar
tos”. Tą kontrastą Varšuvoje 

lėtų[matyti mūsų šalį ir žmo- išryškina “Kultūrą rū- 
nėš, jam plaukai ant galvos ,'x*‘ ~
atsistotų, kas padaryta iš io 
mokslo. Iš savo socialistinių 
teorijų tik vieną sakinį teras
tu teisinga: Proletarai, iūs ne
turite nieko prarasti, išskyrus 
grandines”.

ŽMONES IŠBALĘ KAIP . 
PĖTNYČIA

Taip pasakytų dzūkai anie 
žmogų išalkusį ir užguita. Dr. 
Werner Mara apie lenkus yra 
kiek kitaip pasakęs: “Lenkijo
je visur žmonės pablyškę, be 
šypsnio, labai skurdžiai apsi
rengę. Jie neatrodo taip, kaip 
buvo galvoies Marksas ir jo

langus tamsoje nieko aplinkui 
nesimato, o kai išauš, nežinia 
kur būsime. Taip yra su visu 
mūsų kraštu. Ir kai apie tai 
imi galvoti, turi gerti. Dėl to 
taip daug pas mus girtų žmo
nių; dėl to penktadieniais ir 
šeštadieniais draudžiama svai
ginamus gėrąlus pardavinėti. 
Gal būt, Gomulka ką nors pa
gerins, tačiau jūs pasakykite 
sava.žmonėm: mes norime su 
jumis šnekėtis, prekiauti ir iš 
jūsų mokytis. Mes norime ži-

padėties rimtumą ir jiem ten- būti laisviems ir sotiems. Lai- sekėjai šių teorijų praktika
kas ir jiems turėti viską, ką atnešė darbininkui nebe 

džiaugsmą ir gyvenimą, o 
me ypatingose sąlygose. Egip- Darykime viską, kad paverg- skurdą ir liūdesį”
to, Lenkijos, o ypač Vengrijos tų brolių ir seserų kančios bū- , Tai aišku ne tiktai iš žmo- 
įvykiai parodė pasauliui tikrą- tų sutrumpintos. nįų veido ir drabužių, bet ir
jį bolševizmo veidą. Tarptau- Vasario 16 tebus mums vi- j§ jų uždarbio. Dr. Werner 
tinė padėtis pajudėjo. Nublu- siems bendro susikaupimo, 
ko Ženevos Šypsniai. Niekas bendro susiklausymo, bendro

Mara nurodo tokias algas: 
darbininkas vidutiniškai už- 

nekalba apie taikią koegzisten- ryžto diena. Viską aukokime dirba nuo 800 iki 1000 zloto I
ciją. 1956 metų įvykiai net tautos laisvei ir Lietuvos iš- mėnesi, gydvtojas__  900 zlo-
visus abejojančias įtikino, kad laisvinimui. tų. Vadinasi, darbin'nkas pa-
bolševizmas tėra eilinis impe- " ' * “ *
rializmo varžovas, nekaltų tau-

■ mai”, balti ir aukšti, tiesių li
nijų, kurios baig'asi “Krem
liaus bokštu”. Tai bolševikų 
valdymo simbolis ir krašto 
smegenys. Čia yra komunistų 
partijos buveinė, statyta alka
no žmogaus p nigais, kad jos 
pavėsyje jis galėtų ratukais 
atvežti , žiupsnį, savo augintų 
daržovių ir šį tą gauti už savo i 
triūsą. . |

Šis skurdas atvedės į Go- |
mulkos perversmą. Jeigu Go- g
mulka ir turėjęs kitus s eki- 1 
mus, — šiek, tiek išsilaisvinti ,-j 
iš Maskvos, 
t ek rėmėsi 
Kraštas yra atėjęs iki ribos, 
kada žmonės pradeda jau ne
paisyti, ar juos badu marins 
ar šaudys. Sakoma, kad dėl to 
Maskva ir nebuvo pasiryžusi 
Lenkijoje šaudyti, o kalbėjosi 
ir sus: kalbėjo su Gomulka.
Lenkam vis geriau turėti savo 
velnio ragus, negu svetimojo 
kanopas. “Lenkai gyvena vil
timi ir i’iuzjomis” pastebi 
dr. Werner Mara. Jie tikim, 
kad Bus geriau, kad bus dau- 

keltas tartum aukščiau už da- giau laisvės ir “demokratijos”. 
„ “ " . ■ Visi laukė busimųjų rinkimų.

Vyriansia* Lietuvos
Išlaisvinimo Komitetą* ktarą, bet... Pora batų kai-

M. JOKAJUS .

palikti šiukšlininkus ir mūsų 
namams gėdą užtraukti! Su 
šiukšlininku vienuose namuo-

TURTINGI
SKURDŽIAI

— Tai gerai. Jeigu nelei
džiate man padoriu būdu ska
tiką pelnyti, tai aš jums išra

še mes negyvensime. Eisime į dysiu, kad ir be pinigų gali-
šeimininką! Pasakysime jam, ma gyventi. Nuo šiol nieko
kad Kaporas, jau nebe Kapo- nebevalgysiu!
ras, bet šiukšlininkas. Neleisi- —eGal tamsta jau ėmei pa- džius. O kai paskui išvydo,

kad jo ponas iš tikro sulenkė

rasis, jau niekada neparagau- la, kad aš pirma bdkydavau jį 
si lašinių luobelių. Mums jau 
nebepaskers šiame pasaulyje gildavau. Iki buvau laimto* 
nė vieno meitėlio. -

Budrius kažkaip keistai pa-

tokiu tauriu ir taip visiems
-— Tai kokiu būdu tenai at-

12.
SKARDINIS DUBENĖLIS

Seniui kaskart labiau patiko 
jo sumanymas.

— Rankiosiu skarmalus, šu-

gas, jis man rankas laižydavo, 
o dabar laižo kam kitam. .

Paskum pastebėjęs neištiki
mąjį žvėrelį pasislėpus po lo
va, senis tuojau išvarė jį iš 

_ ________ __ _ skalbyklos. , .
kaip Suris darė; tiesiog nusL kreipė galvą ant šono ir, pa- ~ Smuk tuojau man Įsu* 

“7 • negrdėtas daly- .kepaliuką kareiviškos kėlęs vieną ausį į viršų, antrą-
s ŽMnyn nukorė; tas, berods,

turėjo reikšti samprotavimą, 
jog mūsų žemė nėra geriausia

ras, bet šiukšlininkas. Neleisi-
me mūsų draugei daryti gėdą! vydėti Susiui jo šlovės?

Taip šūkaudami, jie įtempė _ Ne> nedarysiu taip, savo peilį ir kiša už aulo, per- 
Kaporą atgal į butą. r

paėmei iš mano rankų pišta*
lietą. Tebūnie garbė Dievui, slovakai gėdėtųsi draugauti į^^manu^ta keturiom 
kuris tokią laimingą valandą su šiukšlininku! Iš kur ir at- _
tamstą į mus atsiuntė! Juk 
dar nėsu toks senas, kad reik-

kas ! Kad net tokie niekingi ruginės duonos už dešimt krai-

dienom. Paskui liausiuosi rū- _ _
JAI * - - • - - - * kę®- Pypkę užariu į žemę ir už visi® pasaulius,

gi dėl to keturiasdešimt aš- taip gyvensiu
kės... O kas gali žinoti, kad tų žudytis. O, senasis Ado- tuontaisiais metais vengrai
aš kartais nerasiu tarp šiukš- mas gali dar nemaža nuveikti! kraują liejo, kad paskui tokie
lių brilijanto? Kartą esu skai
tęs laikraštyje tokią apysaką,

sirado tokie aristokratai? Ar-

Dabar jis jau nebegalėjo suskiai slovakai su panieka į 
sulaukti valandų?, kada ber- šiukšlininką žiūrėtų? Tačiau 

kur buvo aprašyta, kaip kažin ■ nas auštant su šiukšlių veži- 
koks šiukšlininkas radęs skar- mu priešais namus atvažiuos.

aš jau suprantu: tai buvo dar 
viena panelės Lidijos gudrybė!

