
XLII NR. 13

stovam.

irinių, ūkiniu

SUSI

komunistę

antras

Egiptas po 24 valandų tylos 
paskelbė neoficialius pareiški
mus, kad Amerika pataikau-

stangas vi 
į karinius 
svetimas I

• Anglijoj* vasario 11 buvo 
stiprus žemės drebėjimas. Iš
biro langai, biro dūmtraukių

Dirbtinis deimantas geresnis

inty ryty vi- 
pagerbti jų 
atmesti pa- 

s rytus įvelti 
panaikinti 

bazes; duoti

Sovietai vasario 12 pareika
lavo Jungtinių Tautų darbų 
programoje įrašyti tokį punk-

JUNGTIMSSE TAUTOSE 
PASIPIKTINIMAS

jau dieną 
gs Ameri- 
lūzijos at-

EGIPTAS PURKŠTAUJA, 
IZRAELIS TYLI

Tačiau vasario 13 partijos 
komitetas vis dėlto vėl išrinko 
Nenni vykdomojo komiteto

savo
Aqa-

• Jordanijos min. pirminin
kas vasario 12 grasino, kad 
Izraelis bus jėga iš Gazos iš
stumtas. Dėl to jau susitarę 
arabai. Gyrė Amerikos laikyse
na. Kaltino Angliją ir Prancū-

jimo neužregistruota nuo to svarų kubiniam coliui ir 2000 giausia Afrikoje. Kiti savo kie- 
laiko, kai Anglijoje veikia seis- 
mografijos stotys (30 metų.) General *> batel* * keUon*

turėtų būti JT kariuomenė, 
pasitraukus Izraeliui.

Siūlymas rado pritarimo 
Prancūzijoj. Atsakymas dabar 
priklauso nuo Egipto ir Izrae-

AMERIKOS KOMUNISTAI 
PASISAKĖ UŽ 

NEPRIKLAUSOMYBĘ
Amerikos komunistų parti

jos suvažiavimas po keturių 
dienų pasisakė už partijos ne
priklausomybę nuo Maskvos. 
Suvažiavimas pripažino nege
rumų Maskvos elgesy’ su Len-

janti Izraeliui; Amerika,igno
ruojanti arabųf interesus ir 
pripažįstanti Izraeliui atlygini
mą už agresiją. Egiptas ir to
liau reikalaus, kad Izraelis 
pasitrauktų prieš svarstant 
Aųabos ir Gazos likimo klausi
mus. '

Izraelis dar -neatsakė. Azi
jos kai kurios neutralios vals
tybės į Dulles Siūlymus žiūri 
abejingai Arabų blokas reika
lauja sankcijų. J.s turi savo 
pusėje 27 balsus.

• The Moming Call, Pater- 
sono laikraštis, paskelbė John 
Jasys pasirašytą laišką, kuria
me autorius paaiškina, kad tie 
trys suimtieji šnipai nėra lie
tuviai.

Izraelio-Egipto ginčo nepa
jėgus išspręsti Jungt. Tautom, 
ėmėsi jo Amerika. Vasario 11 
valst. sekr. Dulles pasiūlė 
Egiptui ir Izraeliui tokį 
tarimą:
• Izraelis atitraukia 

kariuomenę iš Gazos ir 
bos srič.ų.
• Egiptas garantuoja laisvą 

naudojimąsi Sueso kanalu vi
siem laivam, tarp jų ir Izrae
lio laivam iš Aųabos.

• Jeruzalės miesto taryba 
padėkojo New Yorko majorui 
Wagneriui, kad jis nerengė 
priėmimo Saudi Arabijos kara-

Respublikonų lyderis senate 
W. F. Knowland vasario 11 
Georgetovvn universitete kriti
kavo ir Trumano ir Eisenho- 
werio vyriausybių norą laikyti 
JT politiką Amerikos politika. 
Senatorius pasisakė prieš tai, 
kad Amerika būtų pririšta 
prie Jungt. Tautų kaip popie
rinio aitvaro uodega. Amerika 
negali imtis pasauly moralinio 
vadovavimo, kol Jungtinėse 
Tautose Sovietų veto visus nu
tarimus gali paversti niekais. 
Jei norima JT paversti efek
tingu politiniu įrankiu, tai 
Amerika turi imtis iniciatyvos, 
kad veto teisė būtų apribota, 
nes dabar Sovietai niekada 
nepraleis Saugumo Taryboje 
klausimo, kuriuo būtų smer
kiamas jų žygis, nukreiptas 
prieš kitų nepriklausomybę.

Ka’boje per radiją vasario 
13 gubernatorius Harrimanas 
kaltino, kad Eisenhovver o vy-

šepilovo fokuse konsilijan- 
tJkumą tegalėjo pastebėti tik 
an.e diplomatai, apdovanoti

riansybę palaiko ’ “dvilypę mo
ralę” Jungtinėse Tautose.' Esą 
nemoralu — kalbėjo guberna
torius reikalauti moralėsiš 
vienos pusės, o jos nereika
lauti iš kitos. Turėjo .galvoje 
reikalavimą, .kad Izraelis at- 
statytų status quo ante . padėtį, 
pasitrauktų iš Egipto, nerei
kalaujant tuo tarpu, kad at
statytų Eg.ptas tą padėtį, ku
rią jis sulaužė, remiamas So
vietų. ■ ■

Amerikos komunistų atsiri
bojimą nuo Maskvos guberna
torius pavadino “nauju d delįu 
komunistųmelu”Komttmstų 
partija negali gyvuoti be Mas
kvos pastogės. — aiškino gu
bernatorius.

sekretorium. Tame komitete
iš 21 balso jis turės 9 sau iš- nominiu bei politiniu pavergi- mą. Bet dar jis nebuvo svars
tomus. Inu”. Turi galvoje taip pat tomas.

• Egipto laikraščiai skelbia, 
kad Saudi Arabijai Amerika 
duos ginklų už 50 mil. ir ame
rikiečiai treniruos jos kariuo
menę.

Maskvoje užsienių reikalų spręsti. Tą p
min. šepilovas ’ pasmarkavo. prieš tai buvo 
Vyriausioje taryboje (parla- kos, Anglijos,
mente) vasario 12 dviejų va
landų kalboje pasakojo apie 
Sovietų “taikingus” norus ir 
Vakarų “agresinius”, “impe
rialistinius” norus. Paskui 
šūktelėjo: “Mes rūpestingai 
stiprinsime savo- karines jėgas 
ir tvirtai laikysime savo -ran
kose šautuvus. Ir ne tik šau
tuvus . . čia karštai delega
tai plojo, nes jie suprato, kad 
ministeris kalba apie atomines 
bombas.
' Savo kalboje" šepilovas "iš-' 
dėstė ir Maskvos pasiūlymą tom be jokių 
vidurinių rytų klausimui iš- sąlygų.

Įgudęs fokusninkas padaro 
triukšmelį, kad nukreiptų žiū
rovų akis nuo jo daromų tuo 
tarpu machinacijų. Ir vagis 
profesionalas sukeLa paniką, 
kad tuo metu galėtų kišenius 
apkraustyti. Fokusninko rolėje 
pasirodė Sovietų ministeris 
Šepilovas vasario 12 garsiai 
pareikšdamas, kad jis tvirtai 
laiko šautuvą ir dar daugiau 
negu šautuvą. Fokuso reikalui 
iš jo ir pašaudo...

Pereitą savaitę paleido iš jo 
šūvį į Amerikos šnipus. Per 
tris valandas televizijoje ir 
per radiją skelbė jų pris paži
nimus, kad tuo tarpu nukreip
tų akis nuo šnipų bylos, prasi
dėjusios New Yorke. Matyt, 
pastaroji svarbi.

Šią savaitę apšaudė vėl 
Ameriką Jungtinėse Tautose. 
Kai gruodžio mėn. toje pat 
scenoje paleido prieš Ameriką

Paskelbtas laiškas, kurį pe
reitą penktadienį Sovietų Ėul- 
gan nas parašė Vokietijos kan
cleriui Adenaueriui Jame ra
šo. kati Vokietija bus sujung
ta. jęj ji nutrauks sąjungas su 
Vakarais ir priims Maskvos 
sus.tarimo sąlygas, t. y. jei 
vakarų Vokietija tarsis su ry
tų Vokietija.

Naujo nieko. Laiškas, ma
tyt. buvo skirtas daugiau Vo
kietijos socialdemokratam pa- 
dras.nti rinkiminėje kovoje.

Butelio kelionė į Amerikos 
į Vokietiją

Prie Vokietijos pakraščių 
buvo išgriebtas iš vandens bu
telis. Jame buvo raštelis, kad

grupės partijoje pažadėjo jį 
remti, bet trečiadienį komite
to posėdyje jis pareiškė, kad 
nieko nepaaiškinęs daugiau 
išėjo. Socialdemokratų pirmi
ninkas Saragatas ta proga 
skaudžiai puolė Nenni, išva
dindamas jį oportunistu, neti
kinta jokiais principais. Dėl 
to jis ir pasitikėjimo nebete
ko. 0 pačioje partijoje, anot 
Saragato, balsavimai parodė, 
kad 30% linksta į socialdemo
kratus, 70 procentų į komu
nistus. O prieš savaitę rodės 
buvo viskas padaryta, kad abi-

Sara-

Naujesniose žiniose ir “The 
New York Times” nebevadina 
jų “Ex-Lithuanians”, bet pa
žymi visai tiksliai juos gimus 
Lietuvoje.

KĄ ŠEPILOVAS PASIŪLĖ
Pasiūlė viduztoių rytų rei

kalu:

Amerikoje yra 20 
priešo divizija

Atstovų Rimty komitetas 
priešamerikinei veiklai tirti 
apklausinėjo 400 liudininkų 
Kai kurie . prisidengė “Fifth 
Amendment” ir nieko neliudi- 
jo.KYitųliudininku komite
tas, kaip tai pranešė jo pirmi
ninkas F. E. Walter, demokra
tas iš Pennsylvanijos, gavo į- 
spūdį, kad Amerikoje veikia 
200,000 žmonių Sovietų nau
dai Tai ištisos 20 divizijų prie
šų šalies viduje, — pareiškė 
Walteris. Jie ne tik renka ži
nias, diskredituoja Amerikos 
sistemą, padeda klastoti pasus, 
bet jie ir šantažuoja pabėgė
lius nuo komunizmo, kad jie 
grižtų j sovietų valdomus .kraš
tus. Be jų pagalbos Sovietai 
negalėjo gauti tų žmonių ad
resų ir pagal juos siųsti so-_ 
vietinės propagandos leidinius 
tiesiog šimtais tonų. Komitetas 
siūlė sustiprinti pasų kontro
lę leidžiant prekybiniais ar ki
tais tikslais keliauti, užkirsti 
kelią sovietinei propagandai 
Amerikos paštu.

Amerikos karinių bazių per
ginklavimą atominiais ginklais 
—Turkijoje, Persijoje, Japoni- 
mjoje, Filipinuose. “Tai su- 

"klausimas Jungtinių Vale- kur.a naujo karo grėsmę”.
dvi partijos susilietų — Sara- tybty agresinių valksmų, kurie Trumpu laiku 
gato ir Nenni, kuris nuo Sta- yra grėsmė taikai ir saugu- Sovietų skundas prieš Ameri-
lino “taikos” premijos jau bu- mui”. ką. Gruodyje buvo pateiktas
voatsisakęs. Maskva turi galvoje. Eisen- kaltinimas, kad Amerika kiša-

hoper.o programą viduriniam si į Sovietų ir satelitų vidau^
rytam. Ją šiam^ skunde vadi- reikalus. Pati Amerika visai
na “nauja karine provokaci- neprieštaravo, kad klausimas

radariniu jausmu. O žmonės 
be tokio dirbtinio jautrumo 
matė šepilove tą pat Molotovo 
sekėją, save vadinant “taiką 
mylinčiom 
“imperialistais”. nešančiais 
“kolonialinį jungą”, planuo
jančiais “agresinį karą”. Tie

laipsnių karščio. tumu po deimanto eina rub -
Jį išrado^ dr. Robert H. nas ir safins.

tfeotorf, 30 metų, ir šiom Išradimas gali turėti prakti- 
dienom demonstravo savo iš- nės vertės toje pramonėje, 
radimą New Yorke Ambasa- kur reikalingi nepaprastai kie
ta viešbutyje. Aiškino, kad ti kristalai Kompanija mano,

Sunku DUStcblIIN| ir
tais diplomatais, kurie prie 
viso to pravardžiavimo taip 
priprato, kad laiko jį normaliu 
dalyku ir jau regi “konsūijan- 
tiškumą”...

lantą ir nuplaukė iki Vokieti- . vajus-,
jos visus 9000 mylių. Butelį , »»4ii* -i
radęs vokietis parašė laišką į » rimtfiH ■MFmi ”
Nebraską moteriai, kuri palei- hMMhSMRiZi

čius yra trukęs tarp Ameri
kos ir Rusijos, esą diplomatai 
įžiūrėję "komiiijanttatumą'’, 
vadinas, nuosaikumą, pasiryži
mą susiprasti.

šūvį, tai norėjo nukreipti akis 
nuo Jungtinių Tautų pasmer
kimo Sovietam už Vengriją. 
Ką dabar nori pridengti? Pa
leido du šūviu —

vienu nori prigąsdinti, kad 
Amerika ir viduriniai rytai at
sisakytų nuo E>senhowerio 
programos; kitu šūviu palai
do.. . fejerverką su savuoju 
planu vietoj Eisanhow«rio.

Nugąsdinti šiuo kartu nieko 
nenugąsdino. Nepavyko pa
slėpti, kad tai tik vaikiškas 
šautuvėlis, užtaisytas oru. O 
ir fejerverko spalvos per daug 
jau visos raudonos, nusibodęs 
vienodumas. Fokusas nei Jun-

Ko Maskva nori savo naaįaus Tačiau spauda parašė, kad 
skundais ir planais viena žmonių rūšis fejerverke 

------------ :-------------------------------- Įžiūrėjo dar viena spalvą. Se- 
pilovo žodžiuose, kad Sovietai 
norį draugiškumo ir bendra
darbiavimo. kuris dešimtzne-

JT narių tarpe pareikšta 
Gmoral Electric Co. dirbtu- dirbtinis deimantas gali atlai- pasipiktinimo Maskvos skundu

vke buvo pagamintas dirbti- kyti temperatųrą iki 3000 laip- prieš Ameriką. Vadina jį laiko
, . n“ deimantas’ kietesnis už smų, o tikrasis deimantas ne- galimu ir pažeminimu Jun-

plytoe. Apie žmonių žuvimą tikrąjį deimantą. Jis vadina- atlaiko jau 1600.
nepranešama. Lietė 11 apskri- mis borazonas. Pagamintas iš Tikrasis. deii b w..„
čių. Spėjama nuo žemės pa- anglies dulkių, pritaikius tam brangus — 6000 dol. už svarą, toTTkundo*" svarstymą Tada nes jais reikia pirkti
viršiaus įdubimo. Tokio drėbė- tikrą spaudimą iki 1 milijono nes jis retai randamas, dau- bu oroca uauijinti i0 VlSa kitų pretendentų į sostą pa-

................................... .bJSSU spauda Uipp^

griežtai pažymėjo, kad kaltina dauEtou kaip šimtas. Būdamas 
tas, kuris turi būti kaltinamas. £™erik°2e užsake .

Motors kompanijoje specialių • VcMetifoį* iš 100 mote- 
• Prsz. Efoenhowerls priims prabanginių automobilių su rų 47 nieko nežinojo apie va-

Prancūzijos š.ldymais, šaldymais, su stik- dinamą Atlanto Sąjungą; jos
min. pirmininką Mollet. Kovo lais, pro kuriuos matoma iš manė, kad žodis Nato reiškia

kad per artimiausią dešimtine* 21—24 susitiks su Anglijos vidaus, bet nematoma iš lau- tokius skalbiamuosius milte-

Adenaueris atmetė tuo* Bul- 
ganino siūlymus ir pareiškė 
per radiją į vokiečių tautą, 
kad yra tik viena Vokietija ir 
kad negali būti jokios kalbos 
apie Ri ii gani no siūlomas dery
bas su komunistine Vo^etija.

• Budapešte sukilimo metu 
buvo sugadinta 20000 butų ir 
visai sugriauta 2200.
------ --—

• Vasario 16 proga kalbė
damas į pavergtą Lietuvą, 
LLK pirmininkas V. Sidzikau
skas priminė, kad mes kovo
jam ne už tokią Lietuvą, ku
riai net įstatymą leidžiant M. 
Gedvilas reikalauja gauti pir
ma Maskvos pritarimą.

• New Yorko uosto vilkikų 
ir tanklaivių darbininkų strei
kas tęsiasi. Susitarimo nema-

kintis pati pagal Amerikos są
lygas. Fosterio įspėjimų nepa
klausė.

naujas streikas
AmtrMcos uostų darbininkai 

vitu rytiniu pakraščiu nuo 
Portiando iki Hampton Roads, 
Va, nuo vasario 12 strriknoja- 
Vlso streikuoįė 45^00. Dery
bos dėl darbo sutarčių ėjo nuo 
rugpjūčio L Bet susitarti vis 
nevyko.

Streiką pradedant New Yor
ko uoste buvo 45 laivai. Lai
vai, kurie dar buvo pakeliui, 
buvo pakreipti į kitus uostus. 
“Queen Elizabeth” į Halifax 
uosta, o iš ten keleiviai gabe
nami i New Yorką jau trauki
niu Tokio stre ko viena diena 
atsieina apie 1 mil. dol.

Suštarti nedaug betrūko; 
Jau buvo sutarta valandos at
lyginimą, pakelti 32 cn., 1 g 
šiol gauna $2.48. Sukliuvo 
viskas dėl atostogų ir šventa-

Eiliniam piliečiui Sepilovo 
fejerverkas darytų didelį į- 
spūdį. jei jis kristų ne tik į 
vieną siaurą vietelę, bet į visą 
žemę. Kam ribotis vienais vi- 

butelis įmestas į Missouri upę . rytrit tegul fokus-
1953 spalio mėn. Nuo tada ninko j

etinėm Tautom Tačiau Ame- pastos- Jam neužtenka tų r®!% A’UĄ
S? ™ milijonų, kuriuos gauna “^PP1 P»teto I At‘ M e-u mm m-.
riKos oeiegacija pasisaicysianu -t »

Dykumy karalystėje auksas ir skurdas
Kai Saudi Arabijos karalius 

baigė savo vaišes Amerikoje,

. Harold Stassenas nuo 
metų pabaigos žada pasitrauk
ti iŠ prezidento patarėjų nusi
ginklavimo reikalam. Jis bus 
kandidatas rinkimuose į Penn
sylvanijos gubernatorius. Jei 
ten pasiseks, tai toliau galės 
būti kandidatas ir į preziden
tus. Gal dėl to jis taip narsiai 
kovoja ir prieš Nizoną.

TAI TIK PROPAGANDA
Valstybės departamentas 

Maskvos siūlymą sutiko šaltai. 
Mato aiškias jame pastangas 
sukliudyti Eisenhowerio prog
ramą viduriniam rytam. Mato 
labai jau kyšantį Maskvos no
rą pataikauti arabam, kad lai
mėtų jų simpatijas. Nerado 
susidomėjimo nei Londone 
nei Paryžiuj.

haremui. O krašte 40% gy
ventojų serga lytinėm ligom, 

šios srities kraštų “eko- būtų įrašytas į darbų progra- valst. sekr. Dulles pasakė, kad 60%* serga akių ligom, dau- 
dabar jis daug geriau supran- giausia trachoma, 
ta Eisenhowerio programą vi
duriniam rytam negu anks
čiau. Sutarta buvo ir dėl Ame
rikos karinių bazių tolimesnio 
palikimo. Saudi Arabijos ka
ralius reikalavo 200 milijonų

- w , •Jungt. Valstybės pare-
Stalino laureatui mia laisvo judėjimo principą

iš Aųabos įlankos, jei ta& prin
cipas būtų pažeistas.

Italijos socialistų partija, Nieko čia nepasakyta apie 
vadovaujama Nenni, vasario Gazos garantijas. Tačiau Dūl
io nubalsavo atsiskirti nuo ko- les numato, kad Gazos srityje
munistų, su kuria ėjo išvien 

Amerikos rašytojas Howard nuo 1947. Bet antradienį par-
Fast, kuris buvo 1953 apdova- tjjog komitete pats partijos
mitas Stalino “taikos” premi- Nenni skaudžiai nuken- 
ja, pasiskelbė nelaikąs dau- ^jo — gavo sau ištikimų na-
giau savęs komunistu. Jam nutik trečdalį. Nors kitos
nepakeliama buvus Chruščiovo 
kalba apie Staliną tuo, kad jo
je nebuvo pažadėta reformų, 
kurios reikštų, jog Stalino nu
sikaltimai vėl nepasikartos.

“I
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Kai tauta yra nelaimėje...
VASARIO šešioliktoji 

Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo šventė, kiekvienais 
metais nuaidi mūsų šauksmu Į 
pasauli. Norime atkreipti di
desnį dėmesį į lietuvių tautos 
nelaimę ir patelkti daugiau 
jėgų Lietuvai laisvinti.

Tuo tarpu gerai žinome, 
kad niekas nekels ginklo Lie
tuvai vaduoti, kol ateis laikas 
didžiųjų valstybių lemiamom 
grumtim. Tai aiškiai parodė 
siaubingos Vengrijos dienos. 
Vengrų sukilimas laimėjo tai 
tautai daug simpatijų ir pa
spirtį bėgliam, bet pati tauta 
tebeliko vergijoje, nors ji šau
kė nebe žodžiu, o savo krauju.

Gali kas klausti, ko vertas 
tada mūsų šauksmas į nebylią
ją laisvųjų tautų sąžinę? Ar 
jisai turi bent kokią prasmę?

SIBIRAN nutremtas vienas 
jaunuolis rašo, kad jisai tikįs 
susitikti buvusius savo drau
gus iš laisvės dienų, tikįs taip 
šventai, kaip ir Dievo buvimu. 
Stipriau jis negalėjo išreikšti 
savo tikėjimo Lietuvos laisve. 
Jo žodžiai yra teisingi ne tik
tai ta prasme, kad Dievo bu
vimas yra realybė: j:e išreiš
kia ir tą tiesą, kad tautos bu
vimas yra patvaresnis už ne
laimes. kurios ja ištinka. 
‘•Valstybė gali žlugti. — sako 
vokietis O. Baueris. — bet 
tautinė bendruomenė lieka, 
nes ji yra gyva kiekviename 
jos individe”.

Tautos gyvybės negali taip 
greitai užpūsti nė didžiausi 
persekiojimai. nei laisvųjų 
tautu nusikalstamas nepa
slankumas gelbėti kitus iš ne
laimės. Tauta ir nelaimėje ga
li ilgai laikytis, ir išsklaidyta, 
savo laisvos valstybės neteku
si, gali dar gyventi.

TAUTA yra duota apsaugai
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žmogaus dvasios, kaip gimtieji 
namai, kuriuose saugiausia yra 
būti. Bet reikia ir norėti savo 
tautoje būti, nes tik tasai no
rėjimas palaiko tautą gyvą. 
“Tautos buvimas, — kaip yra 
pastebėjęs prancūzas E. Rena- 
naš, — yra nuolatinis balsavi
mas”. Kiekvienas tautos indi
vido balsas ją gina arba žudo.

Kai tauta yra nelaimėje, 
kiekvienas atkritėlis ir kiek
viena tylinti burna yra sava
jai tautai didelis smūgis. Štai 
dėl ko ištikimieji jos vaikai 
šaukia net iš Sibiro taigų ir 
šaukiasi Dievo, kad Jis sustip
rintų visų lietuvių balsą ir vi
sam pasauly.

Mes jungiamės į tą balsą su 
savo šauksmu, nors jisai ir ne
būtų reikiamai išgirstas. Jisai 
stiprina mus pačius ir palaiko 
mūsų tautą kovoje už savo 
laisvę. Dar niekas nėra laisvės 
laimėjęs, kas nėra dėl jos ko
vojęs ir sunkiausiom sąlygom.

★

KOVA dėl savo tautos gyvy
bės ir laisvės yra kartu kova 
ir dėl savo paties buvimo. 
Žmogus būna ir vaisingai ku
ria tiktai tautoje, nes “tauta 
įeina į individą ir jį apspren
džia”, kaip pastebi A. Macei
na. Galima savo tautiškumo 
kratytis ir jungtis į kitą tautą, 
bet negalima normaliam žmo
gui palikti be tautos. “Nor
malus žmogus, — sako šveica
ras M. de Munnynck. — yra 
būtinai patriotas”, nes patrio
tizmas yra dorybė, kuri žmo
gų kilnina, daro jį dvasiškesnį 
ir kūrybingesnį.

Lietuvių pareiga laikytis sa
vo tautos, vienintelės tokios 
pasaulyje ir nepakartojamos, 
už kurios gyvybę, laisvę ir 
kūrybą niekas netars gero žo
džio be mūsų pačių aukos ir 
ryžto.

Vasario 16 lietuvių tauta 
prisimena savo nepriklauso
mybės atstatymą, šia iškilmin
ga proga išblaškytus po visą 
pasaulį lietuvius jungia viena 
mintis ir tas pats ryžtumas 
kovoti už Lietuvos laisvę, kol 
Lietuvos nepriklausomybė vėl 
bus atgauta. Tas kilnus tiks

lias, kuriame yra įkūnyti bend
ri lietuvių tautos troškimai, 
lygiai rūpi tiek organizuotai 
lietuvių visuomenei ir tos vi
suomenės pastatytiems Lietu
vos laisvinimo veiksniams, 
tiek eiliniam lietuviui, prie 
jokių politinių partijų nepri
klausančiam. Dėlto laikui bė
gant Vasario 16 yra pasidariu
si lietuvių tautinės vienybės 
simboliu. Minėdami Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
sukaktis, tą tautinę vienybę 
mes nuolat pabrėžiame. Bet 
laikotarpyje tarp sukakčių tau
tinės vienybės reikalą lyg ir 
pamirštame. Tiek Lietuvos lai
svinimo veiksniuose, tiek tuos 
veiksnius sudariusiose visuo
menės grupėse reiškiasi ne
sklandumai, iškeliantieji di
desnės tautinės vienybės rei
kalą.

Taip yra dėlto, kad mes i 
Lietuvos laisvinimo kovą eina
me su ištisomis partinėmis 
programomis.

Ir Lietuvos laisvin’mo veiks
nių sudarymas ir pati tų veik
snių veikla eina partiniais pa
grindais. Organizuotos visuo
menės grupės turėtų deleguo
ti į tuos veiksnius tokius as- 
men s, kurie sugebėtų geriau
siai Lietuvos laisvinimo reika
lui pasitarnauti. Tačiau tos 
grupės paprastai renkasi lo
kius asmenis, kurie pirmoje 
vietoje stato partiją ir iš ku
rių galima laukti, kad jie tvir
tai laikysis politnės partijos 
platformos. Sudarant Lietuvos 
laisvinimo veiksnius partiniais 
pagrindais, kitaip ir būti ne
gali. Partija nedeleguoja į 
tarppartini koiektvvą asmenų, 
dėl kurių ji nėra tikra, kad jie 
sugebės apginti tame kolekty
ve jos nusistatymą. Tačiau dėl 
tos priežasties net patsai la:s- 
vinimo veiksnių sudarymas 
paskutiniu laiku susitinka su 
sunkumais.

Tuo tarpu laisv nimo veiks
nių veikla paprastai nesiriboja 
dalykais, tiesioginiu būdu su
sijusia s su kova už Lietuvos 
laisvę. Išeivijai, rodos, užvis 
labiausiai turėtų rūpėti Lietu
vos bvlos aktua’umo palaiky
mas tarptaut niame forume ir 
lietuvių tautos naikinimo (ge
nocide) sustabdymas, veikiant

Visu pirma esame lietuviai
• Kas mums visiems prisimintina Vasario 16 proga

per vietines vyriausybes. Tuo 
tarpu kai kurie veiksniai taip 
plačiai supranta savo uždavi
nį, kad rūpinasi ir apie tai, 
kaip atrodys būsima Lietuva, 
kokia bus jos santvarka, val
džia, ūkiniai pagrindai ir t. t. 
Visą 'būsimos Lietuvos valsty
binį gyvenimą tie veiksniai 
jau dabar nori turėti ant del
no. Ir kiekvienos partijos at
stovas, žinoma, siekia, kad ta
me gyvenime jo atstovauja
mos grupės pažiūros labiausiai 
atsispindėtų. Dėlto nėra ko 
stebėtis, jeigu besiginčijant 
dėl tų “atsispindėjimų” kai ka
da yra pamirštamas pagrindi
nis tų veiksnių tikslas. Laisvi
nimo darbas eina lėtai, arba ir 
visai sustoja.

PREKYBOS IR PRAMONES RŪMAI KAUNE, statyti nepriklausomos Lietuvos laikais. Nu<>tr. 
Vyt. Amjustino iš Lietuvos albumo, išleisto ‘Ateities”.