—• Brangus vyrėti, kas tau į 
šiukšlėmis, išvertė js į veži- galvą šovė? Juk panelė Ūdija 
mą, o paskui kiautinėje veži- vi slovakais net susikalbėti

Galiausiai tėvas Adomas bū

Tačiau lažinių už juos nenu-

valkiojasi, tai dabar pūsk sau Ritą dieną vėl kareiviškos
kieme! Juodos riekė buvo vienintelis

Gerokai palengvėjo1 širdžiai, jo mitalas. Nesileido žmonai
į

Kitą rytą, kai ^tiavų veži- Kas nedirba, tam ir valgyti ne- 
$enis iš tikro padarė kaip nuėjo į skalbyklą, Budrius mas vėl atvažiavo, kaip pap- 

žadėjęs. Parsinešė didelį ke- *
palą juodos kareiviuos duo
nos, apypiete išsiėmė iš kiše
nės lenktinį peilį ir atsiriekė 
luistą duonos; tai turėjo būti 
jo pietūs. Šių pietų valgyti nė- _
jo net į skalbyklą, bet mau- pasifiūrėjo į durto Kai tėvas 
mojo juos 'priemenėje, astoė- Adomas padėjo žmonai Suė
dęs palšai duris ant laiptų ti | kiemą skalbtuvę, Budrius

Kai paskui jo šeimininkas

pro atvira vartus į kiemą, o 
paskui toliau, ir per visą po- Sau prieš išpildanuB j*s, ati-

dinę dėžutę, kurioje buvęs pa- Jis pats išnešė jam dėžę šu 
slėptas turtingo lordo testa
mentas ir tasai šiukšlininkas 
paskui palikęs lordu! 0 kaip _„ __ r____________ ______  _
dažnai atitinka, kad koks patekti į šiukšlininkų korpo- 
nors šykštuolis visą savo tur- raciją. Tas jam išalMdno, kad ka — ui uesa, nes n susuuu- ------- — -tą paslepia čiužiniuose. Jam tam tikslui nereikia nei jokios ba su Ctdyte, o CKytė moka 7. pantitp< po Tėvas A<
nfrus, supuvusį čiužinį išme- protekcijos, nei jokių liudiji- šfovakiškai. Tito būdu bus su- vo totmininką renęanm w- genį labai sumaino toks Nubėgo su
ta į mėšlyną. . mų; jis galįs kad ir tuojau at- kurstyti priei mane slovakai. ®rtL J» numetė ktekvfenafn šuns neištikimumas. žmoną.

'StellC^iS gy* —(ėv S f 1 iut ■ ff' ' iT DO mUOHOS. is 1 .»v - a ----- MFmeKene

reikia!
Budrius vėl kažkur valkio

josi iki vakaro. Už tai vakare 
buvo ištemptas už plaukų iš 
palovio, kai ten buvo beatsi
guląs.

rė naująjį savo amatą, ypač Eldoradą — aukso ieškoti! timt dsVintairiili metate buvo Šarkai duona labai nepatiko. gMefinkelį! Tenai ktietviai saugoji? Man ii sąHavų reidą
nuo tos valandėlės, kada jis Senis būtų tučtuojau įsi- įvykdyta ginkluotoji interven- — Duok mėsos! -- riktelėjo mėto jam kaului! Jis laikosi» gelbėti tai, ką tu mėtai?
užtraukė pypkutę, žydras dū- rioglinęs į šiukšlių vežiną, jei dja. ji- savo tarnybos. Kai tik pama* > Skalbėja užprotestavo priei
mėlis raminamai veikia žmo- Pranas Kranietis fr dar kiti — Tik pagalvok, tėve Ado- — Brangi mano Mfiule, mė- tė, kad aš*jam nieko daugiau toki kaltinimą. Ktak ji turinti

ėmė gMtai vbus tardyti. , 
— Km mėto pinigus j są-

lis atrodo visai kitokfe.

ja, gerai tamsta padarei, kad

•te
t-
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Daktaras Jonas Basanavičius 1927-1957

Gėtyterdaiže sodinau 
Ir sutemų paną lūšnelę 
Visai užmiršau, užmiršau.

Už lango alyvos pražydo. 
Alyvos žydėjo širdy. 
Ir sulą išgėrė ir midų 
Tie baisūs šešėliai, juodi.

Aš visą pavasarį mielą . 
Gėlytes darže sodinau 
Ir sutemų pilną lūšnelę 
Visai užmiršau, užmiršau.

DR. J. BASANAVICfCS *rie 
žraonąs kapo Lotno kapinėse 
Bavarijoje.

Pabiro dvi ašaros, brangūs safirai. 
Ir žėri ne žemės ugnim. 
Ir dienos į saulę pasviro...
Kas ims, o kas ims su manim!...

Nebūtų čia saulė viešėjus. 
Negrįžtų ruduo nei šalna. 
Ir taip apie vargo žegnotus arėjus 
Liūdnai neskambėtų daina.

Visai nesijaunu sulaukęs 
ppnfcių dešimčių. Gal tijrėėšnjs 
pasakymas “pusės amžiaus” 
Bet kiek per tą laiką teko gy
venti? Kai luti “gyveno”,- mū
sų kartos Žmonės dar buvome 
vaikai arba per jauni. Kai at
rodė, kad jau “pradėsime gy
venti”, užėjo nelaimių tragiš
kieji metai, okupacijos, vege- 
tavimas, košmaras, o ne gyve
nimas; Ar gyvenimu galima 
laikyti visos benamių ir beda
lių dienos? Nespėjęs kojų su
šilti, jau turi viską mesti ir 
iš naujo pradėti. Bet kas už
tikrins, kad laimingesnė bus ir 
kita “pusė amžiaus”? Tat ir 
linkėkite, kad greičiau būtų 
išlaisvinta tėvynė ir kad fitą 
“pusą ang^aMS? tektų .baigti 
jos padangėje ir jos kūryboje.

Kokia nuotaika? ■ žiūrint, 
įdfit bloga,.

Kurt knyga Jums asmeniš
kai hfiiauirini patinka ir ko? 
dėl?

koks oras. Lietui
giedroje — geto. Kalifornijoj 
lietaus laikas trumpas. Gal ir 
nuotaiką ~kaip ir sveikatą pa
gerės.
Kada pradėjote rašyti ir kas

METAS, romanas, išleido Lie
tuviškos Knygos Klubas Chi- 
cagoje 1956 m., aplankas dali. 
Antano Rakštelės, 378 psl., 
kaina 3.75 dol.

Lietuvių tautinis atgimimas 
prasideda nuo 1883 metų, nuo 
Aušros. Jo redaktoriumi ir 
Organizatoriumi' buvo dr. Jo
ms Basanavičius. Nors pati 
Aušra ilgai neišsilaikė, bet ji 
davė akstiną plačiam tauti
niam judėjimui Po Aušros be
turty visuomenė diferencijuo
ja^, auga lietuviško# spauda, 
cnaeja jos taunnsr susiprato- 
mas.

Basanavičius 'buvo gimęs 
1851 metais lapkričio 23 d. 
Ožkabalių kaime, Bartininkų 
valsčiuje, Vilkaviškio apskri
tyje. 1873 metais baigė .Mari
jampolės gimnaziją. .Studijavo 
Maskvoje. Pamėgęs istoriją, 
buvo įstojęs į istorijos - filo
logijos fakultetą, bet vėliau 
perėjo studijuoti medicinos ir 
baigė 1879 m. Studijuodamas' 
naudojosi rusų stipendija, 
skiriama lietuviams.

tąvertos, — motinai visi sari 
"winM ▼ESI DraiigUS, VISI
labai patinka; bet jaunūriSai 
aišku, labiausiai.

Kaip Jutfis sutiformuoja i-

nepriklausomybės paskelbi
mo.

moksliniam profesiniam dar- 
btti. IŠ užsienių grįžta tik po 
25 metų. Grįžta 1905 metais, 
kai Rusijoje vyko revoliucija, 
kai lietuvių visuomenė rengė
si šaukti seimą Vilniuje.

Nuo anų metų Basanavičius 
įsijungia į lietuviškąją veiklą, 
j kovą už tautinius interesus. 
Savo patirtimi ir savo autori
tetu jis sujungia visus ir vi
siems vadovauja. Pirmojo di
džiojo karo metu jis išrenka
mas Lietuvių Tarybos pirmi
ninku. & taryba privedė prie

Patristiką? Ar mes kokie 
papuasai, kad mums nerūpėtų 
Lietuvos reikalai? Patriotika

temos — meilė, Dievas, mir
tis ar būtis.

Kuriuos savo metus laikote 
kūrybingiausius?

Sunku tikrai pasakyti. Kaip 
kūrybingą ir turiningą metą 
atsimenu “Viešpaties žings
nių” rinkinio laikotarpį! Jis 
toks lygus ir klasiškai ramus: 
kiekviena jo diena, rodos, kaž
kokiu poezijos šydu prideng

iau milžiniškas labirintas, 
nfinas Bastančiu ir šelmiu 
MtoMtųatsakymų, pašau- 
Ity isterija ir prasmė, poezijos 
teitai ir išminties šaltinis. 
Turėjau artimų draugų, kurie 
studijavo teologiją. ‘Dažnai su 
jais susitikdavau ir tuos klau- 
simus paliesdavau.

Gilihausi į šventąjį Raštą ir 
tenregėjau pranašų, atsisky
rėlių, maldos -ir atgailas ste
buklus.