Rašo P. DAILIDĖ

Neorganizuota lietuvių vi
suomenė bodisi tokia padėti
mi.

Tokios neorganizuotos mūsų 
visuomenės yra nepalyginti 
daugiau, negu organizuotos. 
Neturėdama balso Lietuvos 
laisvinimo veiksniuose, ta vi
suomenė turi progos pareikšti 
savo nepasitenkinimą, kai yra 
renkamos aukos veiksnių iš
laikymui. Mūsų spaudoje gi 
nuolat nusiskundžiama, kad 
užsibrėžti vajai laisvinimo rei
kalams beveik niekad pinai 
nepasiseka. Tai .aiškinama į- 
vairiomis priežastimis — nuo 
permenkos orgamzacms iki

visuomenės atšalimo nuolati
niams aukų rinkimams. Bet 
bene svarbiausia priežastis čia 
bus ta, kad eiliniam lietuviui 
yra pabodę nuolatiniai veiks
nių kivirčai dėl vietų, kur kas 
turi sėdėti, tuo tarpu kai iš 
pačios Lietuvos tebeina aliar
muojančios žinios apie fizinį 
ir dvasinį lietuvių tautos nai
kinimą. ' '

Jau 39-tą kartą minint Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymą, reikėtų jau rimtai dėl 
tos padėties pagalvoti.

Mūsų tėvų žemės :š’aisvini- 
mas gali būti pasiek us tik į- 
temptomis ir vieni.ig"mis vi
sos lietuvių tautos pastango
mis ir aukomis. Siek mi to 
tikslo, šiandien mes .. ’ėtume 

pamiršti, kad esame krikščio
nys demokratai, valstiečiai 
liaudininkai, tautininkai ar so
cialdemokratai. Į kovą už Lie
tuvos laisvę mes esame pašau
kti tik kaip lietuviai. Partinės 
platformos neturėtų nustelbti 
mums tiesioginių laisvinimo 
problemų. Laisvinimo ve ks- 
niai galėtų būti sudaryti ir iš 
nepartinių lietuvių patrijotų, 
kurių žinios, ryšiai ir prityri
mas laisvinimo darbe būtų 
nemažiau naudingas, kaip par
tinių atstovų.

0 kas svarbiausia, nepai
niokime Lietuvos Išlaisvinimo 
su išlaisvintos Lietuvos prob
lemomis. Toks painiojimas tik 
nustumia mus į partinius gin
čus, ardo vienybę ir skaldo 
mūsų jėgas. Juk dėl pačio Lie
tuves išlaisvinimo reikalo ir 
dėl genocido sustabdymo būti
numo ginčų tarp mūsų nekyla. 
Tie ginčai atsiranda tik tuo
met, kai mes pradedame vaiz
duoti Lietuvos ateitį mėsų 
partinėse lankose. Tuo ta“r i 
išlaisvintos lietuves proble
mų sprendimas tremtyje yra 
visiška: bergždžias ča. m:. ku
riam neverta gaišvri laiai. 
Joks pranašas šldnd.c-n nagai 
pasakyti. kokios sąlygos g:, i 
būt išlaisvintoje L.e-.ū\v;e 
vienai ar kitai santvarkai. ir 
ne mes. tremtiniai bei išaki
ja, esame kompetetingi Lietu
vos politines ar ūkines prob
lemas spręsti. Kai ateis laikas, 
jos bus išspręstos vietoje, mū
sų net neatsiklausus.

Dėlto Vasario 16 mes galvo
kime apie tai, kaip sėkmin
giau mobilizuoti mūsų pastan
gas dviem pagrindiniam mūsų 
uždaviniam — Lietuvos išlais
vinimo parengimui tarptauti
niame forume ir likusio Lietu
voje tautos kamieno išsaugoji
mui nuo barbariško išnaikini
mo.

PRIEŠ BERLYNĄ

Rytų Vokietijos .spauda kri
tikavo vakrų Vokietijos parla
mento nutarimą sostinę per
kelti į vakarų Berlyną. Girdi 
Berlynas yra 200 kl. nuo vaka
rų Vokietijos. Berlynas nepri
klauso vakarų Vokiet jai. nes 
jis yra svetimų jėgų saugoja
mas.

• Indijos Nehru apkaltino 
Ameriką, kad Indijai nepasise
kė su’ Kašmlru Saugumo Tary
boje — ten buvo reikalauja
ma Kašmirui plebiscito. Dabar 
Nehru kaltina Ameriką dar ir 
tuo, kad ji davusi Pakistanui 
ginklų.

M. JOKAJUS

| TURTINGI
i SKURDŽIAI
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Trečią dieną Budrius taip 
pat valkiojosi kiaurą dieną iki 
vėlyvos nakties. Tik dabar jau 
gerokai buvo pavaišintas šluo
ta.

Ketvirtos dienos rytą ne tik 
keletas varinukų gulėjo šiukš
lių dėžėje, bet ir viena nauju
tėlė sidabrinė dešimteentė.

— Tai gal čia manna iš 
dangaus krinta! Kas, po vel
nių, vagia man pinigus?

Senį tiesiog į nusiminimą 
įtrėmė ši pasakiška laimė.

Vakarop juos aplankė Rip- 
kė, nešdamas ant peties rau
donų obuolių pintinę.

— Sveikutis, tėve Adomai! 
Ar jūs žinote, kur jūsų šuo 
valkiojasi?

— Na, teikis pasakyti: kur?
— Jau esu jums sakiusis 

kartais užsukanti į stoti par
duoti vieno kito obuolpalaikio 
kokiam pravažiuojančiam ke
leiviui. Taigi, ateinu j stotį ir 
staiga pamatau prie durų Bud

rių, kuris laiko dantyse skar
dinį dubenėlį ir išmaldauja, o 
keleiviai mėto jam kuris di
desnį, kuris mažesnį pinigėlį, 
kiek dubenėlyje telpa.

— Eisiu ir užpumpysiu tą 
bestiją! Vadinasi, jis vaikšto 
už mane išmaldauti!

Tačiau Zuzana tvirtai su
griebė jį:

— To nepadarysi! Neuž
muši jo! Jeigu nori atkeršyti, 
tai verčiau keršyk kietajam sa
vo paties pakaušiui už tai, kad 
jis toks išdidus, jog nenori 
nusilenkti geriesiems žmonėm. 
Turėtumei nueiti į rotušės po
nus ir aiškiai išdėti jiems tei
singą savo prašymą. O šunį, 
taurųjį savo šunį, palik sveiką; 
tas ištikimas, kilnus žvėrelis 
negali žiūrėti, kai jo ponas 
kenčia skurdą, ir todėl eina 
už jį išmaldauti. Nėra abejoji
mo, kad jis parnešdavo tuos 
pinigus, kuriuos tu rasdavai 
šiukšlėse.

Tėvas Adomas greitai {nirš

davo, bet greitai ir atlyždavo.
Tavo tiesa, mylimoji... 

Vargšas mano šunelis! Pirma
sis jo šeimininkas buvo aklys 
elgeta, ir jis išmokė jį to me
no. Tad pamatęs, kad ir aš 
palikau toks pat elgeta, vėl 
grįžo prie savo amato ir ėmė 
išmaldauti man. Kaip begalė
čiau jį mušti! Eisiu jo paieško
ti, parsivesiu namo. O paskui 
— rytoj... rytoj.. . nueisiu 
į poną tarėją rotušėn ir pra- 
šysiuos į prieglaudą priima
mas.

Kai vakare visi susibūrė į 
vietą, — mat, ta Budriaus iš
daiga bematant plačiai pagar
sėjo, — grįžo namo ir tėvas 
Adomas, parsivesdamas iš sto
ties šunį.

Budrius buvo labai gerai 
nusiteikęs. Lojo taip, tarytum 
juokte juokėsi, uodega vilbino 
į dešinę ir į kairę, lyg norėda
mas jąja sau per nosį užva
žiuoti. Jis gerai žinojo, kad iš
mintingai buvo padaręs ... šį 
kartą ne tik niekas jo nemu
šė, bet, atvirkščiai, visi jį 
glostė ir mylavo. Tačiau prieš 
šeimininką šliaužiojo nedrąsiai 
ir stengėsi po stalu susirasti 
ramią vietukę.

— Ne ten, brangusis mano 
•šuneli, ne po stalu! Čia, prie
šais šiuos žmones, kurie matė, 
kaip tave mušiau, prašau tave 
dovanoti. Bet tu negali to su

prasti, todėl aš atnešiau dvi 
dešreles. Viena tebūnie man. 
o antra tau.

Tiesą sakant, Budriui ne 
tiek patiko dešrelė, kiek švel
nūs žodžiai. Kai šeimininkas 
pasiėmė jį ant kelių, iš džiaug
smo vos neišsinėrė iš kailio. 
Laižė jam ranką, laižė šiurkš- 
čiąją pasmakrę ir mokėjo taip 
žiūrėti išmintingomis savo 
akimis, kaip moka žiūrėti tik
tai protingosios būtybės.

Staiga ištrūko iš pono rankų 
ir, peršokęs per stala, puolė į 
duris: “Au! au! au!”

Tarpduryje atsirado katė, o 
kai tik Budrius ją pastebėjo, 
bematant vėl šunim tapo.

LIETINGA DIENA
Kitą dieną Adomas Kaporas 

turėjo išmėginti, ar jis stigę*- 
bės būti elgeta. Kažkaip jam 
tatai nevyko. •

— Niekada nesu mokęsis 
verkti...

Jeigu jis nemokėjo verkti, 
tai už jį puikiai verkė debe
sys. Kiaurą naktį čiurliais py
lė, o ir dieną nė truputį ne- 
pragiedrėjo. Tai prastas laikas 
skurdžiams.

Tačiau už visus nelaiminges
nė tokią dieną esti vargšė 
skalbėja.

— O, švenčiausioji Mergele, 
— aimanavo mama Zuzana.— 
melskis už mus! Juk šiandien 

šeštadienis, o tą dieną ir tu 
paprastai, džiovini Vaikelio 
Jėzaus marškinėlius! Jau visa 
savaitė negalėjau padžiauti 
skalbmių. Be .to, mūsų aukštą 
šeimininkas dabar išnuomojo 
kažin kam kitam; dabar tenai 
padarytas kukurūzų sandėlis. 
Visa skalbiava dabar tenka 
džiovinti skalbykloj.

Nuo skalbinių garavimo 
džiūstant moterims visada ima 
galvą skaudėti, todėl stik'mčs 
durvs buvo visa laika apdary
to/ kad bo“t ki 'k garu i./-

Iš j'? šLo vėl vienas nem- 
\ . .-ad pro atviras - 
ris ko Budrius ir nu 
go p,- .ai savo šeimininką. 
Nors jis ir nežinojo, kur šei
mininkas nuėjo, vis dėlto pasi
vijo jį netoli tabako fabriko. 
Senis širdo, plūdo, varė nuo 
savęs šunį, net akmenimis į 
jį svaidė, norėdamas namo 
nuvyti, tačiau šuo neklausė; o 
čia kaip tyčia ir antsnukis na
mie liko. Grįžti dar kartą na
mo su šunim senis nenorėjo, 
nes grįžti iš kelio yra tikras 
nelaimės ženklas. Tad reikėjo 
nusivesti į rotušę ... Tačiau, 
kad jo kur nesugautų šunų 
gaudytojai, nupirko pakeliui 
naują antsnukį už tuos pačius 
pinigus, kurių jam buvo pri
elgetavęs Budrius.

Ir esama gi pasaulyje teisy

bės! Atpildas už ištikimybę— 
antsnukis! O visi dar šaukia, 
kad tai esąs konstitucinis gy
venimas!...

Ankštoje Stoties gatvės an
goje dar du vežimai užvažiavo 
vienas ant kito. Tėvas Adomas 
negalėjo praeiti, nepadėjęs ve
žikams išsįiėdoti iš tokio ne
malonumo. Lateran? gatvėje 
vėl rado vežiko arkų pargriu
vusi ant asfalto: ir ? reikėjo 
eiti i talką arkliui ' Jti. Ži
li .■ ■■?■? ’ \\ k i smar- 
k . -.1 i, o . urna Zu-

' taip puikiai jį ap- 
. aip švariai šepečiu 

drabužius išvaliusi,
■ i jį iš namų!...

Ta au labiausiai kentėjo 
panelė Lidija dėl menkos švie
sos. Kaip tik dabar ji buvo 
gavusi iš ano pirklio, kuris tei
kė jai darbo, užsakymą, ku
riam atlikti reikėjo nemaža 
pastangų, sumanumo ir darbo. 
Švelniame “Ofelijos” spalvos 
Crėpe de Chine aukdekle rei
kėjo išadyti švelniausių spal
vų šilko gėlės ir pagražinti jos 
auksiniais arabeskais. Lidijai 
buvo pavesta iš savo galvos, 
be jokio pavyzdžio, išadyti tas 
gėles. Sis darbas, jeigu tik jis 
pavyktų, turėjo laiduoti jai 
“pirmosios panelės” vietą 
krautuvėje. Šios rūšies darbui 
ji kaip tik turi daugiausia ga
bumų: Piešti gėlės visada bū

davo jai mėgstamiausias dar
bas — kitados! Tad reikėjo 
dabar šiam dugnui, tokiam 
balzganam ir neaiškiam, šiam 
tokiam gležnam audeklui su 
ypatingu atsidėjimu taikinti 
šilko spalvos. Tam būtinai rei
kalinga skaisti dienos šviesa. 
Šviečiant lempai tiesiog ne
įmanoma įvertinti tų spalvų. 
O ji dirba neatsidusdama. nė 
venų žodeliu nepasiskųsdama.

— Vargšas tėvas Kaporas! 
Kiaurai permirks!

— Su tuo. aš mar.au. jis ga
lėjo jau apsiprasti, būdamas 
dap iešmininku. — sako teta 
Zuzė. — Tenai, be abejojimo, 
niekas nelaikydavo ties juo iš
skėsto parasono. O jeigu jis ir 
šiandien dar tenai būtų! Kaip 
ten bebūtų, valdybos ponai ge
rai daro, kad iš tenai Šalina 
senius gremėzdus. Kokių šiur
pulingų nelaimių šiais laikais 
pasitaikydavo! Kiek žmonių 
užmušta, kiek sužeista! Kiek 
per vieną valandėlę paliko 
našlių ir našlaičių! Ir visatai 
atsitinka dėl vieno žmogaus 
šioplybės. Taip, tie ponai ge
rai daro; žmonių gyvybė pri
valo būti pirmoje 'vietoje. Ge
riausia būtų, kad ir pas mus 
vyrautų laukinių žmonių pa
protys. kad senus žmones, ne
begalinčius užsidirbti kąsnio 
duonos, užmušinėtų.

(Bus daugiau-



MAIRONIS

Ir pilkalnių sukilę milžinai!

Lietuvių vardą, skambanti šauniai.

Už juos karščiau tėvynę gal mylėjosi

O ne, o ne! Tiktai daugiau kentėjom,
Per didūs nešti jungą kaliniu!

Likimą eukštą, Viešpatie, mums.sk/rei:

Garbės jums, budrūs šių dienu didvyriai,
Laisvais išvsde šąli vieškeliais!

konferencijoje, 
išrinkta Tautos

ko neišspręstas: negalėjo su
rasti tos trečios spalvos. Ta
das Daugirdas buvo siūlęs rin
ktis baltąją spalvą ir dėti tarp 

(Nukelta į 5 psl.)

mo ir tautinės kultūros tempo'. bei nuosakiai ištikimi tauti- 
išdava buvo ta, kad valstybinė 
ekspansija pastūmė valdan
čiuosius mūsų; visuomenės 
sluoksnius pasiduoti svetimom 
įtakom, nusidėti tautinei savo 
individualybei ir, pagaliau, nu
traukti tvirtesnius ryšius su 
tautinėm tradicijom. Tokiu 
būdu lietuvių valstybė nustojo 
tos galingos atramos, kuria 
yra tautinis gaivalas, pasidavė 
kaimynų pinklėm ir, galų ga
le, suiro svetimų intrygų ir 
brutalios prievartos spąstuo-

siausvyrą ir kultūrinio apsi
sprendimo laisvę.

TRISPALVĖ Lietuvos vėlia
va yra dešimčia mėnesių jau
nesnė už Nepriklausomybės 
paskelbimo aktą. Pirmą kartą 
ji suplevėsavo 'Vilniuje, ant 
Lietuvos Tarybos namų, 1918 
lapkričio 11. * Tai pirmojo Di
džiojo karo pabaiga — taikos 
paliaubos. Bet ne dėl tos džiu
gios žinios trispalvė pakilo 
ant stiebo. Ji skelbė, kad yra 
sudaryta pirmoji Lietuvos vy
riausybė. Karo pabaiga sutapo 
su nepriklausomos Lietuvos 
valstybės pradžia, nes tiktai iš 
karo griuvėsių Lietuvą pakilo 
laisva.

Iškėlęs kovojusių už nepri
klausomybę aukos didelę pras
mę, pasiektus per trumpą lai
ką nepriklausomame gyveni
me laimėjimus, nenutylėjęs 
jame taisytinų trūkumų, kal
bėtojas sustojo ir prie klausi
mo,

nėm savo trmfidjem? Ar iš 
tikro esamo tvirtai pasiryžę 
iškovoti visa, kas mums tei
singai pridera? Ar iš tikro dir
bame kuriamąjį darbą tekia 
užsimojimu, kuris pritiktų 
aukštos kultūros tautai *

tautinis 
kultūri- 
neatiti- 

gyveni-

Nors jūsų aš vardu nebaminėsiu, 
Bet jus minės su pagarba ainiai.

AMERIKOJE lietuviškos vė
liavos klausimas buvo iškilęs 
dar prieš pirmąjį Didįjį karą 
(1914). įvairios draugijos ga
minosi arba norėjo siūdintis 
savo vėliavas su lietuviškom 
spalvom? Bet kokios jos? Vie
ni rinkosi baltą ir mėlyną, ki
ti — baltą, raudoną ir mėlyną. 
Klausimas iškilo laikraščiuose, 
kokias spalvas parinkti ir kaip 
jas suderinti Diskusijos atve
dė į tokį .sprendimą:

Lietuviai praeityje nėra tu
rėję pastovios tautinės vėlia
vos. Vėliava keitusis su di-

cijoms, atkakli kova už šven
tąsias savo teisas ir intensyvus 
kuriamasis darbas.

Todėl taip pat turėsime 
stiprinti šitų veiksnių ' rolę 
tautiniame mųsiį gyvenime, 
jei panorėsime toliau organi
zuoti ir plėsti tautinę savo 
gyvybę ir tapti tikrai kultū
ringa tauta.,. Bet pirma, ne
gu tai galės įvykti, privalome 
gerai įsisąmoninti tai, ko ver
ta dabartinė mūsų padėtis ir 
ko dar mums ypatingai trūks
ta. Tai yra kritiško sąmonin
gumo prievolė, kurios panei
gimas neleistų rasti tikros pa
žangos kelio.

"Ar iš tikro esama pilnai

KURIOS JĖGOS PADĖJO 
ATGAIVINTI LIETUVOS

VALSTYBĘ?
Profesorius kalbėjo: “...dai

rydamiesi į netolimą savo pra
eitį, mes galime aiškiai patirti, 
kad pirmoje eilėje trys veiks
niai saugojo tautinę mūsų gy
vybę. ir įtvirtino ją nepriklau
somos valstybės organizme, 
būtent, '

Abi naujienos — Voldemaro 
vyriausybė ir Lietuvos valsty
bės vėliava — mums buvo la
trai smagios. Galima suprasti, 
kaip šokinėjome savo širdyje 
ir kaip nušokavonie prie Lie
tuvos Tarybos namų vėliavos 
pasižiūrėti. Akį smeigė ryškios

VILNIAUS 
kurioje buvo 
Taryba, 1917 metais, vėliavos 

tarpe buvo apie 10 vėlesnių klausimas vėl iškilo, bet ir li- 
Lietuvos Tarybos narių ir Va
sario 16 signatarų. Jiem taip 
pat iškilo vėliavos klausimas. 
Viename susirinkime pas dr. 
J. Basanavičių, Lietuvių Moks-

jų šeimos vėliavom. Nė kitos lo Draugijos namuose, 1917 
tautos seniau nėra turėjusios 
vienos nustatytos vėliavos. Jos 
atsiradusios susitarus arba vie
nai kuriai įsivyravus. Lietu
viam reikėtų tą klausimą bal
suoti, neleisti tik vienam ku
riam asmeniui spręsti. Geriau
siai būtų, kad to reikalo imtų
si Lietuvių Mokslo Draugija 
Vilniuje, nes joje yra susispie
tę mūsų istorikai ir veikėjai. 
(Atpasakota iš “Vairo” 1914 
kovo 20).

Kilęs Didysis karas diskusi
jas nutraukė. Tautinė vėliava 
nebuvo nei parinkta nei nu
balsuota. Kam jos reikėjo, da
rė, kaip išmanė ir kaip jam 
atrodė gražiau.

LIETUVOJE, Vilniuje, pir
mosios vokiečių okupacijos 
laikais (1915-71917) rinkosi 
būrelis lietuvių veikėjų politi
niam klausimam svarstyti. Jų

Taip ir lietuvių tauta, lyg 
toji rūta, amžinai žaliavo. Ir 
sunkiausiose metuose, baudžia
vų ir nelaisvių laikais, jai ne
trūko ištvermės ir gyvybės. 
Ištvers ir šita sunkią žiemą, ir 
pavasari pirmoji pasveikins.

Jauna, laisva, pati savęs valdovė, 
Tautų eilėn Įstojo Lietuva, 
Savu krauju vergijos nusiplovė. 
Sutraukius pančius ištverme sava!

metų vasarą buvo priimtas jo 
siūlymas rinktis valstybinę vė
liavą raudoną su balta Vytimi 
ir pratęsti senąją Lietuvos 
valstybės tradiciją. Bet ką da
ryti su trispalve? čia ir anie 
Lietuvos praeities žinovai ne
užtaikė ant jokios tradicijos. 
Nutarta pasidairyti po liaudį, 
kokias spalvas ji vartoja savo 
audiniuose ir juostose. Dail. A. 
Žmuidzinavičius rado: žalia ir 
raudona. Tam pritarė ir etno
grafas Tadas Daugirdas. Vieni 
norėjo ir palikti prie tų dviejų 
spalvų, kiti siūlė surasti dar 
trečiąją. “Rasti tą trečiąją 
buvo sunkiausia” — pastebi 
Petras Klimas, buvęs Tarybos 
sekretorius ir Vasario 16 sig
nataras.

KAIP į TUOS PRAEITIES 
TRŪKUMUS PAŽIŪRĖTI IR 
KOKIĄ PASIDARYTI SAU 

IŠVADĄ ATEITIES .VEIKIMUI
“Dabar mes galime tik gai

lėtis, kad likimas pareikalavo 
iš mūsų jaunosios kartos sto
ti į sunkų bei atsakingą vi
suomeninės kūrybos darbą 
anksčiau, negu ji buvo pilnai 
prie jo pasiruošusi. Stoti to
kiose aplinkybėse į darbą, iš- 
tikrųjų, buvo auka, kuri mo
raliai atperka tas klaidas, ku
rių dažnai tiesiog negalima 
buvo išvengti susidariusiose 
faktūrose sąlygose. Todėl mi
nėdami šiandien bendrai ir ši
tas savo draugų klaidas, mes 
esame tolimi nuo noro mesti į 
juos akmenį, bet už tat mes 
turime šia proga aiškiai įsisą
moninti didelį reikalą tinka
mai pasiruošti mums skirtai 
rolei visuomenės gyvenime.

Tuo tarpu mūsų rolė visuo
menės gyvenime reikalauja iš 
'mūsų būti kovotojais už teisė
tumą, teismgoną, kultūrinę 
ėjiykantą, visuomeninę pu-

MŪSŲ lietuvaičių darželyje 
visur radai rūtą. Kukliai ji 
žaliavo vasarą,nesipuošė mar
gais žiedais, nesismelkė į gė
lių tankmę. Rudenį, kai jos 
darželio draugės raudojo savo 
žalumo ir žiedų, rūta kantriai 
sutiko, šaltus vėjus. Ji neišsi
gando nei žiemos sniego. Ir 
pušnų gelmes prakasęs, radai 
visada ją žalią. Pavasarį, vos 
dvelktelėjo šilti vėjai, ji pir
moji pakėlė gyvas, žalias ša
keles.

žalia raudona. Jauniesiem to 
ir užteko. Mes dar nenuvokė
me, kad žalia ir raudona, ne
išskirtos šviesaus ruožo, pas
kui akiai darysis sunkios. Bet 
ką vyresnieji apie tai galvojo? 
Iš kur atsirado tasai trispalvės 
derinys?

Jei Vasario 16 reiškia vals
tybės atkūrimą, tai

KURIOS SĄLYGOS LABIAU
SIAI BUVO LĖMUSIOS . 

VALSTYBĖS - PRARADIMĄ?
Sustojo Šalkauskis prie tau

tinių tradicijų ir- kultūrinės 
pažangos atitraukimo nuo po
litinės- valstybmės pažangos. 
Kalbėjo:

“Susikūrusi pirmą kartą tau
tinė mūsų valstybė augo, stip
rėjo ir plito greičiau ir labiau, 
negu ėjo naujų laikų 
mūsų susipratimas ir 
nis brendimas. Tokio 
kimo tarp valstybinio

Nejaugi tai ne sapnas Ne svajonė 

Viliojusi... dar vakar be vilties?! 
Nejau vergijoj slėgusi dejonė 

Dabar tik sapnas, šmėkla praeities?

“Mes taip pat lurime -su- 
prasti, kad šiais tarptautinių 
varžytinių laikais

kultūrinis atsilikimas yra 
mažajai tautai prabanga,

už kurią labai lengvai gali
ma užmokėti visa nepriklauso
mybės kaina. Dėl to mums yra 
aiški prievolė siekti visose 
viešo gyvenimo srityse inten
syvios kultūrinės pažangos ir 
visomis pastangomis ją reali
zuoti savo veikime”.
. Nuo tų St. Šalkauskio žo
džių praėjo beveik trisdešimt 
metų. Ar jie nėra įspėjimas iš 
anapus karsto Vasario 16 pro
ga ir mūsų dienų veikimui

Garbė, garbė, kad iš Maskvos griuvėsių 

Drąsiais pečiais ją išnešėt kilniai!

Buvo Lietuvos nepriklauso
mybės dešimties metų sukak
tis. Jos minėti susirinko Kau
ne studentai' ateitininkai. Pra
bilo į juos prof. Stasys Šal
kauskis, tada Ateitininkų Fe
deracijos vadas. Prabilo pir
miausia,

KAIP‘TURIME PRIEITI PRIE 
VASARIO 16 MINĖJIMO

** Amžinai' minėtina — kal
bėjo — lietuvių Vasario 16 
diena turi mums ypatingos 
reikšmės; tąr dieną musų tau
ta privalo sąmoningu bei kri
tišku žvilgsniu apimti pirmąjį 
stambesnį barą, išvarytą atgi
musios Lietuvos valstybės, ir 
visuomeninės tautinės kūrybos 
laukuose. Tokią dieną dera ne 
tik džiaugtis tuo, kas yra pa
siekta, bet ir įsisąmoninti nuo
stoliai ir prarasti materiali
niai bei moraliniai turtai; 
kritiškai vertinti tai, kas yra, 
ir daryti naujų tvirtų pasiry
žimų trūkumams atpildyti, -ge- 
resnei ateičiar'iannėtF^.---------—

mums.sk/rei


Ansonia, Conn

Hartford. Conn.

savo

KN1GIITS OF UTniJANIA WLOA

M A&OSIOS LIETUVOS lietuvaitės eisenoje su tautinėmis vėliavomis— 
žalia balta raudona.

arki-
kalba

tėvynės, 
misijose, 

mokyk- 
Panašiai

ARČIAUSIAI tradicijos bu
vo priėjęs Tadas Daugirdas, 
kai trispalvei siūlė žalia balta 
raudona, bet ir pats to savo 
projekto nepalaikė. Gaila. Tai 
Mažosios Lietuvos sena vėlia-

Meninėj daly šv. Kazimiero 
par. vyčių choras, vad. K. Ba- 
zic, skambiai padainavo kelias

RESTAI^ANT . 
with or wifhout property.

Bcer and'.Wine lieencę 5 days-est. 
30 yrs-OxM'income, 6 room 

apartment availaMe. Chance of a 
lifetime. Reaaonable priced. 
Call for appointment n<nv.

AP 7-9709

Mes tą susivienijimą rodė
me Vilniuje 1918 metų pava
sari, kai ėjome j Bernardinų 
sodą, prie Gedimino kalno, pa
dėkoti amerikiečių misijai už 
dovanas: apavą ir drabužius. 
Prie tų savo drabužių, sustoję 
rikiuotėje, turėjome prisisegę 
vėliavėles — žalia balta rau
dona. Tai buvo mums gražu, 
ir tuo išsiskyrėm iš lenkų bei 
žydų.