“Dėl “laiko dvasios” atsaky
mas paprastas — risi mes 
esame savo laiko vaikai, kas 
dabar sielojasi Gulivero kelio
nėmis ar gyvena Gutenbergo 
laikų idėjomis, problemomis

kia vidinė atgaiva. Kiti laiko
tarpiai labai nelygūs. Visiškai 
nekūrybingas vasaros sezonas. 
Kūrybingiausias — ruduo. Ne
kūrybingas ir betkokio fizinio 
darbo laikas. Kūrybai reikia 
daug laisvo laiko ir daug 
laisvės.

tokįų galiu paminėti Kaune iš 
namų į literatūros muziejų 
einant “parašytą” eilėrašti 
“Katedra”. - Daug “Svetimų 
kalnų” eilėraščių “parašyti va
žiuojant traukiniu, bastantis 
tremtinio keliais po Vokieti
ją... Yra eilėraščių, kuriems 
tiek tereikėjo laiko, kiek uži
ma techniškas parašymas, 
staiga blykstelėjus minčiai; 
yra, kuriuos išnešiojau daug 
.metilu.

Jū kūryba nėra tik formali
nis žaismas ar estetinis pasi
grožėjimas. Jo»e daug religi
niu motyvų, biblinių temų, pa- 
triotikos ir “laiko dvasios". Iš 
kur tai visa kilo? z

Visa, tai, ką čia minite ir

Kas paskatino kurti vaikų li
teratūrą?

Grynai vaikiškai rašyti pa
skatino į rankas patekęs vaikų 
laikraštėlis" (Žvaigždutė), ku
riame randu bendradarbiau
jant iš literatūros pažįstamų 

(Nukelta į 5 pusi.)

nyjė: St Raudukas — Žvilgs- 
ntaį JAV LB, JM Augustai-

ČM, A. MMetah — Vebdo ari- 
ja, J. Mekoeti^Dr. J. Grityus 
— PnL Jum BrMafc- P?. 
Gaidfmatičtai — MMjefS p* 
gosybė. Apžfdfą Morise: 
teratūra, knygot ir žurnalai, 
religinis gyaęuluias, riauome-

ra&v knygą?
. Pirmą eilėraščių rinkinį 

spaudai parengi au 1925 me
tais. Siunčiau kelioms leidyk
loms, jos mandagiai atsisakė 
leisti. 1926 metais parengiau 
antrą. Niekam nebesiunčiau. 
Pavadinau “Tarp dangaus ir 
žemės” ir taikiau pas save, 
laukdamas, kol baigsiu gimna
ziją ir pats nuvažiuosiu į 
Kauną (buvau VI-je klasėje).

sutarėm išleisti “knygą”* pa? 
rašytą-per vieną dieną. Taip 
ir padariau— savo eiles pa
rašiau vieną dieną*, per atos- 
togas., Bespaušdinant kai ką dėjos ir kaip rašoto?

Idėjomis, mintimis, varz- 
dais, jausmais visada žmogus 
esi perkrautas ir nuo jų Be
gali išsivaduoti. Kartais jie 
taip “apsėda” galvą ir širdį, 
kad nežinai Žmogus, kur dėtis, 
ieškai formos visam tam iš
lieti. Kartais . pasiseka formą 
greit surasti, o kartais tenka 
“išnešioti” mėnesius ir metus. 
Maža kibirkštėlė sukelia gais
rą, maža priežastis ar proga 
paskatina nusikratyti viena ar 
kita idėja.

Niekad nesu rašęs atsisėdęs 
prie stalo su mintim, 'kad štai 
turiu parašyti eilėraštį. Sėdu, 
o dažnai ir stovėdamas rašau 
tik tada, kai nebegaliu jo iš
laikyti arba tiek posmų prisi
krauna, kad matau, jog nau
jiems gimstant, pirmuosius 
galiu užmiršti. Daug eilėraš
čių esu “parašęs” eidamas dar daugiau, nulėmė nuolati-

Jis pirmasis ir pasiraiė iį 
nepriklausomybės aktą, tuo 
užantspauduodamas Hgų motų 
triūsą savo tautos labui.

Sutapęs su Vilniumi, su tau
tos laisvės idėja, jis iš jo nesi
traukė ir tada, kai Vilnių užė
mė lenkai. Pasiliko budėti 
Mokslo Dr-gijoje prie surink-

gadynėje, taip Basanavičius 
tokiu yra poaašrinaįs epocho
je. Kaip Valančius tautą mokė, 
švietė, blaivino ir parengė 
Aušrai, taip Basanavičius tau
tai nubrėžė aiškius kelius, į-

Rašyti, suprantu eitas, pra
dėjau pirmosiose gimnazijos 
klasėse. Paskatino mirtis. 
Sunkiai susirgau, atrodė, kad 
mirsiu. Peržvelgiau savo gyve
nimą ir nusigandau — visai 
nieko nepadaryta. Literatūrą 
mėgau nuo pradžios mokyklos 
suolo. Domėjausi pirmųjų 
“Vainikų” Keturiais poetais, 
juos skaičiau. Negalėdamas li
goje rašyti, ėmiau eiliuoti.at
mintinai. Grįžęs į gimnaziją, 
lietuvių rašomuosius darbus 
parašiau eilėmis. Lietuvių kal
bos mokytojas buvo toks ge
ras ir nuolaidus, kad ne tik 
neparašė dvejoto — dar pagy
rė. Davė paskaityti aukštesnių
jų klasių mokytojui. Tas skai
tė aukštesnėse klasėse. Pagar
sėjau. Nežinojau, kur dėtis, 
kaip nejauku buvo. Bet rašyti 
nebemečiau, tik rašiau “slap
tai”. Paskui pradėjau siųsti 
spaudai, pasirašy damas Slapy
vardžiu. Pirmas eilėraštis iš
spausdintas 1924 metų pava
sarį, ir laikrašty — “Pavasa-

domėjosi tautos praeitimi, 
rinko tautosaką, studijuoda
mas mediciną, pagrečiui gili
no ir istorijos studijas. Pačio
je Aušroje ir kituose laikraš
čiuose jis paskelbė . visą eilę 
mokslinių straipsnių iš Lietu
vos istorijos.
- Savo žymiausiu moksliniu 
darbu jis laikė "trakų — pry- 
gų tautystę ir jų atsikėlimą 
LKTUVOn •

Būdamas Bulgarijoje, jis ra
do daugel panašumo tarp bul
garų ir lietuvių. Taip jis su
galvojo hipotezę, kad lietuviai 
seniau yra gyvenę ant Duno
jaus, dabartinėje Bulgarijoje, 
vėliau atsikėlę prie Baltijos 
jūros. Nors savo hipoteze jis 
nieko neįtikino, bet, sutelkęs 
daugybę medžiagos, jis atkrei
pė kitų dėmesį į mažai žino
mus Lietuvos istorijos šalti
nius.

pakeičiau, kai ką naujo pri
dėjau. To rinkinio valdas 
“Baltosios dienos”. Susilau
kėm ir kritikos; Vienas recen
zentas (P. Juodelis) kaikurias 
eitas.net pagyrė. Gėda dabar 
į tą rinkinį pasižiūrėti.

įstatau vertinu pirmąjį pri
pažinimą “iš aukščiau’’ — pa
kvietimą į “Pirmo dešimtme
čio” poetų antologiją, kai bu
vau 8-je gmnazijos klasėje.

Tikra pirmuoju poezijos 
rinkmiu taikau “Amžiną Žydą”, 
išleistą 1931 metais.

Kiek riiftrašaų rinkinių iki 
m-tj—nstot •■■to namaysr

Keturiolika. _.

21 iki lapkričio 1 jiedu su
rinko 23.709.35 dol. Tai buvo 
pirmoji tokia stambi lietuvių 
visuomenės rinkliava vieša
jam reikalui. Namų pastatyti 
nei nusipirkti nesuskubo, nes 
prasidėjo pirmasis pasaulinis 
karas. Dalis tų pinigų bankuo
se žuvo, iš likučių buvo at- 
spausctinti patys pirmieji lie
tuviški vadovėliai ir paskleisti 
Lietuvoje.

Basanavičius nors ir buvo 
gydytojas, bst savo dvasia jis 
buvo istorikas.

Nuo gimnazijos laikų jau

Už stipendiją reikėjo ati
tarnauti įmūrijai. Tad Basa
navičius, bijodamas, kad jo 
neišsiųstų kur į tolimą Rusi
ją, gavęs draugo Įtasiūlymą, 
išvyksta į Bulgariją, kuri tuo 
metu buvo gavusi nepriklau
somybę. Iš čia jis galėjo lais
vai susisiekti ir su DidBąjair 
su Mažąja Lietuva. Jo organi
zacinė laisvė buvo kur kas di
desnė nei tolimoje Rusijoje.

Užsienyje daug važinėjo, 
dviem atvejais buvo įsikūięs 
Bulgarijoj^, kur ėjo įvairias 
gydytojo pareigas, dalyvavo 
visuomeniniame veikime, rašė 
bulgarų spaudoje, pasidarė net 
Bulgarijos piliečiu, išsitarnavo 
pensiją. Aušrą jis išleido gy
vendamas Prahoje.

Po 25 metų klajonių (1905) 
jis grįžo VMM.

tų tautos istorinių turtų, tuo 
simbolizuodamas, kad laisvės 
kovos dar nebaigtos, ^ad dar 
Vilnius neįjungtas į Lietuvą.

Tą sutapimą su lietuvių tau
ta h* jos svarbiausia diena — 
vasario 16 — paliudijo ir jo 
mirtis. Basanavičius mirė 1927 
metais vasario 16, 6 v. 50 mi
nučių vakaro, kai Vilnimis lie
tuviai buvo' susirinkę minėti 
Nepriklausomybės šventės.

Bendradarbiavo ir rusų bei 
bulgarų spaudoje. Rusų spau
doje jis pirmas pasisakė griež
tai prieš tankus.

Tautosakos rinkiniai buvo 
išleisti Amerikoje. Tai penki 
didžiuliai tomai. Keturi iš jų 
skirti bendrom pasakom, o 
penktasis — pasakojimas ir 
pasakoms apie velnius bei dva
sias.

Kaip Valančius buvo di- 
drausta asmenyM priešaušrio

eitas.net
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WE CAN ŪSE

Write

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES

MINĖJIME
SEKMADIENĮ RELIGIJA IR FILOSOFIJA

1.00
6.00

INVOKACIJA

2.00
2.00

MALDAKNYGES

MUZIKA

LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFIJA

MINĖJIMĄ RENGIA IR VISUS KVIEČIA

2.00
3.0C

Skuba į paskaitą
“Kur gi taip skubi?”
“O, skubu j paskaitą”.
“Žmogau, jau po dvylikos, 

visos paskaitos baigtos”.
“O, tai tu nepažįsti mano 

įmonos”.

Vėliavas pagerbs 
LITHUANIAN AMERICAN VETERANS ir LADIES AUKILIARY

STUDENTŲ KONCERTAS 
WATERBURYJENaudinga muzika

“Na, kiek pažangos padarė 
tavo duktė, mokydamasi skam-

padėjėjas
Adv. KAZYS F. PAULIS? N. J. L.T. pirmininkas

DETROIT, MIC H

300 
1.80

“Kas sako prakalbą, visada 
turi žiūrėti, kad išsemtų te
mą, ne klausytojus”.

Amerikos Btty Grabam: 
“Daugumas žmonių daro klai
dą, iš vienos juodos avies 
spręsdami apie visą kaimenę”. 

r Georgą OrųraB: “Po kelių 
dešimtmečių pasterizuos ne 
tik pieną ir mėsą, bet ir žmo
nių mintis”.

Gėrale! G Hodapp 
Boa 209 

Cicero, Illinois.

Darbininko administracijoje galima gauti šios

Pirmas darbas
“Pasakyk, sūnau, ką pirmiau

sia darytum, jei, sakysim, gau
tum iš manęs šimtą dolerių?”

“Pirmiausia, tėte, aš juos 
suskaityčiau”.

ATRITIS - REUMATIZMAS

Viešpaties Angelas, kan. A Sabaliauskas
Apsaugok Aukščiausias, Kun. Dr. P. Aleksa. ,.... 1.00

Meninėje programoje:
•RŪTOS" LIET. RADIO ANSAMBLIO CHORAS, vad.

A. Kačanauskas 
RŪTA GRAUDUšYTE, piano solo 
AUDRONE BUTVYDAITfi, deklamuos

Kalbas pasakys: j

ROBERT B. MEYNER, New Jersėy valst. gu'.c ni .tcrius 
LEO P. CARLIN, Newarko miesto meras .
VYTAUTAS VAITIEKŪNAS, Lietuvos Laisvės

Komiteto narys
Adv. ANDREW A. SALVEST, N. J. valstybės gynėjo

$45,155.77, narių mokesčiai 
$621.93. Išlaidų padaryta — 
$22,378.13 (pvz. nuomai $3,- 
000.00, atlyginimams $13,022.- 
70, mokesčiams $1,304.47 ir 
kit.), prekių lalaus vyno, deg
tinės ir kit.) pirkta už $20,- 
215.55. Gryno pelno iš klubo 
apyvartos gauta $3,734.43.

Ieškodami palyginimų, ras
tame, kad šie skaičiai būtų į- 
domūs daugeliu atžvilgių. Pvz. 
žinome metines pajamas to
kios svarbios mūsų instituci
jos, kokia yra Amerikos Lie-

Geri kaimynai
Šarmaitienę ėmė nervinti 

už sienos kaimynų triukšmas. 
Ji liepė vyrui šluotgaliu pa
belsti į sieną. Tas beldė pasi 
kartodamas. Nieko negelbėjo. 
Rytą Šarmaitis sutiko prie 
durų kaimyną ir, suvaldyda
mas pyktį mandagiai klausia: 
“Ar tamsta, kaimyne, girdė
jai, kaip mes vakar beldė
mės?” Tas kaimynas jj man 
dagiai nuramino: “O taip, gir
dėjau, bet tai mum nieko ne
kenkė, mes iki penkių daina
vom”. .

Three men are ueeded to 
round our district in this 
area who have had farming. 
selling or mechanical repair- 
ing experience, to demons- 
trate and Service our fann 
and shop maintenance equip- 
ment If you have a car or 
pick up and desire to be per
manant and make over $157 - 
50 per week.

1.1U 
1.25 
1.00 
100

Atehurda fc E- J- Šamas. Jai 
linkėtiną toHąm gražinti bei 
fnhtiHnfi lietuvių namus, kad 
jie būtų t&nd Jauki ir malo
ni vieta lietuviams naudotis.

Susirtnityno pirmininku bu
vo pasiūlytas ir išrinktas 
J- Sadauskas Jau kelinti me
tai dalyvauju šhmse susirinki
muose ir vis matau, kaip jis 
arba F. .Baranauskas pirminin
kauja.* Susidaro įspūdis, kad 
jie pasidarė beveik nebepakei
čiami, nors šių metų pirmi
ninkavimas nebepajėgė tvar
kyti kilusių ginčų dėl direkci
jos perkamų akcijų apriboji
mo ir be rašalo nunešė apie 
pusantros valandos brangaus 
laiko. Po susirinkimą klubo 
vedėjo (manadžerio) P. J. Šu
kio visi jo dalyviai buvo pa
vaišinti bei alučių pagirdyti.

daugiau dolerių bus išduoda
mi specialūs pažymėjimai. 
Visos Detroito lietuvių organi
zacijos, biznieriai ir profesio
nalai, taip pat kviečiami at
likti lietuvio pareigą.

Po minėjimo įvyks vakarie
nė. Organizacijos ar askiri as
menys, norintieji vakarienėje 
dalyvauti, prašomi informaci
jų reikalais skambinti Elžbie
tai Paurazienei, tel. UN 
2-3298; Petrui Medoniui, tel. 
VE 5-6509; arba Justinui Pil
kai, tel. WE 4-5352. Vakarie
nė bus Shores Cofe, 13200 W. 
Vvarren, Dearbom, Mich.

Su Vasario 16 švente susiju
sios pamaldos bus sekmadienį 
vasario 17 d. Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje 10 vai. iš ryto, šv. 
Antano bažnyčioje 11 vai. ir 
šv. Petro bažnyčioje 10:30 v,

Waterburio studentai ruošia 
koncertą vasario 23 klubo sa
lėje (103 Green St.). Pradžia 
5 vai. vak., šokiai — iki gai- 
džiam giedant. Koncerte prog
ramą išpildys jaunos kartos 
menininkai: Audronė Gaiga- mi pasisakė už reikalą turėti ' Lietuvai vaduoti 
laite, Darius Lapinskas ir Her
kulis Strolia. Jie išpildys lie
tuvių ir kitataučių kompozito
rių dainas, arijas ir muzikos 
kūrinius. Akompanuos Diana 
Papievytė ir Vytautas Strolia. 
Kviečiamas jaunimas ir seni
mas iš arti ir toli. A. 2.

Džiaukis gyvenimu, 6, Šwet Marden, 72 p........
Šventas Antanps Paduvietis, Nello Vian, 145 p. 
Prie vilties kryčius, Dr. J. Prauskis, 139 p------
Laisvė Ir būtis. Dr. J. Girnius, 151 p. ........ —
Milžinas, didvyris, šventasis, Dr. Pr.