Trispalvės tada dar nebuvo. 
Jos geresnis derinys Vilniaus 
konferencijoje buvo aptiktas ir 
tada, kai buvo siūloma siaurą 
ar platų gelsvą niožą dėti tarp 
žalios ir raudonos spalvas, 
šiandien tokius derinius turi 
Etiopija (žalia geltona raudo
na) ,ir Bolivija (raudona gelto
na žalia). Gerai, kad skiria
mės. bet ne kiekvienam jaut
resnė ak s pasakys, kad ji mū
sų derinį maloniai priima.

visiem 
visoje 
diena

Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktis, minėta vasario 10 
Lietuvių piliečių svetainėje, 
praėjo sėkmingai. Publikos su
sirinko iš Homestead, Duųes- 
ne, Braddock, AVilmerding, 
New Kenšingto, Carnegie bei 
kitur. Seniai tiek žmonių būta 
Kalbėjo Vliko pirm. ’ J. Matu
lionis, kongresmanas Holland. 
miesto majoras D. L. Lavvren- 
ce. koncilmonas Kennedy ir 
kun. V. Budreckas. Guberna
toriaus ir majoro proklamaci
jas perskaitė Barret ir E. A. 
Schultz.

Vasario Šešioliktoji &ds me
tais minima ypač iškilmingai. 
Vasario 11 lietuvių delegaci
ją priėmė Philadelphijos ar
kivyskupas John .F. O’Hara. 
Vasario 14 lietuvių delegaciją 
priėmė Philadelphijos burmis
tras Jtichardson Dilworth, va
sario 15 — Pennsyjvanijos gu
bernatorius George M. Leader. 
Priėmimą pas gubernatorių iš
rūpino Lietuvos vyčiai.

Pats minėjimas pradedamas 
Vasario 16, šeštadienį, šv. An
driejaus parapijos salėje 5 v. 
p. pi renkasi mokyklinio am
žiaus jaunimas, o 7 vai. vakaro 
visi dalyvauja gedulingose pa
maldose už žuvusius laisvės 
kovotojus taip pat šv. Andrie
jaus parapijos bažnyčioje. Pa
maldų metu giedos operos so
listai Juzė Augaitytė ir svečias 
sol. Stasys Liepas.

Vasario 17 visose lietuvių 
banyčiose pamaldos už tėvynę 
Pamaldų metu Stasys Liepas 
giedos šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje, Juzė Auga’tytė — 
šv. Andriejaus, ir Jina Varia- 
kojytė — šv. Kazimiero.

Iškilmingas minėjimas įvyks 
L. Muzikinio Klubo salėje. 
Pradžia 3 vai. p. p. Minėjime 
kalbės Pennsylvanijos guber
natoriais atstovas Mr. Joseph 
Andrevv, kongreso atstovė 
Mrs. Katheryn E. Granahan ir 
Lietuvių Bendruomenės cent
ro valdybos pirmininkas Sta
sys Barzdukas. Meninėje pro
gramoje pagrindinis vaidmuo 
teks svečiui solistui Stasiui 
Liepai. Dauguma philadelph’e- 
čių ji girdės dainuojant pirmą

Regina Paeis
EUROPEAN PI LGR IMAGE

Atitinkamos rezoliucijos pa 
siųstos JT atstovui C. Lodge, 
valstybės sekr. Dulles, saviem 
senatoriam ir kongresmanam.

AR SIŪLOME ką naujo? Tuo 
tarpu7 ne. Trispalvė yra suau
gusi su Nepriklausomąja Lie
tuva. Mes tos nepriklausomy
bės ilgimės ir už ją kovojame. 
Trispalvė mus i tą kovą šaukia, 
mus stiprina ir mus jungia. 
Bet kai laisvė vėl ateis, gali 
ateiti ir klausimas siekti dar 
gilesnės senovės, kaip ji buvo 
siekta Vytimi raudonoje vė
liavoje. Mes gi sieksime dar 
didesnio Didžiosios ir Mažo
sios Lietuvos sujungimo, ir 
ant tu mūsų siekimų galės su
plevėsuoti grakštesnė ir me- 
niškiau, suderinta trispalvė.

SzSoi.

Philadelphijieciy dėmesiui
Vasario 22—24 d. d. Philadelphijoje lankysis fotogra- 

faswportretistas VYT. MAŽELIS, veždamasis drauge mo
derniam portretavimui reikalingas šviesas bei aparatus. 
Galės portretuoti butuose.

Norintieji pasidaryti gerų (bet nebrangių) šeimos, vai
kučių bei individualių portretinių nuotraukų, užsiregist
ruoja pas p. p. Raugus. Telefone* Rlverside, N. K HO- 
bart 1-2560. 7

Sponsored Bv
RT. REV. MSSGR. A. R. CLOFFI 

Rector of Regina Paeis Votive Shrine 
Julv 1 to Augusi 20,1957

N. Y. on SX VULCANJA
Rvtuming on S.S. AUGUSTUS

Visiting: Lisbon. Fatima. Madrid. Lourdes, Nice, Genoa.
Milan, Padova, Venke. Firenze. Roma. Napoli. Capri, 

Sorrento. Pompei. Monteveęgina, Padre Pio. Sister Elena 
Aiėllo of Cosenza. Taormina. Madona delte Lacrtme, 

(Our I-ady of Tears). Siracuse. Palermo and many athėr
Citics.

Totai price, meals and Hotels included $1.100.
For ReeOrvotione caH DEwey 1-2525 

or wrife to
COLUMBIA EKCHANGE * TRAVEL BURBAU. Ine. 

«SM—lifteImktR M T.

Lietuviai pas Philadelph. arkivyskupą
Pirmadienį, vasario 11, Phi- 

ladelphi jos" lietuvių delegacija 
buvo priimta Philadelphijos 
arkivyskupo John O’Hara. De
legaciją sudarė šv. Kazimiero 
parapijos klebonas prel. Ig. 
Valančiunas, šv. Jurgio para
pijos kleb. kun. dr. Martusevi- 
čius. (Šv. Andriejaus parapi
jos kleb. kun. Cepukaitis ne-

Pittsbųrghe kalbėjo Vliko pirmininkas
Aukų surinkta per 900 doi. 
Lietuvių inžinierių draugija 
viena įteikė 140 dol. Eiliniai 
žmonės, paprasti darbininkai 
savo meilę Lietuvai rodė pen
kinėm, kad iš tų aukų būtų 
kovojama už tėvynės laisvę. 
Aukotojų vardus paskaitė inž. 
V. Mažeiką. Jei kas tą dieną 
negalėjo dalyvauti, aukos pri
imamos ir dabar, prisiunčiant 
jas iždininkui . J. Grėbliūnui. 
245 E. 16th Avė.. Homestead, 
Pa. arba betkuriam Tarybos 
nariui. Sanatna

va. Ka< Didžioji Lietuva 
tradiciją pratęsė vadybinėje 
vėliavoje (raudonas dugnas su 
balta Vytimi), tai Mažoji ga
lėjo ją pratęsti tautinėje vė
liavoje. Būtų gražiai simboli
zuotas dviejų išskirtųjų Lietu
vos dalių susivienijimas.

(Atkelta iš 4 psl.) 
raudonos ir žalios, arba siau7 
rą geltoną ruožą viduryje, bet 
stipriau laikėsi tik dviejų spal
vų — raudonos ir žalios. An
tanas Žmuidzinavičius jį pa
laikė. Tačiau nubalsuoti nebu
vo galima, nes daug kas norė
jo trispalvėje matyti atvaiz
duotą Lietuvos kraštų: žalius 
laukus (apačioje), geltonus žie
dus (viduryje) ir raudonąją 
saulę (viršuje). Konferencija 
tą klausima paliko spręsti iš 
nnktajai Tautos Tarybai, kuri 
paskui pasivadino Lietuvos Ta
ryba. Kada ji tą klausimą iš
sprendė ir anas tris spalvas 
sudėjo kitaip, neturint Tary
bos protokolu, negalima pasa
kyti nei datos nei trispalvės 
autoriaus. Gal kas iš Tarybos 
narių prisimena? Petras Kli
mas tiek tepasako, kad 1918 
balandžio 24 nutarimo dar ne-, 
buvo. Trispalvė pirmą kartą 
suplevėsavo 1918 lapkričio 11.

Ka, pagat unuejmio
£,<1 e*<u**u, Vi-■
j>u.s apimančiai argą- B
mzaujai — AmeriKus rietuvių B 
laryuat, s^aroyca. iomaui B 
1 autines Sąjungos žygiui pa- i' 
iaun.mmas e*ąs gautas iš jos j 
atstovo Amerikos Lietuvių i a- B 
ry ooje. jeSBMŽfak 'BBBBB

Ateitininkai sei.draugiai va- B 
sario 10 išsirinko nauja vąj- B 
dybą, kuri pareigas pasiskirs- B y 
te taip: Kazimieras Čikotas— Į. 
pirm., Bernardas Žukauskas— B 
vicepnrm. Marija -Va&enė- 
sekr.r Jadvyga Krakauskaitė— B 
ižd. ir Albinas Šmulkštys — B 
narys kultūriniams reikalams. B 
Susirinkimas Įvyko Gasparėnų B 
namuose.

Pavasariui artėjant, garnys B \
aplankė Juozo ir Stasės Kana- B ».
navičių šeimą ir dovanų pali- B 
ko dukrytę. Tai pirmoji jų 
šeimoje. Jai duotas Ritos-Auš- B 
ros 'vardas. Gimė vasario 8.

Kęstutis Pliuškonis vasario B
26 išvyksta atlikti karinę prie- r įmuimo
VOlę. K- C- las Karo muziejaus sodelyje.

Lietuvos-Vyri ų Radijo Programa 
TranMinnja H stiprios radijo stoties WIX)A, (ft.1t kylorjrhm 

KIEKVIENA SEKMADIENI—NUO 1:30 IKI 2:00 VAL.
Jei norite fiioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu:

Vasario 16 minėjimas
Vasario 24 d. 3 v. p. p. Alto 

Hartfordo skyrius rengia Lie
tuvos nepriklausomybės minė
jimą. Minėjime dalyvaus JAV 
kongreso atstovai ir eilė kitų 
žymių svečių. Reikia manyti, 
kad vietos ir apylinkių lietu
viai minėjime gausiai dalyvaus 
ir tuo parodys, kiek mums 
brangi ši šventė. •

Meninė minėjimo dalis šie
met bus tikrai įvairi ir skir
tinga nuo kitais metais buvu
sių. Be vyrų choro, atsilankiu
sieji turės progos pasigėrėti 
vaidinimu, kurių Hartforde 
tikraF nėra perdaug:

Minėjimas Įvyks lietuvių pa
rapijos salėje—kampas Broad 
ir Capitol Avė. (I. B.)

DARBININKAS
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dainas, šv. Pranciškaus akade- ,. . .
mijos ir šv. Vincento par. mer- ,„Uetu?s,
gaitės, vad. seselei Pranciškai.-39^ sukaktĮ Ansomjos siiyte- 
išpildė net ii skirtingu daly- n-vtos Uetnvų organizacijos 
kėliu: tautiniu šokiu, dainų, vasar10 24-
deklamacijų, solo. Ypatingai ^ .An?n0 P.ar...sa,eJ- *%.f4' 
visus jaudino ligi -ašarų daina Maln St M«"ejimas. kalbos, 
"Lietuvi, ar tau negaila ”. Už 
programą padėka teesie jų 
vadovams. •

pekylis ir programa prasidės 
5 vai., susipažinimas 7 vai. 
Kviečiami atsilankyti lietuviai 
iš Stamfordo. Bridgeporto. 
W a te r būrio. New Haveno.
Hartfordo, Manchesterio bei 
kitų vietovių. Suaugusieji įei
dami aukoja 2 dol.

Vasario 16 minėjimas pas 
mus bus vasario 17. Pamaldos 
už žuvusius dėl'laisvės bus 11 
vai. Prie kryžiaus šalia bažny
čios bus žuvusiųjų pagerbi
mas, bus padėtas vainikas. 
Prakalbos ir programa įvyks 
5 v. p. p. Laisvės salėje. Kal
bės kleb. M. Kemežis ir sve
čias iš - Paryžiaus, advokatas 
Ignas Povilaitis, tarptautinės 
antikomunistinės organizaci
jos Europoje pirmininkas. 
Rengia ir kviečia atsilankyti 
Lietuvai Vaduoti Komitetas. _

Parapijos iškilmingas meti
nis balins įvyko praeitą šešta
dienį. Nežiūrint blogo- oro. su
traukė daug parapijiečių, šo
kiai užsitęsė iki vėlybos» nak
ties. Nemaža buvo jdunimo, 
nors galėjo būti ir daugiau. 
Pelnas skiriamas mokyklos ir 
bažnyčios apšildymui.

Rekolekcijas ir šv. Juozapo 
noveną ves žinomas pamoksli
ninkas T. K. A. Matulaitis, 
MIC, kuris dabartiniu metu 
užsiima arkivysk. Matulaičio 
beatifikacijos byla.

numeris išeis trečiadienį/ va
sario 20, tik vienas savaitėje.

• Draugas vasario 6 savo 
skaitytojus pasiekė jau iš nau
jųjų patalpų. Dabartinis-jo ad
resas: 4545 West 63 St Chica- 
go: 29, Illinois. Telefonas 
LUdlow 5-9500.

• Ateitininkų Federacijos 
Tarybos pirmininko- ir jos na
rių rinkimai baigiasi kovo 15. 
Kandidatų sąrašai ir balsavi
mo vokai išsiuntinėti atski
riem ateitininkų padaliniams 
kartu su balsavimo taisyklė
mis, Juos- -turi gauti visi.atei
tininkai. Kas negautų, prašo
mas kreiptis į Vyriausiąją Rin
kimų Komisiją (c o J. Vitėnas, 
209 Valley Avė.. S. E., Wa- 
shington 20, D. C.). Sendrau
gių. Studentų ir Moksleivių 
Sąjungų Valdybos prašomos 
pasirūpinti, kad visi nariai 
gautų balsavimų vokus su kan
didatų sąrašais ir savo balsus 
pasiųstų Vyriausiajai Rinkimų 
Komisijai ne vėliau kovo 15.

• Kun. Albiną Margevičių 
paminėjo Japonijoje. -Tokio^ 
leidžiamas laikraštis anglų kal
ba “The Mainichi’’. Sausio 31 
d. laidoje įdėta jo nuotrauka, 
visur pabrėžiama, kad jis lie
tuvis. netekęs savo 
dabar dirba Tokio 
yra saleziečių amatų 
los vicedirektorius.
apie jį parašė ir vienas japo
nų laikraštis. Įsidėdamas jo 
nuotrauką.