Gaidamavičius, 246 p.-----------------  -------
šventasis Kazimieras, Z. Ivinskis, 220 p........
Aušros Žvaigždė, Tyruolis, Marijos poezijos 
antologija.* .......................... .....r............... . ......
Amžinoji auka, kun. V. Pikturna.........
Šv. Jonas Bosco, kun. J. Lemoyne, 755 psl. 5.00 
Jaunystės maršas, Alfas Sušinskas. jaunimui skirta

knyga, 260 psl. 2.00

Vasario 16 minėjimas įvyks 
vasario 17 d. 3 vai. p. p. Wes- 
tern High School auditorijoje 
(1500 Scotten). Minėjimą ruo
šia Detroito Liet. Organizaci
jų Centras. Programa įvairi 
ir įdomi. Dalyvaus amerikie
čių ir lietuvių veikėjai. Bus 
proga išgirsti daug naujienų 
apie dabartinę Lietuvos padė
tį, išsilaisvinimo galimybes ir 
bendrą rytų Europos tautų 
kovą prieš okupantus. Kalbės 
kongresmanas Thaddeus M. 
Machrovvich ir adv. J. Skorup- 
skas. Po oficialiosios progra
mos bus meninė programa, 
kurią atliks vietinės meno pa
jėgos ir svečiai solistai. Jų 
tarpe bus S. Citvaras. Be to, 
bus renkamos aukos Lietuvai 
laisvinti. Surinkti pinigai bus 
įteikti Amerikos Lietuvių Ta
rybai. Aukojusiem dešimtį, ar

1.00
0.70
1.00
150 
2.00

“O, aš labai ja patenkintac. 
Aš jau abiejų kaimynų namus 
nupirkau už pusę kainos”.

Lietuvos vaizdų albumus, V. Augustinas ..........„ 5 00
Lietuvos archyvas (bolševizmo metai), 436 p. 1.50 
Vyskupo Valančiaus biografijos bruožai, Vac.

Biržiška, 100 p.................. ......................
Legendariikteji O. F.-'M. kankiniai, 45 p. ...
Česlovas Sasnauskas, J. Žilevičius, 127 p. ... 
Nepriklausomos Lietuvos pinigai, J. Karys .

3.60 
100 
2.00 

Anapus teisybės, A. Gustaitis, Humoristiški
eOėrdHK 144 psl.................. .................................  2.20

Didvyrių žemė, Karolė Pažėraitė 
Gabija, metraštis ------------------
Susitikimas, J. Gailius, 155 p. 
Don Kamiliaus pasaulis, 324 p.

ĮVADUOS
100 Amerikos lietuvių vardynas, 279 p. 5.00 ir 7.00 (įrištas) 
0.50 .
2.0^ *****910 VfMsvgHty Ava^
5.00 BreoMyn 2L H. V.

Lktety salt per 1956 me

Svarbesni pajamų iltiniai — 
$3JMMKOO nuomos už.. patalpas 
B Amerikos'lietuvių piliečiu 
klubo .'ir $4,512.80 nuomos į- 
vairiomis pajamomĮs už padą 
salę. -Per tą patį laiką išlaidų 
padaryta $6,976.09.Svarbes
nės išlaidų pozicijos — išmo
kos salės d-i rėk to r i a ms 
$645.25, draudimas $444.32, 
ątly gimmas prižiūrėtojui bei 
valdytojui $2,782^0% ątlygmi- 
mas vedėjui - manadžeriui 
$493.77, eiliniai pataisymai 
$380.87, mokesčiai $837.22. 
Gryno pelno salė davė $753.- 
18. Apatinės salės remon
tui išleista $6,745.42.' Namų 
vertė ^26,920.00, kartu su ki
tais aktyvais — $35,286.76.

Amerikos lietuviu piliety 
klubas, visuomenėje žinomas 
populiaresniu klubelio vardu, 
per 1956 metus pajamų turė
jo $45,961.89. Pagrindiniai pa-

metinis dyd^ svyruoja, tarp 
40 fr 50 tūkstan&iį dt^ių. 
Tuo tarpu Cteyęlando lietu
viai tik vžestaB& savo kiube- 
ly, shhūnų ir kitų yže^ų ne
skaitant, per metus pątidca 
45 tūkstančius doL Bet dėl to 
niekas nepyksta: jei nebūtų 
paliekančių, neturėtunje nė 
sates, kuri visiems nyrintiems 
prieinama ir kurioje vyksta 
daugumas .mūsų susirinkimų 
beį parengimų. Kad ir kaip 
kažkam atrodytų paradoksalu, 
bet negalima nesiskaityti su 
faktu, kad mūsų išgeriantieji 
sudaro atramą lietuviškam gy
venimui.

Šių metų susirinkime nema
ža kalbų ir ginčų sukėlė salės 
direkcijos nusistatymas pačiai 
susipirkinėti atskirų asmenų, 
parduodamas akcijas (tokių 
akcijų per metus direkcija įsi
gijo 134). Vieni čia įžiūrėjo 
pavojų, kad direkcija, pati su- 
pirkinėdama akcijas, ilgainiui 
taps vienintele ir pačių namų 
savininke. Todpl buvo . siūloma 
nutarti direkcijos įsigyjamą 
akcijų skaičių apriboti ir suda
ryti sąlygas akcijas įsigyti nau
jiems akcininkams. Paaiškė
jus, kad tokį apribojimą dary
ti neleidžia turimieji valdžios 
patvirtintieji įstatai, buvo pa
sitenkinta tik pageidavimu, 
kad pati salės direkcija rūpin
sis jieškoti naujų akcininkų, 
norinčių akcijas įsigyti.

Buvusią sates ir įdubo di
rekciją sudarė: J. V. Baltrus 
—pirm., A. A. Bukness — vi- 
cepirm., J. J. Gražulis — fi
nansų sekretorius, B. A. Buk- 
nis— sekr., E. J. Šamas —ižd., 
A. Banys, Z. Dučmanas, P. J. 
Šūkis ir J. Kulbokas— na
riai. Daugumą jų jau sudaro 
Amerikoje gimę antrosios ir 
riet trečiosios kartos lietuviai, 
tačiau reikia pabrėžti lietu
višką jų orientaciją bei nusi-. 
statymą: beveik visi kalbėda- Vyt. Kušleika.

bei sąnarių sustyrimą. Nuos- 
lietuviams tautinį savo židinį gos taip pat ir lėšos. Kaip ki- tabiai greitai atima sąnarių
— namus. Kaikurie kėlė net tais metais, taip ir šiemet bus uždegimą, muskulų ištinimą
geresnių namų įsigijimo min- renkamos aukos. Surinkti pi- Kryptis į savo
tį. šiemet į rengiamąjį sates nigai bus persiųsti Alto dispo- vaistin^ rašyti: AMERPOU 
pobūvį jau buvo kviečiami ir zicijai. *9 aa
svarbesniųjų lietuvių organi- Lietuvos nepriklausomybės ‘eR’as
zacijų atstovai, tuo jieškant minėjimą ruošia Clevelando tabletės $3.50, o abu — tik 
su lietuvių visuomene arti- Alto skyriaus valdyba. (ASV). $5.00.

Naujasis Testamentas ................................................ $2 00
Saulės giesmė, A. Maceina, 454 p......................... $5.00
Didysis inkvizitorius, A. Maceina, 222 p........... 2.00
Marija kalba pasauliui, G. de Fonesca, 264 p...... 2.00
Pranašystės apie pasaulio galų, Prel. P. Juras, 

111 p.

DRAMA
Gims tautos genijus, L J. Voicekauskas, 80 p. 1.50 
.Žiurkių kamera. J. Grinius, 120 p. ----- - -------- 1.50

Būk mums malonus. Kan. F. Bartkus, 413 p...... 2.00
Vardan Dievo (mažųjų maldos), Kun. St. Yla. 

133 p. .....J.25

ROBZUAr 
Semeniškių Idilės. Jonas Mekas.......................

Šventieji akmenys. F. KirŠa, 1X2 p......... .
Vai lėkite dainos (200 dainų tekstai), 220 p. 
Etapai fįrilta), J. Kėkštas, 141 p. —.........
Lamui, liepsnos. A. Tyruolis, 44 p._______

Vasario 16 proga
Ofafo gubernatorius C. Wil- 

liam O’Nell išleido* raštą ku
riuo vasario 16 skelbiama Lie
timų-diena visoje Ohio vals
tybėje. Gubernatorius taip 
pat sutiko atvykti į Vasario 
16 minėjimą, kuris įvyks va
sario 17, 6 vai. vak. WNK sa
lėje, ir tarti žodį. Į minėjimą 
taip pat pakviestas Clevelando 
arkivysk. Edward F. Hoban, 
kuris iš ryto 11 vai. katedroje 
aukos šv. Mišias ir pamoksle 
primins pavergtąją Lietuvą. 
Mišių metu giedos Čiurlionio 
ansamblis. Lietuviškos organi
zacijos kviečiamos dalyvauti 
organizuotai ir su vėliavoms. 
Pamaldos taip pat bus abejo
se lietuvių bažnyčiose 10 vai.

Minėjimo meninėje progra
moj dainuos Čiurlionio an
samblis, solistai— A. Stempu- 
žtenė, J. Krištolaitytė, A. Ba- 
kūnas ir gros smuikininkas

*

r- ■*-



T?"

OiSPLAY

Konsulato ieškomi

Lietuvių Atletų Klubas iš-

rnams, etcSimono.

loto.

iHV.

Brinkaitė, Ma-

BMMMLYN N

Dėl vakaro pasisekimo tai*

tik priminti, kad norintieji tu-

dirbančių 
šį reikalą 
šiuo rei-

“Ką sakytų tavo mama, jei 
pamatytų tave su taip giliai iš
kirpta krūtine? Ar nepyktų?“.

PLAk’ING TO TRAVEL?
You gtet world wide Service for

Stephen Bredes Ji 
ADVOKATAS

This is our motto—Why not make 
it yours and dedicate your Hfe to 
the Cause of Christ ta foreign and 
home missfons by tfeachtag. cartag 
for the siek, aged, orphans, lepers, 
and instructing pagans? Write: 
Sisters of St. Joseph of Ctany, 
Brenton Rd., Newport, R. L

Valinskaitė - Bendaravičie-

PROSPECT DIKER: 
ŽllPark -Ąta, ' 
Hartford, Conn*

Open Friday—Satunday > 
aH night AD 3-9094 

Owned and operated ta 
Daniai J. Coorny & 
'Joha.B. Deianay

Dinning room available for 
smaU parties

For Business or Hh&dags 
ta Consulting with 

Woo<fcfedc Travel Bureau Ine. 
no Wm> 44thSt.- 
Nnr York City 

PL 7-0828

SISTERS OF MISERJCORDIA WORKS OF MERCY 
in Hospftals and m Sodai Service.

Generous souls who wish to devote their įves to the
Service of God are invited to write to:
Sister Sami MarcaOe, 531 EartB6 SU H. Y. City
RE 4-5511

No Abligation. • No Charge! 
Free Tlcket Delivery 
CAVALDER TRAVEL

Bt o Pirty 87, N. Y. 
HE 7-2947

Ask for Mis. Stewart 
Tours Excursion 15 Days 

Plūs 2 Tnaveling Days.

Free reservation to Poccoooe, 
Florida, Bermuda, Europa Bte.

Agent for

Propoedonal Care Optlonal 
Privalė oC SanLPrtvat&Bath 

■ Raaaohable Kates ' 
Near Tranrit mm! Parkway

Free of eost 
Domestic and International 

Tours and Cruses 
Honeymoons

ST. GREGtaY FAR1SH 
Beflerose Villago—7 roems, 4 
bedrooms, Iii tatta, garage. 
patio, 824,990. Ezelusive with 
L Chariottę Surber, Broker 

36 Comiponwealth BhrcL,
BeUėrose. FL 2-6033 or .- 

PR 5-2805.

nė, Emilija, d. Karolio.
Valkienė - Antanaitytė, An

tine, iš Sakių ap.
Wasermanas, Vytautas Jo

hanas.

mūsų visuomenės “grietinė
lės”, kuri nepraleisdavusi pro
gos praleisti keleto* linksmų 
valandėlių. Jokūbas Stukas, 
atlikęs televizijos programą,

REDUCED PR1CE &&750 
Point Lookout — Garden City 
Avė., near the bayr7 rooms, 

plaster walls. 2 full baths, 
full cellar. 70 ft frontage, 
large garage.Inųuire 6 In- _ 

wood Avė., near Our Lady of 
the Miraculos Medai church.

Point Lookout or caH GEneral 
2-7837.

Brooklyn 87, N. Y. 
HY 7-3847

• Ask for Mrs. Stewart 
• Tours Exeunrion 15 Days 

Plūs 2 Travellng Days.

AUTO INSURANCE 
F. S. 1 

Certificates for 1957 
License secured immediately 

Large Savings—Easy 
payments.

. > Julius Bedcač 
555 E< Tranaont Ave.

1 Black East of 3rd Avė. 
jfiYM500

GIFT FOR THE SICK
Enrollment in the Novena to 
Our Lady, 

Cardt 
addresa you send.

Offering >1.00 
ShrMa oi Our Lady 
Health of 'the siek

Ganutaotai taisoma teievttta, kamtarimai m auto ramu 
v stiprintuvai (amptifiers), ptoMetių automatai 

(lecord ctaiųprs).
Aptarnaujanti rajonai: Brooidyn, Maapeth, Woodhavet 
Rfchmond HIU, Ovme Park, Forest HID, Jamtieė.

Antanaitytė - Valkienė, Au
tose, iš šakių ap.

Baliutavičius, iš Piliuko, gy
venęs New Yorke.

Bendarančienė - Valinskai- 
tė, Emilija, d. Karolio.

Bliudžius, Vytautas, s. Jur-

ON AIR PAKE TO '
- - <Wtth Stopovers Tptf!)
' Normai Toimgt Roundtrip Fare 

To JParis--Sffiaoo 
Ebcęursion Roundtrip Fare <46100
To be ame, make your reeervab- 

'ipaa erįy, while we ean otier ~

Portretas, vestuvės vaikai, įvairūs subuvimai, kopijos ir 
11 Natūraliose ^palvose trijų dimensijų (stereo) nmtrau- 

kos, taip gi ahejiniai portretai
P. Gaųbys srity dirbąs nuo 1926 m. (lietavoje, Ber
lyne ir Amerikoje) darbą Jums padarys tikrai grriL geni 

ir pigiau nei kas kitas.

Brinkaitė - Petkunienė, Ma
riją.

Cerbulėnas, Kazimieras*
Černiauskas, Juozas, iš Prie

nų, gyveno Pittsburge.
(Jivinskas, Romas, s. Antano.

Daugelavičius, Algirdas Jo
nas, iš Rokiškio ap.

*Giraitis, Jonas ir sesuo Ona, 
vaikm Kazio.

Grigo (Grigalauskas), Fily-

Kiernan Bros.
Box 188, VMM, 1* L, M. Y. 

Grover 0-3184 firovag 5-6878
CM Aayttaae

Vilkaviškio tokiu būdu, kad LĄK pri- didelis koncertas 
imtų savo narių susirinkime 
tokią užtikrinimo formą, kuri 
būtų priimtina Lietuvių Spor
to Klubui.

nial įjungė i Amerikos Setu- 
vių Imtinį gyvenimą. Naujos 
pajėgos atgaivino apmimsią 
lietuvių sportinę įdėją. Lietu
vių Atletų Klube prisiglaudė 
krępšįhinkai, šachmatininkai 
ir stalo -teniso mėgėja^ o fht- 
bolininkai įsteigė naują sporto 
klubą, pavadindami jį Lietu
vių Sporto Klubu. Visaf vaiz
das išrodo neblogas, ypač žmo
gui, kuris retkarčiais atvyksta 
į rungtynes. Yrą du klubai, 
jaunimas ąrartneja, abu klu
bai dirba skirtingose šakose 
ir kur gali gina lietuvių vardą 
amerikiečių akyse. Viskas ir 
imtų gerai, jeigu būtų pakan
kamai-lietuviškos visuomenės 
ir pakankamai lietuvių sporti- 
mnkų. Maža to. Laiškas bėga ir 
Sendina visus be išimties. E 
aktyviųjų tarpo pasitraukia 
žaidikai, jaunųjų maža, nesu
spėja priaugti ir užimti senų
jų vietos. Lygiėi dėl tų pačių 
priežasčių pasitraukia ir spor
to darbuotojai, žodžiu, prade
dama jausti trūkumą visose 
sporto srityse. Man atrodo, 
kad šita padėtis verste verčia 
keisti organizacinę kryptį 
sportiniame gyvenine. Nebė
ra prasmės turėti du sporto 
klubus nebėra reikalo skaldy- 
tią ir iškyla naujas, abiejų 
lietuviškų sporto klubų susi
jungimo klausimas.

Eilė lietuvių, 
sportinėje srityje, 
jau seniai pramatė, 
kalu buvo kalbėta abiejų spor
to klubų vadovybių susirinki
me, tačiau dėl kažkokių prie
žasčių sprendimo nesurasta ir 
szs^ungimo klausnnas Ūko 
kybąs ore.

“WHERE DANCING 1$ 
A PLEASURE" 

XAVIER LYCEUM 
6th Avė. & Pratidont St., 

Brooklyn, N. Y.
Continuous Music by 

Pat Barry 
Every Sunday night 
20 yėars and over 

Donation 81-00
Near Union St BMT Station.

129 St Niekotas Ava- 
Brooidyn, N. Y. EV 2-8701 
Serving the Travel Needs off 

Greater Brooklyn for 
10 years

Hotels, Tours, Honeymoons, 
Criises, etc.

large plot, patio, overshvd gafa- 
ge. Country setting. Cbcšcę et 
paint or paper. $23£O0.
47» Cotantav Am. BM. an Pnaa. 
Gros* Hffl BMg. Cfc, SC &48S6

TWBrarfwar 
Nwr Y^Ctty 

AL 4-8488

kiškio sų>.
Rinkevičius, Jonas ir Juozas Atrodo, kad pirmuosius du 

it sesuo Tamulynieirt, Ona, busimus bus galima Bspręs- 
vaikai Prano, ii '--------------
ap., ParunkBkių k.

Rupšys, Adomas ir Stasys, 
kilę nuo Varnių.*

šetkus, Juozas, iš Šaukėnų, 
Tauragės ap.