• Katalikų kalendorių 1957 
.metam Lietuvoje paruošė ir 
išleido kan. J. Stankevičius, 
valdytojas Kauno arkivyskupi
jos ir Kaišiadorių bei Vilkaviš
kio vyskupijų. Kalendorius 
grynai bažnytinis. Be Įprasti
nių datų (mėnesių, savaičių ir 
dienų), jame yra nurodytos 
šventės ir jų klasės, liturgine 
spalva, brevijorius, liturginės 
pastabos, šventųjų ir tautiniai 
vardai. Tokio tipo kalendo
riaus nebūta dar nei Lietuvoje 
nei tremtyje. Vienu atžvilgiu 
jisai įdomus ir naudingas, an
tru — yra sovietinės priespau
dos padaras, nes kunigam turi 
atstoti rubriceles. Kunigam ji
sai ir skirtas, pasauliečiam 
neprieinamas. Kalendorių su
daro 108 puslapiai su dviem 
lapais užrašam. ’ Atspausta 
1.500 egz. Darbas atliktas 
“Vaizdo” valstybinės spaustu
vės Vilniuje,

Paraikoma
Vyšniauskienė Ona. išvyku

si iš Lietuvos apie 1933 me
tus. vaikų vardai Onutė ir Mi
kas; ir Černiauskas Jurgis 
(arba sūnus Vincas), kilę iš 
Alytaus. Atrodo, kad gyvena 
kažkur Mass.. provincijoje.

- Ieško giminės iš Lietuvos. 
Kreiptis E. Šlekys. 31 Varsity 
Rd . Toronto 9. Ont.. Canada.

ti savo auką Lietuvos vadavi
mo darbui, prašomi siųsti Al
to skyriaus iždininkei. Jos ad
resas: Mrs. M. Aftukas, 228 
Mt. Washington Dr., Los An
geles 65, California. Tenelięka 
nė vieno lietuvio, kuris nepa
remtų Lietuvos vadavimo dar
bo savo pinigine, auka.

Po minėjimo bus lietuvių 
susitikimas su LLK-to pirm. 
V. Sidzikausku Carl’s restora
ne, 3760 So. Figueroa St. Kas 
norėtų toje vakarienėje daly
vauti, prašomas skambinti iš 
anksto: Mrs. M. Aftukas. CA 
1-1040. Bus galima vietą re
zervuoti ir minėjimo metu.

Alto skyriaus valdybą šiuo 
me minėjime dalyvauti ir kar- metu sudaro: pirm. A* Ski
tu paremti Lietuvos vadavimo rius; vicepirm. — L. Valiukas, 
darbą pinigine auka. a. Dabšys ir A. Dundzila; sek-

Po oficialiosios minėjimo ret Raūlinaitis; ižd. M. 
dalies bus meninė programa. Aftukienė; valdybos narys Br. 

Gediminas. C. C.
Jei kurie lietuviai, negalė

dami dėl svarbios priežasties 
minėjime dalyvauti, nori įteik-

kartą. Meninėje programoje 
taip pat uaiyvauja l. Mėuo 
Ahsamolio choras,^ gal paskuti
nį kartą diriguojamas Leono 
KauLnio, ir tautinių šokių Šo
kėjų grupė, vadovaujama Ire
nos Karalienės.

Minėjime daug dėmesio ski
riama ir aukų rinkimui. Kaip 
ir kita s metais, minėjimo pro
ga aukos renkamos Amerikos 
Lietuvių Tarybai. Aukoms 
rinkti lapuose tai ir pažymėta. 
Aukų lapai yra pasirašyti L. 
Behdruomenės apyl.nkės pir
mininko Leono Bėros ir minė
jimo finansų komisijos pirm. 
K. Cikoto. 1

Minėjimas bus gražus. Jam 
besiruoš'ant, teko išleisti kiek 
daugiau pinigų. Rengėjai au
kojo daug darbo valandų. Jie 
nuoširdžiai prašo visus lietu
vius rinkliavą paremti galimai 
didesne auka.

Inžinierių ir» Architektų Są
jungos skyriaus valdybą suda
ro Henrikas šatinskas --- pir
mininkas, Andrius Romanaus- 
kas — sekretorius ir Vincen
tas Gruzdys — iždininkas.

Muzikas Juozas Strolia, 
naujasis L. Meno Ansamblio 
choro dirigentas, pradėdamas 
darbą kviečia jungtis į chorą 
ir naujus dainininkus. Pirmo
ji choro repeticija įvyks šv. 
Andriejaus parapijos salėje: 
moterų balsams — vasario 20 
ir vyrų balsams — vasario 22, 
7:30 vai. vakaro.

Tautinė Sąjunga Vasario 16 
minėjimo proga vykdo atskirą 
aukų rinkliavą. Įprastinė tvar-

Los Angeles kalba Vac. Sidzikauskas
Vasario 16 minėjimas

Kalifornijos • gubernatorius 
Goodwin J. Knight ir Los An
geles miesto burmistras Nor- 
ris Poulson, paprašyti Los 
Angeles Alto skyriaus, jau yra 
paskelbę Lietuvos dieną. Mi
nėjimas, kurį rengia Alto sky: 
rius, įvyksta vasario 23, šešta
dienį. 7:45 v. vakare Patriotic 
salėje. 1816 So. Figueroa St., 
Los Angeles. Calif. Minėjime 
dalyvaus Lietuvos Laisvės Ko
miteto pirm. Vaclovas Sidzi
kauskas iš New Yorko. Be to, 
minėjime dalyvaūs visa eilė 
žymių amerikiečių su Los An
geles miesto burmistru. Visi 
lietuviai kviečiami gausiai šia-

galėjo atvykti dėl svarbių rei
kalų). Iš Lietuvių Bendruome
nės dalyvavo ponią O. Chele- 
din (Celedinienė), Bendžiutė. 
laidotuvių direktorius M. Bi- 
genis ir dr. A. Klimas.

Lietuvių delegacija įteikė 
arkivyskupui gražiai surašytą 
adresą, trumpai nurodydami 
Vasario 16 reikšmę, lietuvių 
tautos kovas prieš bolševikiš
kąjį okupantą, ir prašydami 
jo suteikti palaiminimą 
lietuviam ir paskelbti 
arkivyskupijoje Maldos 
už Lietuvą.

Į perskaitytą adresą 
vyskupas atsakė gražia 
kurioje jis parodė, kad yra la
bai gerai susipažinęs su padė
timi IJėtuvoje.

Arkivyskupas pažadėjo pa
skelbti kovo 3 Maldos diena už 
Lietuvą visoje arkivyskupijoj.

Bendrame pokalbyje arki
vyskupas pasirodė net nuosek
liai sekęs Kersteno komiteto 
tyrinėjimus, pvz.. jis yra skai
tęs daugelį to komiteto leidi
nių.

Arkivyskupas John O’Hara 
yra žinomas kaip nepaprastos 
erudicijos žmogus, uoliausiai 
skleidžias pamaldumo dvasią, 
nepaprastai plečias katalikiškų 
mokyklų tinklą arkivyskupijoj 
ir kt. Philadelph’jos lietuviai, 
kurie išvystė tikrai pasigėrėti
ną akciją Vasario 16 proga, 
džiaugiasi savo pavykus” u žy
giu ir yra labai dėkingi io Ek
scelencijai arkivyskupui O’Ha- 
ra’i už parodytą rimtą mūsų 
reikalų supratimą ir įvertini
mą. (Ph.)
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ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

Įveiktas Harvardas. So. Bos
tono lietuvių pil. d-jos pirmo
ji šachmatų komanda, tarp- 
klubinėse Bostono rungtynėse 
Įveikė Hardvardo universite
tą, santykiu 3:2. Po tašką pel- 
nijo A. Klinuškovas, Gedimi
nas Šveikauskas ir Kazys Mer
kis. A. Keturakis ir P. Kon- 
tautas gavo po minusą. Iki 
šiol geriausiai taškus renka 
lietuvių komandoje K. Merkis 
ir G. Šveikauskas, abu turi po 
5-2.

B klasės Bostono meisteris 
—Arlingtono komanda laimė
jo prieš lietuvių B 4-1. Tik Ge
diminas Kuodis laimėjo tašką 
iš Simmonso, kuris pernai į- 
veikė mūsų Naginionį.

Massachusetto pirmenybės 
(A ir B) bus vasario 22—24, 
Bostono YMCA namuose. ,Ten 
pat vasario 22 d. 2 v. p. p. 
tarptautinis meisteris I. A. Ho- 
rowitz iš New Yorko duos si
multaną Bostono šachmatinin
kams. Dalyviai prašomi atsi
nešti savo šachmatus.

Dr. Nasvytis Clevelando 
šachmatų centre turėjo matčą 
su Elliot Stearns. Baigė 1Į£- 
1*2. Industrinėj lygoj A. Nas
vytis (Thompson Products) į- 
veikė H. Wiese.

Britu šachmatų federacija 
paskelbė 322 klasifikuojamų 
šachmatininkų sąrašą. Penkto
je A grupėje Įvardintas lietu
vis A. Bučys (Bedford).

Beverwijk (Olandija). Tarpt, 
turnyrą laimėjo jugoslavas ■ 
Matanovič 6’2-2’2, švedas 
Stahlberg 6, olandai Donner- 
5'2, Scheltinga 5, Kramer 
4*2, belgas O‘Kelly 4'-_s ar- 
gentinietis Pilnik 4.

Povilas Vaitonis, lošdamas 
už Toronto VYTĮ įveikė visus 
savo oponentus: ukrainietį 
Suk. vokietį Draxl ir estą Kut- 
tį. Partija su ekspertu Suk

Marymount
Colleges

Conducted by the Religious of the 
Sacred Heart of Mary 

Liberals Arts Confers B. A. and 
B. S. Degrees, Art, Dramatics, 

•Joumalism, Music, Pre-Medical.
Radi0, gecretarial

Gymnasium, Swimming Pool 
FULLY ACREDITED 
For Residents Apply 

REGISTRAR. Tarrytovvn-on- 
Hudson. Westchester County N.Y.

For Day Registration Apply 
REGISTRAR. 221 East 71st St., 

New York 21, N. Y.
Branches: Arlington, Va., 

Los Angeles
Quebeck City. Bogota. Paris, 
Ix>ndon, Barcelona, Rome.

LOTS WANTED

Sėli your Lots now
GREAT DEMAND

GOOD PRICES
Phone or write:

Wilson, 3 Nelson Avė.
Staten Island 8, N. Y.

HO 6.1203

WINTER GARDEN TAVERN Ine. i

KABARETAS

by Mibwrihing to the Sacred Heart l’ni°n, official ųuarterly 
publication of Boystown. Subacriptlrin is $1.00 a year.

Mrmbership Dties, SubscriptionH, and Donations go for our 
►tirpome—the care and education of homcless and ncedy boys, 
AV JERSEY’S BOYS®OWN PRESS
I Belgrove Drive, Kearny, N. J. — Tel.: KEarny 2-3770 2-3 

Please <w-nd me the Sacred Heart Union:

ADDRESS 
stati:

Baras. Sale vestuvėms

VYT. BELECKAS savininka
parengimams, susirinki 

marns^ete.
1883 MA D ISO N ST. BROOKLYN 27; N. Y.

TeL SV 2-0SM (Prie Forect Are. ■totles) Bidgrwood 1
... ■ , „ . .. , l

OLIMPIJOS sidabro medali laimėjo žiemas sporto varžybose 
Šveicarijoje du italai — Eugenio Monti ir Renzo Alvero.

buvo Įdėta į “Hamilton Spec- 
tator”. Komentarus paruošė 
Kanados meisteris Fr. Ander- 
son, išgirdamas tarptautinio 
meisterio Vaitonio lošimo mei
striškumą. Po 29 juodų ėjimo 
Bh5, gavosi tokia padėtis:

Balti — Vaitonis: Kgl, Ve5, 
Bd6, Žf6, a2," b2, c2, f2, g2 ir 
h3 (10).

Juodi — Suk: Kf8, Vc7 Bh5, 
Re7, a6, b7,.f7, h4 (8).

SUK

Sekė: 30. V:e7- V:e7 31. 
Ž:e7 K:e7 32. Bb6 Bd4 33. 
B:b7-r Kf8 34. Kfl Bdl-f- 35. 
Ke2 Bei 36. Bc7 a5 37. a4 
Bbl 38. b3 Bgl 39. Kf3 ir juo
di pasidavė. Andersonas išna
grinėjęs šią padėtį pateikia 
kitą tęsinį: 30. Vg7-į- Ke8 31. 
Vg8-j-' Rf8 32. Žg7+ Ke7 33. 
Be6-(-!! Kd8 (jei 33... f:e6 sek-
tų V:e6+ ir matas ant e8) 34. 
V:f8+ Kd7 35. Ve8 matas.

PARKING SPAGE

STORAGE SPAGE 
AVAILABLE

For any type car or truck 
Cars .$7 Trucks $8 up 

Ideal parking lot 
One of the largest parking 

lots, E. Bronx 
1441 Watson Avė. TI 2 9794.

Empl. Agencies

Cooks. tvaitress, chambermaids. 
couples — kitehen help, butlers 

available for positions in rectories.
Apply:

Lida Bonfield 
Agency

Sister of Margaret Str°hman
32 E. 57th St., Nevv York, N. Y.

PLaza 3-2235

DISPLAY

Gripsholni
Restaurant

324 East 57th Street 
New York 22, Nu Y.

Finest Svvedish Smoergasborn 
Luncheon—C’ocktails—Dinner 

P L 9-6260

FOLLOW ST. FRANCIS
Franciscans need priests for par- 
ishes, missions and schools. To 
learn about the religious priest- 
hood in the Order of the most 
boyish of saints, write to: Voca- 
tion Director, O. F. M. Conv., St. 
Francis Seminary. Staten Island, 
14, Nevv York. Glbr-altar S-1030.

Home Repairs 
ATTENTION HOME OWNERS 
Deal direetly vvith the man who 

vvorks vvith his men, save the 
Salesman Commission. No money 
dovvn. up to three years to pay.

• ALTERTIONS
• ROOFING
• CARPENTRY
• SIDING
• BATHROOMS
• MODERNIZED
• TILE WORK ____
• LEADERS AND GUTTERS
• PAINTING
• PAPER HANGING

VVILLIAM BLANCHARD 
952 18fh Avė. Newark, N. J.