ŠEŠTADIENIS LSK ŽENKLE

Vasario 16, šeštadienį, 3 v. 
New. Farmers Ovai Lietuvių 
Sporto -Klubo komanda žai
džia draugiškas rungtynes su 
JVaterburio lietuvių futbolo

' ALL TOURS 
TRAVEL AGENCY

Personalized Services

Uogintas, Jonas, iš Kapčiū-
nų k., Pušaloto vai., Biržų ap. ..0 pyj^ ji visada savo ansambliu. Dainos mylė- 

Vatinčius, Juozas, sūn. Juo- pyksta, kai aš jos-suknias pa- tojams nusiskųsti nereiks.
zo, gyveno gal Worcester, famT
Mass. 1 ■

G. SDIONKMe & BROS.

50 years serving Travelers 
Airiine, Steamship accomodations 
Member of ASTA Travel Agents 

1 £» Latajrette SU N. Y. C.

CAaal 8-6714

Abo — ask abeot Tom* ' 
our Tours Through Europe . 

No Abligation. • No Charge! 
---- Free Tięket Delivery 

CAVAtlER travel

Waterburio vienetas dar ne
seniai įsikūręs. Jei mūsų vi
suomenės bus paremtas ir jau
nimo suprastas, gali tapti 
svarbiu faktoriumi lietuviška
me jaunimo gyvėnime. Water- 
buriėčiai dar nepriklauso jo
kiai tarptautinei organizacijai. 
Pagal kai kuriuos tarptauti
nių nuostatų gynėjus (iš,To
ronto) LSK žaisti su jais ne 
galėtų. Bet reikia pagirti LSK 
kad to nepaiso ir naujai besi
vystančiai organizacijai pade
da žengti pirmuosius žings
nius. Sveikinam ir 'rungtynių 
teisėją, veteraną iš Lietuvos 
laikų, Volskį, vis dar aktyvų 
bei vietos teisėjų sąjungai 
priklausantį, bet taip pat lie
tuviškam sportui besiaukojan- 
i tj .ir hięko nebojįmtį. ■-

Svečiai, sudarę komandą iš 
visos N. Anglijos apygardos, 

Kazlauskas, Pranas, sūnus rinko komisiją, kurios tikslas galėtų mūsiškiams pridaryti 
yra: 1. išjudinti Atletų Klubo daug nemalonumų. Įdomu, ko- 

Klevickaitė, Nina. sportinį gyvenimą 2. mėginti
Martinkėnas, Kazys, iš Dū- sudaryti tokias sąlygas, kad 

dų k., Saldutiškio vaL abu lietuviški sporto klubai
Me^rauskas, Jonas, iŠ Puša- susijungtų į vieną vienetą.

1. LAK duos tokias pačias 
Noreika, Zigmas, veter. gy- sa-fygas UetuviM Spo*o Klubo 

vi m-, futbolininkams, kokias jie tu
ri savo klube.

, ■MeGETTIGAN’S 
TRAVEL BUREAU

Air and Steajpshlp tickets 
. Tours — Cruises 
Resorts — Hotels 

Reservations
32-68 Ofirtmrt St,

pas.
Kaminskas, .Antanas ir Vla

das, ir sesuo Viktorija, iš Pa- 
rečėnų lt, Alytaus ap.

Kažra^f^, Feliksas.

GCNKBAL MJBSING 
Young 3Uh ata Won>«n * 

Baby nunlag-—Cara of akobolica 
Nuratag Compankma 

Jobs vrftb exc«Uent 
salaries Classes — 9:30 AM 

To 8:30 PM Monday to.Friday
Hoapital attUMted

EASTCHE8TER /.
At Leewood Golf Course. Near 
Catholic Institutions. Crestsrood 
RR Sta. Beautiful Cotonialš and 
Cape Cods 6 large roemt 2; baths,

PLANUOJI VAŽIUOTI?
Lėktuvų ir laivų bilietai visur 

Povestuvinės kelionės. 
Įvairūs tripai. 

Imigracijos patarimai. 
Užsienio pašto perlaidos. 

Datonar Travsi Service Ine. 
7310—13 Ave^ Bldyn, N. Y. 

TE 7-2149

kią komandą mūsų, treneris 
Brazauskas išleis - į aikštę? 
Bent dauguma pirmosios ko
mandos žaidikų yra pilnai už
sitarnavę poilsio. Nors ir tu
rime pakankamai pasirinkimo 
iš rezervinės ir jaunių ekipų, 
bet nepamirština, kad pavar
čius sporto žurnalus daug lie
tuviškų pavardžių užtinkame 
geriausių golamušių sąrašuo
se minėtoje apylinkėje. Taigi, 
rungtynės žada būti įdomios 
visapusiškai. Mūsų komandos 
sudėtį bandysime nuspėti 
penktadienio numery.

LSK moterų krepšinio ko
manda, tą pačią dieną bandys 
jėgas su gana stiproka ameri
kiečių ekipa. Rungtynių pra
džia 7 vai. vak., ir tai griežtai 
punktualiai, nes jau 8 vai. Ap
reiškimo parapijoje įvyksta 

šokiai.

Girti LSK parengimus būtų 
tas pab, kaip Pennsylvanijon 
anglfe vežti! Kąs iki šiol į tat- 
kokį panašų parengimą netu
rėjo laiko ateiti, tik gailėtis 
turėtų. Atsilankę turėjo pro
gos patirti, kad puiki nuotai
ka, vyraujanti visuose paren
gimuose, sugebėjo patraukti 
nevien tik visą mūsų paslankų 
jaunimą, tat ir didelę dal|

PARAMOUNT TRAUEL 
BURBAU

Bensonhurst Area x 
Open dafly ’til 9 P. M. 

Serving also Bay Ridge, 
Boro PariL Bath Beachand 

Grarosend Sections
Hmieymoons 

• Vacations Roaort* •

Trečiąjį klausimą, piniginį 
Katkus, Mečys, sūnus Vac- reikalą atrodo, Lietuvių Atle- 

lovo. tų Klubas, su pagalba lietu-
Striauka, Jonas, seniau gy- viškos visuomenės ir bendrų 

venęs Riverton, Illinois. abiejų klubų sporto ’darbuoto- 
Stundžia, Kazys, sūnus Anų- jų ir sportininkų pastangomis, 

spręstų mėgindamas mokėti 
skolą dalimis. A. Andriulis į

dytojas.
Pajeda, Kazys.
Paliulipnienė - Tamoševičiū- 2. LAK dės lygiai tiek pa

te, Eleonora. stangų išlaikyti Lietuvių Spor-
Patlaba, Stasys, vedęs Juliją to Klubo pirmąją futbolo ko

mandą aukščiausioje lygoje.
3. LAK apmokės gana žymią 

pinigų sumą, kurią Lietuvių 
Sporto Klubas yra skolingas 

_ kai kuriem ar kai kuriam as- 
Pilkauskas, Albinas, iš Ro- mAT1ini

Zttflds. Vladas.
Ieškomieji arta apie juos rtti Antanų atsigaivi- 

^fnantieji maloniai prašomi nimo valandėlių tepaatrodp 
atsiliepti ' Apreiškimo parapijos rolėje 8
CONSULATE GENERAL OF V®1- TUo paBu jie paroms ir

Venckus, Juozas, gyvenęs UTHUAJUA 41 W«t 82nd
Bostone, Grand Street St., New York 24, N. Y. , ’ ’ AHahe '

Hunting and Fishing Trips, 
Business & Weekend Tirps 

; CU1 Nov ES 56862 4 
1928 Coney island Avė. 

(Cor. Avė. Ę & Kings Hwy) 
Budget Vacattons Arranged 

(Pay Later Plans) 
Authorized 7 Bonded Agents 

Licenced by State if 
New York.

pro, iŠ Labanoro parap.
Tamoševičiūtė - PaliuDonie- 

nė, Eleonm.
Tamulynienė - Rinkevičiū

tė, Ona ir broliai Rinkevičius 
Jonas ir Juozas.



Kviečiame visus kuo gausiausiai minėjime dalyvauti.

NEW YORKO LIETUVIŲ TARYBA

ŽINIOS

GRAB0R1US

globėjų

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS

G.N.