ESex 58903.

Live Rent Free
Deiuxe Best Built 
2 Family Homes

5 & 6 Room Apartments 
Full Basement, 2 Car Garage 

EXPANSION ATTIC 
FULL FRONT PORCH 

Nr. Parochial & Public Schools 
Trans., Shoping and 

Religious Center's 
Model: 1677 

Williamsbridge Rd.
Near Van Nešt Avenue.

Mambrino & Di Lonardo, Ine. 
1631 Williamsbridge Rd. 

25 YR. MTGE 5%

********** MALĖ' " " "

PART TIME 
LIGHT OFFICE CLEANING

5 day.s, 3 hours Dayly 8—10 AM
3—4 PM

SI per hour. Apply in person
3rd floor

100 6th Avė. Nr. 6 and 7 and 8
St. Sub.

(Canal St Station)

H. W. MALĖ - FEMALE

REGISTRI OTOS SLAl’GftS
darbui 1 -8. 4 12; diplomuotos 
4 12. 12 8: geras ai lyginimas su 
butu arba be jo. 5 darbo dienos, 
40 valandų, apmokamos atosto - 
gos. "siek limo" po 6 ntėn., malo. 
nios, darbo sąlygos, "no emergent 
ca.4r>". Priimame prašymus “house. 
keeping and dietry”. Kreiptis i 
Arini. Building arba lelcf. Seldett 
2-3535. Ext. 4. Suffolk Snnatorium. 
Haltsville. L. I.

SUMMERCAMPS

HILLTOP ( AMPS
Hllltop for boys 5—16 

Hill Manor for girls 5—16 
Catholic Services at camp 

Separate camps on mountain lake 
near Hancock. N. Y. 2200’ Alt. 
Daily riding. expery instnietion 

includefl in fce. Ali land and 
water sporte. Baseball, rifling. 
vvater skifng. dancing. Matute 

staff. Oun farni. 150 ml. N. Y. C. 
Also open .Tune and Sept.

Catalog.
H. E. Hillman, Director. 

8618 noth St.. Richmond Hill. 
New York. Tol. VI 9-7362

DISPLAY

•Mary Immaculate Hospital 
School of Nursing

Accredited by State Board of 
Education and the National 
Nursing Accrediting Service 

Three Yaar Program.
High School Diplomą— 

Chemistry reųuired. 
For Information write

Miss Eilėn C. Stark, R. N. 
Director of Nursing 

152-—11 89 Avė.
Jamaica 32, N. Y.

A. DaPRATO CO.

Established 1883 
Complete 'erureh furnishings 

*in Wood-Marble-Wrought iron 
and composition.

Out Door Statuaries.
. 356-360 Main St., 

Charlestown, P. O. 
Tel. CH 2-1285 

Boston 29, Mass.

HAVING TROUBLE 
STARTING YOUR CAR 

THESE DAYS?
THE HEAR THIS!

12 Volt Batteries
S15.99

Exchange 
TO FIT 

Chev. Dodge, Plym., De soto, 
Chrysler, Nash, Pont., Hudson, 

. Stude.. Rambler, Austin. 
Morris Minor, Hillman Minx 

—Also—
Buick, Cad. Pack., Olds.

$16^9
Exchange

NORWOOD GARAGE
1522 S. Blvd., Bronx 

Corner 172 St.
DA 8-6500

PROSPECT DINER: 
211 Park Avė. 
Hartford, Conn- 

Open Friday-—Saturday 
all night AD 3-9094

Ovvned and operated by
Damel J. Cooney &

John B. Delaney 
Dinning room available for 

small parties

GIFT FOR THE SICK % 
Enrollment in the Novena to 
Our Lady. Health of the Siek.

Card will be mailed to 
address you send.

Offering $1.00
Shrine of Our Lady 
Health of the siek

Vista Maria 1 Cragsmoor, N.Y.

Z‘WHERE DANCING IS 
A PLEASURE" 

XAVIER LYCEUM 
6th Avė. & Prasideint St., 

Brooklyn, Nu Y.
Continuous Music by 

Pat Barry 
Every Sunday night 
20 years and over 
' Donation $1.00

Near Union St. BMT Station.

NURSING CURE* *

AGED SENILE 
Propossional Care Optlonal 

Privalo of Somi.Private-Bath 
Reasonable Rates

Near Transit and Parkvvay 
IN 3.3253

GENERAL NURSING
Young Men and VVonicn 

Baby nursing—Care of aleoholies 
Nursing Companions 

.lobs waiting vvith excel1ent 
snlnrics Classcs ■— 9:30 AM 

To 8:30 l’M Monday to Friday
Hospital affiliated 

International Rcid Services 
719 Broadway 
New Y°rk City 

AL 4-3453

EVERGREEN 
NURSING HOME

Chroniniams ligoniams — sene- 
lįams — sveikstantiems. Kai
nos — $35.00 ir daugiau—Tol. 
GReenleaf 6-1616. 217 Warbur- 
ton Avė. Yonkers, N. Y.

SKAITYK VARPELĮ. Įdomus, 
naudingas, iliustruotas, mėne
sinis religinis žurnalas. Me
tams tik $2.00. Rąžyk:

Franciscan Fathers 
Kennebukport, Me-

TRAVEL AGENCIES Travel Agencies

THOMSON A. M. & CO.
World Wide Indiv'dual Tours 

Cruises — Honeymoons 
Air and Sea Reservations 
. 14 E. 28th St., N. Y. C.

MU 6-0757

HENRIETTA PERRY 
TRAVEL AGENCY

Miami specialists
Hotels—Airlines, Special consid- 

eration given to the Clergy 
Free reservations—Tours

533 Sutter. Av. HYacint 8-2422

MANHATTAN 
TRAVEL SERVICE

Specializing in Air and 
Steamship Travel to Ireland 

and Great Britain.
55 West 42nd St. 

New York 36, Nu Y.
CH 4-6410

PLANNING A TRIP?
Air & Steąmship Tickets 

Tours—Cruses 
Honeymoons, Money Orders

No Service Charge, 
Foreign Remittences
Columbia Exchange 

& Travel Buraau
6502 llth Avė. B’kJyn, N. Y.

DE 1-2525'

ALL TOURS . 
TRAVEL AGENCY

Personalized Services 
Free of cost 

Domestic and International 
Tours and Cruses 

Honeymoons
Vacations

Hunting and Fishing Trips, 
Business & Weekend Tirps 

Call Now ES 5-6862 
1928 Coney Island Avė.

(Cor. Avė. P & Kings Hwy) 
Budget Vacations Arranged 

(Pay Later Plans)
Authorized 7 Bonded Agents 

Licenced by State if 
New York.

FOR HOLYDAY 
OR 

HONEY MOON 
VISIT THE

JOLLY TRAVEL SERVICE 
INC.

129 St. Nicholas Avė- 
Brooklyn, N. Y. EV 2-8701 
Serving the Travel Needs off

Greater Brooklyn for
10 years 

Hotels, Tours, Honeymoons, 
Cruses, etc.

For A. Complete Travel Service
Send for free literature 

to anyvvhere in the World
No charge for Information Service

AABCO TRAVEL INC.
EL 5-2255

527 Madison Avė., New York City 
(Ėnt. on 54th SU

PLANUOJI VAŽIUOTI?
Lėktuvų ir laivų bilietai visur 

Povestuvinės kelionės.
Įvairūs tripai.

Imigracijos patarimai.
Užsienio pašto perlaidos.

Dalmar Travel Service Ine.
7310—13 Avė., B'klyn, N. Y.

TE 7-2149

PARAMOUNT TRAUEL 
BUREAU

Bcnsonhurst Arca 
Open daily ’til 9 P. M. 

Serving also Bay Ridge, 
Boro Park. Bath Beach and

Gravcsend Scctioęs 
Honeymoons

• Vacations Resorts •
• Tours—Cruises •

Free reservation to Pocconos,
Florida. Bermuda, Europc Etc.

Agcnt for
Airlinc & Steamship tickets

Complete & Courtcous Service
CLoverdale 6-8830

7601 New Utracht Avė.
(Corner 76th St.)

Skaitykite "Aidus" 680 Bush- 
wick Avė. Brooklyn 21, N. Y.

PLAN1NG TO TRAVEL?
You get world wide servicė for 

trips—tours—cruses—etc.
For Business or Holidays 

by Consulting with 
Woodstock Traval Bureau Ine.

120 West 44th St.
New York City 

PL 7-0828

REAL ESTATE

REDUCED PRICE $26.750 
Point Lookout — Garden City 
Avė., near the bay, 7 rooms, 

plastėr vvalls. 2 full baths, 
full cellar. 70 ft. frontage, 
laigė garage. Inąuire 6 In- 

wood Avė., near Our Lady of 
the Miraculos Medai church. 
Point Lookout or call GEneral 

2-7837.

LOT OWNERS
NCRGE BUILDERS

76 Court St., Brooklyn 1, N. Y.
WILL CUSTOM BUILD 

ON YOUR LOT
Low Cost Sumrner and All Year

Homes
FINANCING ARRANGED

Small down payment. Uncondi- 
tional. Guarantee of Material and 

VVorksmanship. Send for Brochure.
Phone SH 3-6924

BARGAIN
STATEN ISLAND

Bungalow, Staten Island 
(Great Kilis)

3 rooms. Plot 10Sxl08. Garage. 
Also other bmldings on plot. 

Walk to catholic church and RR. 
Mušt be seen. Sacrificing for 
S13.200. HOneywood 6-3190.

GOOD VALUE
Walk to schools, shopping, 

churchs, busses
Plainedge — $14.500 

Cape Cod, walk to Grummans, 
7*rooms Plūs bath patio 

5Vantagh SI 7,999
Split level. 8 rooms plūs bath, 

near Grummans. garage
East Meadoxv — $19.990

Mother and daughter cape, 
plot 64x234. Cyclone fence, 

5 bedrooms. I1- baths, garage 
Williston Park — $24.500

English tudor. Near subway bus.
8 rooms. IK- baths. garage, 

finished basement
RuRgiero: Pioneer 2-9558

Paulius Gaubvs i
FOTOGRAFIJA 1

Portretas, vestuvės vaikai, Įvairūs subuvimai, kopijos ir f
1.1. Natūraliose spalvose trijų dimensijų (slereo) nuotrau- | 

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

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

Į

(BMT Jamaikos linija, Forest Parkvvay stotis.) į

Tel.: VI 6-2164 |

po 6 vai. vakaru, nedarbo dienom visą dieną. į

eiitumaut i: ••ii.'r I I it' •rtrii tnaniut t * ■ i i im t i.iIi i i i i e-*> >.'i « «

Tel. APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS 
BANGA

340 RIDGEWOOD AVĖ. BROOKLYN, N. Y

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radlo. 
stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai 

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven
Richmond Hill, Ozone Park, Forest Hill, Jamaica.

Darbas atliekamas prityrusio tediniko, pripažinto 
RCA Instituto, New Yorke.

Darbo valandos: kasdien nuo 9 vai ryto Dd 8 vai vak.
pirmadleiįiaia nuo 9 vaL ryto Iki • vaL vak.

~ \

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works
JULIUS MALDUTIS 

savininkas
t

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas.

937 GRAND STREET
BROOKLYN 11, N. Y.

TO PLACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 

CALL LO 3-729T

REAL ESTATE

ST. GREGORY PARISH
Bellerose Village—7 rooms, 4 
bedrooms, 1V2 baths, garage, 
patio, $24,990. Exclusive with 
I. Charlotte Surber, ‘Broker 

36 Commomvealth Blvd.,
Bellerose. FL 2-6033 or 

PR 5-2805.

Building Lots and Houses 
In Suffolk County

Business and Industrial Properties 
Businesses

TERMS ARRANGED

Kieman Bros.
Box 182, Medford, L. I., N. Y.

Grover 5-3194 Grover 5-5278 
Call Anytime

EASTCHESTER
At Leewood Golf Course. Near 
Catholic Institutions. Crestwood 
RP. Sta. Beautiful Colonials and 
Cape Cods 6 large rooms, 2 baths. 
lange plot, patio. oversized gara
ge. Country setting. Choice ■of 
paint or paper. $23,500.
470 Columbus Avė. Blvd. on Prem.
Cross Kili BIdg. Co., SC 3-9356

RICHMOND HILL, N. Y.
1 family, fully detached 6 rooms 

and porch, oil steam heat, screens, 
storms, venitian blinds, 3 garages 

(two rented). Near catholic in
stitutions, shopping and transport- 

ation. Asking $14.500. Terms. 
Selling only because of being 

transferred. MI 1-1808.

DONRO HOMES
1 Family Solid Brick
6 Rooms, IĮ į Baths 
Scientific Kitehen 
Built in Oven
Winter Air Conditioner 
Front & Rear Porches
1 Block from Church.
Schools. Shoping Centers 

Model: 1311
Hicks St. (5 blocks no. Gun 

Hill Rd. 1 block W. Boston Rd.
SI 6,750



(vasario

I. GULBINAS

INCOMETAX

Josepli Garszva

koncertuodamas

D. KLINGA,

William J. Drake-
tas

BEOOKLYNO VAIDINTOJŲ TRUPĖ
savo veiklos Sičiui paminėti LIETUVIU SPORTO KLUBAS

vaidins

F. Neveravičiaus 6 pav. pjesę su prologu

PRIEŠAI
NORTH 5th IR HAVEMEYER 8T&,

Dekoruoja dail. J. JUODIS

ĮĖJIMAS—AUKA $1.00PRADŽIA: 8 Vai.

87—09 Jamaica Avė.

ūeB.šj&

IncothaTax (businass and 
Individuali reikalais kreiptis

Valandos: nuo 10 ryto 
iki 8 vai. vakaro.

\VALTER BHJL. CACH, S meto, iš 
Clear Lake, įsu, polio auka.
Jis šiemet parinktas plakatam ry
šium su Easter Seal vajumi.

INCOME TAX — kitokiu mokesčiu, pilietybės bai 
kitais reikalais Jums patarnauja

Accountant & Tax Practitionier 
100—21 89th Avė., Rkhmond HHL N. Y. 

Telefonas: VI 6-9029

-■ MIRlStEJi v~- ' 
-Po g08QHm\*painaidų šv. 

Petro parapijos bažnyčioje pa 
laidoti: ■ .