BS30O6SOWSf3iSSHraBBBJWaKSBHnnBM»flBaBttJBHSSSWSSStSSSHC«Waa«

BROOKLYNO VAIDINTOJŲ TRUPĖ

mentę tvirtinimui

Juozas Andriušis

660 Graad Street 
Broeidye, N. T.

NOTARY PUBLIC

{vaMon draudimo (Maltos* apdrtmditema aetomoblltaK 
nanaL baldei, btantal ir asmenini* turtas nuo ugnie* ar (suirtu 
HMą atsakonyMs M parūgtam. Save gante ajn*dn«v*tl nuo 
nstataUogų atMUktaių bei Boss» karta apmokant Ir Mgontaėė

kovo 24, Sdnvaben Hali, ren
gia antikomunistinio fronto 
N. Y. skyrius. Pirmą /kartą 
programoje dalyvauja paverg
tų tautų vienetai. Lietuviškoje 
dalyje dalyvauja: Vitalis Žu
kauskas, Vincė Jonuškaitė, V. 
Sabaliauskienė, A. Mrozinskas, 
J. Žilevičius. *

Tautiniu Organizaciją 
Komitetas

Bostono Kultūros Klubo 
susirinkime vasario 2 paminė
ta Lietuvos Valstybės. teatro 
35 metų spkaktis. Rašytojas 
S. Santvaras, aktyvus šio teat
ro dalyvis beveik visą 35 me
tų laikotarpį, vaizdžioje ir tu
riningoje paskaitoje nušvietė 
šio teatro “pavasarį ir žydėji
mą”, pailiustruodamas gausio
mis nuotraukomis. Gyvos dis
kusijos rodė didelį susidomė
jimą. Vėliau Vyt Strolia su 
savo draugų amerikiečių kvin
tetu pučiamais pagrojo 3 ka
merinės muzikos dalykus, vie
ną iš jų — kompozitoriaus

StepbenAromiskis
> (ARMAKAUSKAS)

Darbo valandos: Treč. Ket Penkt 6 P. M. 9 P. M.
V Šeštadieniais 9 A. M.6 P. M 

Patartina telefonnoti prieš atvykstant Klijentams papra
šius, patarnavimas vykstama j namus ar prekybos vietą.

. šv. Jono kolegijoje, kuri tu
ri tris skyrius, vieną iš jų Ja- 
maicoję, N. Yn dėste ir du 
Amerikos lietuviai profesoriai: 
chemiją — prof. JohnA. Ska
rulis ir domininkonas B. Žvir
blis, filosofijos katedros asis
tentas.

■ ' - - -•<

pasakyti kongresmanas DANIĖL J. FLOOD 
s JUOZAS TYSLIAVA.

daujama vakarinės Suknelės, 
o vyrams — tamsūs kostiu
mai Veiks skautiškų ekspona
tų parodėlė. Po vakarienės šo-

Vasario 9 Apreiškimo par. 
mokyklos patalpose įvyko kuo
pos bendras susirinkimas, ku
riame buvo paminėta Vasario Y1"3 tautinė nuodėmė.

P. J. Montvila

Jūrę skautai 
“Audros” laivas pavasario ga
le planuoja surengti pirmą di
desnio mąsto , vakarą, kurio 
metu Iras iškilminga sueiga 
ir paskaita. Meninei progra
mai manoma paruošti vaidini
mą ar montažą su tautiniais 
šokiais ir dainomis

LIET. NEPRIKLAUSOMYBES 
MINĖJIME,

mini Liet, nepriklausomybės 
šventę vasario 16. Pamaldos 
10 vai. tėvų pranciškonų kop
lyčioje, 6 v. v. Liet. Piliečių 
Klube, 280 Union Avė., Broo- 
klyne, Gen. Konsulo J. Budrio 
žodis, adv. N. Rastenio (iš Bal
tintoms) paskaita ir meninė 
dalis: op. solistė Vincė Jonuš
kaitė, muz. Aleksas Mrozins
kas, dramos akt V. Žukauskas 
ir R. Kisielius. Po meninės* da
lies banketas ir šokiai.

MIRUSIEJI
Po gedulingų pamaldų šv. 

Petro parapijos bažnyčioje pa
laidoti:

Jonas Grinkevičius (vasario 
2) 83 metų. Vėlimus gyveno 9 
Hesston Terrace, Dorchester. 
Nuliūdime paliko brolį. Palai
dotas šv. Marijos kapinėse.

Antanas Labalaulds (vasario 
5) 63 metų. Velionis gyveno 
159 H St So. Boston. Nuliūdi
me paliko seserį. Palaidotas 
šv. Mykolo kapinėse.

Marijona Andriidiano (vasa
rio 6) 82 metų. Velionė gyve
no 181 D St. So. Boston. Nu
liūdime paliko sūnų ir dukte
rį. Palaidota N. Kalvarijos ka
pinėse.

Akadaminię skautę sąjūdžio 
Bostono skyrius vasario 23 d. 
7 v. Tautinės Sąjungos ša
muose, 484 E. Fourth St, So. 
Bostone, rengia skautybės ju
biliejaus minėjimą 
mingą vakarienę. Programoje 
— R. šilbajorio paskaita. Me
ninę dalį išpildys Bostono 
mergaičių trio, vad. muz. J. 
Gaideliui, solo dainas atliks 
Danutė Pareigytė ir Daiva 
Mongirdaitė, deklamuos Alg. 
Gustaitis. Mergaitėms pagei-

kartą per mėnesį, jeigu ne 
dažniau. “J. K.” redaguoja G. 
Naujokaitis, E. Adomaitis ir 
E. Remėza

L. Asso., Philadelphia, Pi, -X 
Julius Pakais,. pirmlninkks,

Schuyler S. & L. Ass?., Kear- ji 
ny, N. j- > 1 X

Ignas Budreckis, pirminiu- A.
ST & L’ Assc ’

ZŽIDdUf Di. J. y
A. S. Trečiokas, Nevrark, 

N. J., Juozas Boley, New York 
City, Juozas Ginkus, Brooklyn, 
N. Y. Kun. Petras Totorait's, 
Newark,IN. J., Jonas Valaitis, 
Brooklyn, NY., Balys Vyliau- 
das Elizabeth, N. J^ Adv. Ste
pas Briedis, jr., Brooklyn, 
N. Y., Mikas Klimas, Linden, 
N. J. ir Pranas PuronaS, Ja- 
mesburg, N. J. Arba siųskite 
PLB Seimo iždininko adresu: 
A. S. Trečiokas, • 311 Walnut 
St., Newark 5, N. J..

Tą pačią dieną (sausio 26) 
pasirodė pirmas numeris jau 
anksčiau planuoto kuopos lai
kraščio “Jaunystės Keliu”. Jis 
turi 4 psL, kuriuose telpa rim
tų dalykų ir .juokų, žinių ir 
sporto skyriai. Laikraštėlis 
bus leidžiamas , bent vieną

TėL STagg 2-5043

Matthew P. Balk
- (BIELIAUSKAS)

FUNEBAL HOME

suaugusiems 
prieš piet ir vakarais

Asmeninis instruktavimas.
Moderniški metodai.

Žemos kainos.
Pavasario registracija praside

da trečiadienį, vasario 6. 
Registracijos valandos:

10—11 ir ryto ir 7—8 v. v.
242 Eest 14 St, N. Y. C.

VASARIO 23 (ŠEŠTADIENĮ) 
vaidįns

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė. 

Br. oklyn, N. Y.

VAITKUS 
FUNERAL HOME 

197 tfebeter Aveme 
rambiHĮ-, Mene. 

PRANAS WATTKUS 
Laidotuvių Direktorių* 

ir Balsamuotojas 
NOSMKT rOBUO

H J H i IIHlll

kuris įvyks vasario 17, Webs- 
ter Hali, invokaciją atkalbės 
kun. J. čekavičius.

N. Y. Lietuvių Taryba iš
siuntinėjo 2000 laiškų. Tary
boje yra pasišventusiu narių, 
kurie diėnos darbą atidirbę, 
adresuoja, pašto ženklus lip
do, nuolat lanko visus susirin
kimus. Tą visa aukoja Lietu
vės laisvei atgauti.

mūsų broliai tėvynėje 
MoksL At-kų Kuopos susirin- aukoja savo gyvybę, mes pyk-
kimas Moksl. At-kų Sąjungos štame, kad programos ilgos,
Centro Valdybos pirm. Jono kad mes nusisėdime. Persvars-
Šoliūno atsilankymo į New tykina g viso, kokie mes esa

me kovotojai, kad dėl Lietu
vos reikalų nenorim ateiti į 
minėjimą, nenorim bilieto į 
minėjimą nusipirkti, nenorim 
nei dolerio paaukoti Nors ki-, 
ti paaukoja ir šimtus, bet 
daug kas neduoda nieko, vi
sai moja ranka. Kas nekovoja 
už laisvę, tas nėra vertas jos. 
Mažesnės lietuvių kolonijos 
daug daugiau suaukoja. Mes, 
tokia didelė New Yorko kolo
nija, aukomis visai nepasižy
mime.

Kur dingo mūsų patriotiz
mas? . • , .

Lietuva dar pavergta, lais
vė dar sutrempta, daugel lie
tuvių | Sibirą išvežta. Tylėti, 
nesiaukoti, ignoruoti minėjir

‘“jtecountaR* & Tax Practifionier 
10G-21 89th Av^, Rlehmond HM, N. Y.

Telefone*: VI fr9029

Yorko padanges proga. Buvo 
trumpas MAS CV pirm, pra- 

susirinkimo

Ląjdotuvių Direktorius 3
84-62 JAMAICA AVĖ. 3

<Dc*e Farm Paxkwav Steik*) 5

; Williani J. Drake-j

> LIETUVIS ADVOKATAS I
Į NefMM iAataiea G-WS J