■I R ‘
w VASARIO 16 MINĖJIMĄ 
visiem New Yorko lietuviam 
ruošia New Yorko Lietuvių 
Taryba vasario 17, sekmadie
nį, Webster Hali. Pradžia 4 v. 
po piety. Minėjime kalbą pa
sakys kongresmenas Daniai J. 
Flood, iš Betuvię kalbės Juo
zas Tysliavu, Amerikos Lntu* 
viy'Tarybos narys. Meninėje 
programoje dainuos Operetės 
choras, vadovaujamas muz. J. 
Stankūno ir sol. Arnoldas* Vo
kietaitis; akompanuos Aleksas 
MroTnskas. (Žiūr. skelbimą 2

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

Patartina telefonuoti prieš atvykstant. Klijentams papra
šius, patarnavimas vykstama į namus ar prekybos vietą.

seimo reikalu
Vasario 20, trečiadienį, Bal

tijos Laisvės Namuose (131 
E. 70 St. New . York) įvyksta 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės šeinio organizacinės ko
misijos pilnaties posėdis. Pra
džia 7:30 val. vak. - —

25d W. Broachvay 
South Boston,. Mass.

JOSEPH BARACEVIdUb
Laidotuvių Direktoriui 

ToL ANdrew 8-2590
išeivijoje. 4 parodą turėtų |- 
eiti visi iš Lietuvos kilę ir pa
garsėję dailininkai. Parodos 
proga būtų išleista iliustruota 
knyga apie lietuvių meną. 
Paroda būtų kilnojama Ame
rikoj nr net užjūrio kraštuose. 
Susirinkusieji diskutuodami 
nurodė, kad tokiai parodai 
reikia didelių lėšų. Tačiau nuo 
iškeltos minties neatsisakyta. 
DaU. K. Žoromskiui palikta 
iniciatyva studijuoti galimybes, 
ir telkti bendradarbius. Susi
rinkimui pirmininkavo V. Ras
tenis, sekretoriavo dail. A. Ka- 
šubienė.

veqo273 2nd St So. Boston. 
Nuliūdime paliko vyrą, du sū
nus hrdų'ttfoUus.” Palaidota 
Naujos Kalvarijos kapinėse.

Jurgis KEeiga (vasario 13) 
70 m. amžiaus Velionis gyve
no 185 Silver St So*.Boston. 
Palaidotas šv. Marijos kapinė
se, Lawrence, Mass.
' Marijona Strakfonė (vasario 
14) 82 m. amžiaus. Velionė 
gyveno 183 D St Nuliūdime 
paliko du brolius. Palaidota 
Naujos Kalvarijos kapinėse.

scenoje, suvaidindama “Ame
riką pirtyje”, paminėdama 
aną pirmąjį lietuvišką spektak
lį Palangoje.

Vaidybinis entuziazmas, pa
gavęs gražų būrelį pasiryžė
lių, vis atsidėjus ir draugiškai 
palaikomas režisoriaus Vitalio 
Žukausko, po “Amerikos pir
tyje” pasirodė su šiais veika
lais: Katzebucko paskutinis 
šposas”, Guthkes “Melagėlis”, 
Čiurlionienės “Pinigėliai”, Au
šros Sūnūs”, P. Vaičiūno 
“Naujieji žmonės”, Vingio 
“Tėvynės aidas”, o dabar, va
sario 23, jie Brooklyno scenai 
rengia F. Neveravičiaus “Prie
šus”, 6 paveikslų pjesę ir kar
tu mini darbo 5 metų sukak-

Brooklyno vaidintojų trupė
je dalyvavo ar dalyvauja šie 
vaidintojai: T. Alinskas, A. 
Bobelis, E. Brokaitė, V. Bukš- 
naitis, H. Dūda, V. Dėdin’enė, 
A. Gadeikytė, J. Gružauskas,, didžia meile lietuviškajai sce- 
E. Juzumas, L. Karmazinas, nos ^kūrybai — .pasitikti mie-

337 Union Ava-, 
Brooklyn 11, N. Y. 

Tai. EV 4-1232

TeL EVergreen 7-4335 v

StephenAromiskis
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

-423 Metropolitan Ave- 
Br oklyn, N. Y.

rio 17, 2 v. p. p., išpildomi 
Chopino ir Wagnerlo kūriniai. 
Koncertas transliuojamas per 
WNYC radijo stotį.

ALB. BALTRONAS-BALTON 
Reikalu Vedėjas 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. T. 

NOTARY PUBLIC

TeL STagg 2-5043 į

Matthew P. Baltas,
(BIELIAUSKAS) į

FUNERAL HOME j

Carinės priespaudos laikais 
lietuviškoji dvasia veržėsi Įvai
riomis formomis. Gražų vaid
menį čia yra atlikę ir vadina
mieji lietuviški vakarai su 
vaidinimais, deklamacijomis, 
dainomis ir šokiais. Jie būda
vo rengiami kartais gavus val
džios leidimą, o dažniausiai 
slaptai. Vainikais ir berželiais 
išpuoštuose klojimuose ir dar
žinėse suplaukdavo . minios 
žmonių pasižiūrėti vaidinimo, 
pasiklausyti dainų ar dekla
macijų, kurios liejosi sava, su
prantama lietuvių kalba.

Pirmas toks lietuviškas va
karas buvo surengtas 1898 
metais Palangoje ir suvaidin
ta Keturakio — Juozo Vilku- 
taičio populiarioji drama 
“Amerika pirtyje”, kurioj ap
sukrus siuvėjas Vincas, išvi- 

yra daug dainavęs įvairiose Įlojęs iš ūkininko Bekampio 
Washingtono televizijos prog- nemaža pinigų, patsai pa-

išpildant sprunka į Ameriką, o jo dūk-
Schuberto mišias, jis bus so- ten Agotą, kuriai neva piršo- 
listas. Tarnaudamas karinome- si, pakelėje uždarė pirtyje.

VAITKUS 
F UNBBA L HOME 

197 Webater Avenne , 
Cambridge, Mase.

PRANAS WATIKUS 
Laidotuvių Direktorių? 

ir Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

Nauja moderniška koplyčia Ser- 
nMtnlms dykai. Aptarnauja Cam- 
teidge it Bostono kolonijas že-

tė, P. Nekrošius, E. Paulaus
kas, A. Ratkelis, J. Sirtautai- 
tė, E. Tilvikaitė, St. Vaškys, A. 
Zelenkevičius, Z. Zubrys, V. 
žebertavičius ir M. Žukauskie- 
nė. Visi jie brooklyniečiams 
paristami, matyti kasdienybė
je, o dar- labiau įr įspūdingiau 
įstrigę iš scenos, palikę Įvai
riausių tipų bei charakterių, 
įkvėptų jų pačių pastangom ir 
sugestyviais režisoriaus akt 
Vitalio. Žukausko patarimais.

Trupė nėra pavydi, uždara 
“kasta” — savo darbo vaisiais* 
jau yra davę 30 spektaklių.

Trupėje' yra lektoriavęs ope
ros sol. VI. Ivanauskas, deja, 
jau miręs, ir aktorius Vitalis 
Žukauskas.

Vasario 23 d. Brooklyno vai
dintojų trupė vėl ateina pas 
mus su F. Neveravičiaus 6 
pav. pjese “Priedu”, su tauti
nių šokių grupe' o ypač su 
tauria ir ryžtinga lietuviška 
širdim, pasiaukojimo kupinais 
darbo ir studijų vakarais, su 
didžia

APBEIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE
NO. 5th IR HAVEMEYER GATVIŲ KAMPAS

Praėjus 50 metų nuo šio is- 
armiios torinio spektaklio, Brooklyno

lietuvių tarpe kilo mintis susi- L. Kašiubaitė, R. Kėzys, V. Ki- laii žiūrovą ir su juo pasikal-
- - Brooklyno mur*$iau$........... burti. . draugėn.. Jr. .pakartoti dolis, A Kundrotaitė, J. La- bėti žodžiu, gestu, veido ir
sekmadienio koncerte vasa- Ameriką pirtyje, juoba, kad purka, E. Liogys, A Mikulsky- širdies išraiška.

dabar daugelis iš jų matė 
Ameriką nebe pro mažytį pir
ties lange’Į, bet jau patys 
žvelgė į dangorėžius ir vis il
gesingom akim skrido Palan
gos pusėn, kur ošia šlama ža- 
l os pušys.

Vaidintojų grupę suburti— 
tai ne kortom' partiją sulošti. 
O tačiau tai padarė dramos 
aktorius Vitalis Žukauskas, ku
rio teatraliniai gabumai, pro
fesinis pasiruošimas, ryžtinga 
valia ir dažnai karčią tikrovę 
lengvu juoku pakeičiantis są
mojus praskynė kelią Brookly
no vaidintojų trupei. 1951 va
sario 25 Ši trupė ir pasirodė 
viešai pirmą kartą Brooklyno

Frank Dimas 
PUBLIC ACCOUNTANT 
INSURANCE BROKER

įstaigą 764 Cypress Avė., 
Ridgewood 27, N. Y.

(du blokai* nuo 
Myrtle Avė. stoties.) 

įstaiga atidaryta 
kasdien nuo

3 v. p. p. iki 9 v. v. 
ir šeštadieniais nuo 

10 v. r. iki 6 v. v.
TeL: EV 1-4774;

Ml 2-4076

Pamaldos už kenčiančią
• ' Lietuvą

. bus laikomos vasario 17 d. 
11 vai., Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje.

Lietuviška TV programa, 
ruošiama Lietuvos Atsimi

nimų radijo direktoriaus Jo
kūbo J. Stuko, bus vasario 24 
d. 4 v. p. p. per New Yorko 
televizijos stoti WATV — 13 
kanalą. Programa skiriama 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventei. “Rūtos” ansamblis iš- 
pildys patriotinį angliškądietu- 
višką veikalą “Lietuviškoji 
siela”, kurį parašė rašytojas 
Algirdas Landsbergis. Daini
ninkams vadovauja Alg. Kača- 
nauskas, šokėjams — Jadvyga 
Matulaitienė. Veikalą režisuoja 
pats autorius, talkininkaujant 
Almui Šalčiui

MOKĖTOJAMS 
PRIMINIMAI

Muitininkam dabar 
rųgiapiūtė

Taksų mokėtojams nelabai 
maloni bet būtina pareiga 
pranešti 1956 metų paja

mas ir atsiskaityti su mui 
tininkais. Tą galvosūkį ap
simoka pavesti sąžiningiem 
tašų specialistam. Išlaisvin

ti iš nervingo darbo ir 
nepermokėti taksų. a 

Šia proga pranešu savo 
klientams, kad nuo dabar 
taksų reikalu pas mane 

kreiptųsi adresu:

siuntimo firmos, kurios turi 
ttessM^ktas susitarimus sū In- 
turistui BrotAdynė, tokįus įga- 
liojimus turi Parculs to Rus- 
šia, Ine., 1538 Bedford Avė., 
Brooklyn, N. Y. ši firma turi 
dar skyrių 651 Albany Ave^ 
Hartford Connecticut

Susirinkimas. bendruomenės

Arnoldas Vokietaitis,
kuris dainuoja Liet, nepri

klausomybės šventės minėji
me vasario 17 Webster Hali.

Išnuomojamas kambarys ge
rame rajone, Woodhavene, 
lietuviškoje šeimoje, arti 
traukinio linijos. Pageidauja
ma vyro. Skambinti tel. MI 
24151.

bus vasario 17 d. 2 vaL p^i. 
So Boston High School salėje. 
{ minėjimą pakviesti guberna
torius Foster Furcolo, kongre
so dangumos vadas John Mc- 
CormadĘ garbės konšulas adv. 
A šalna, latvių ir estų atsto
vai Pagrindinę kalbą pasakys 
<ir. P. Grigaitis iš Čikagos.

Meninę programą atliks: 
komp. Jeronimo Kačinsko va
dovaujamas šv. Petro parapi- 
pįjos .ehoras, komp. J. Gaide
lio vadovaujamas vyrų choras, 
solistė D. Mongirdaitė ir O. 
Ivašrienės vedama lietuvių 
tautinių šokių grupė.

Po susirinkimo 6. vai. vak. 
Liet Piliečių klubo salėje ban
ketas su įvairia programa.

Zuzanos Griškaitės koncertas
Vasario 17 d. 8:30 vai. vak. 

Boston Cbllege rengiamame 
koncerte programą išpildys 
Susan Griska. Koncertas įvyks 
Bapst Library Auditorium.* 
Klebonas kun. Pr. Virmauskis 
solistę pakvietė pagiedoti ke
letą giesmių šv. Petro parapi
jos bažnyčioje tos pačios die
nos 10 vai. ryto iškilmingų 
pamaldų metu už Lietuvą.

Taisomi vargonai
Šv. Petro parapijos harny- 

Sos vargonai, kurie bažnyčia 
tarnavo 30 metų, išsidėvėjo ir 
reikalingi pagrindinio remon
to. Vargonų atnaujinimo' dar
bai jau pradėti. Atnaujinimas 
kainuos 3000 dolerių.

Atleidžia nuo pasninko
Arkivyskupas Richard J. Cu- 

shing visus Bostono arkivysku
pijoje gyvenančius katalikus 
vasario mėn. 22 d., Jurgio Wa- 
shington gimtadienio šventėje, 
atleidžia nuo penktadienio pas
ninko.

" Tėvę ir mokytoju 
susirinkimas

įvyks, vasario 15 d. 7:30 v. 
v. parapijos salėje prie E. 7 
gatvės.

GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

Janinai ir Kęstučiui Kiau
nėms sausio 6 gimė dukrelė, 
kuriai duotas vardas Rūta Liu
cija. Albinai ir Vladui Balsiam 
sausio 5 gimė antras sūnus 
Reimantas-Jonas.

KONCERTĄ-MM*RA
ŠEŠTADIENI, VASARIO 16 d. 1957

Programoje: VĄSARK) IShbRm MINftJIMAS 
“ROTA” ANSAMBLIO MENININKAI 
STAIGMENOS

Koplyčios 
miesto dalyse; veikia ventiliacija.

TeL VIrgUa 7-4499

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest Parkway Station)

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi įvairūs dokumentaL

namai, baMaL Modai ir asmenini* turtas mm ugnies ar (vairia 
rūtių atsakomyMa bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 
ntiahnlnga atsitikimų bei ligos, kartu apmokant ir Ugontn^e 
HlaMaa.

OyvyMt apOmudlmsi — TKATKURS IMS. CO„ BartHrd,

Tax) paruošimui, notariniu doku* 
mentę tvirtinimui •

Rengia šokius 
sodalietės vasario 15 d. 8 v. 

v. šie Valentino dienos šokiai 
bus Liet. Piliečių klubo salėje. 
Pelnas skiriamas parapijai. 

Kun. V. EnŪriūnas 
vasario 10—13 d.d. lankėsi 

Bostone ir buvo sustojęs šv. 
Petro par. klebonijoje.


