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Lietuva, Latvija ir Estija atgaus savo teises- Tunisas siekia
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Vaisi, sekr. J. F. Dulles

t

BALTIJOS . VALSTYBIŲ atstovų pasitarimai VVashingtone Lietuvos Pa
siuntinybėje. Iš dešinės i kairę: J. Kaiv — Estijos. J. Kajeckas — Lietu
vos, dr. A. Spckke — Latvijos ir Latvijos Pasiuntinybės patarėjas — A. 
Oinbergs.
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Tuniso —r Prancūzijos kon
fliktas gilėja. Po Prancūzijos 
lėktuvų bombų į Tuniso .mies
teli Sakiet — Sidr — Youssef 
Tuniso vyriausybė paskelbė, 
kad kiekvieną prancūzų lai
vą, kuris norės įplaukti į Bi- 
zertos uostą, Tuniso kariuo
menė sutiks šūviais. Uosto 
krantuose jau esą pastatyti 
kulkosvydžiai. Laivai, kurie 
yra uoste, išplaukti 'gali ne
kliudomai. Tunisas numato 
net nuskandinti uosto išėji
me keltus, kad sukliudytų 
prancūzų laivam Įplaukti.

Bizertos uostą prancūzai 
išsiderėjo iš Tuniso, duoda
mi jam nepriklausomybę. Ten 
dabar yra sutelkta pusė vi
sos prancūzų kariuomenės, 
kuri tebestovi Tunise.

Tuniso vyriausybė pakar
totinai pareikalavo, kad pran
cūzų kariuomenė iš Tuniso 
pasitrauktų. Jei to nepada
rys, vėliau turės kelią prasis
kinti jėga.

Kitas reikalavimas — pran
cūzai iš šešių savo konsulatų 
Tunise turi uždaryti penkis. 
Prancūzija atsisakė tai pada-

Šie metai žymi Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos nepriklausomy
bės paskelbimo 40 metų sukaktį. 
Nors 1920 Sovietu Sąjunga pri
pažino jų nepriklausomybę, at
sisakydama visiem laikam nuo 
suverenumo teisių Baltijos vai- rakterizuoja šias Baltijos valsty- 
stybėse, 1940 Sovietų vyriausy
bė smurtu Įjungė Lietuvą, Lat
viją ir Estiją Į Sovietų Sąjungą. 
Šis aktas■ Jungtinių Valstybių 
vyriausybės tuojau buvo .pas
merktas.

Jungtinės Valstybės tebėra į- 
sitikinusios, kad santykiai tarp 
tautų turi būti tvarkomi lygybės 
principu ir vadovaujami teisin-

gurno bei teisės. Jos tiki, kad 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos tau* 
tos turi pilna teisę pasirinkti pa* 
čios sau politinę, ūkinę ir kul
tūrinę sistemą. Ryžtingumas, iš
radingumas ir laisvės meilė cha-

bes. Tos savybės jgalinojų tau
tiečius čionai duoti vertingą in
dėlį Jungtinių Valstybių pažan
gai. Jungtinių Valstybių vyriau
sybė yra tikra* kad tos pačios 
savybės Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos tautas perves per dabarti
nes tragiškas dienas ir įgalins 
jas atgauti teises, kurios joms 
buvo atimtos neteisingai.'

JAUNIMAS VERŽLIAI IEŠKO PAGALBOS LIETUVAI
LIETUVIŲ STUDENTAI LANKE JT DELEGACIJAS • DAUGUMAS PRIĖMĖ PALANKIAI 

• SEKRETORIUS HAMMARSKJOLD STUDENTŲ DELEGACIJOS VENGS

Nors JT gen. sekretorius at
sisakė priimti (spėja, gal dėl 
to, kad jam reikia važiuoti į 
Maskvą ir nenori ten turėti 
priekaištų), bet 
gacijai pasisekė 
asistentu.

Washingtone

lietuvių 
kalbėtis

dele- 
su jo

Altas dėkoja valst. 
sekr. Dylles

Alto vykdomasis komitetas 
pasiuntė valst. sekr. Dulles 
telegramą, dėkodamas už jo 
tvirtą nusistatymą nepripa
žinti Sovietų užkariavimų 
tų Europoje. Telegramoje 
koma:

“Daryti naujas sutartis 
vyriausybe, kuri yra sulaužiu
si daugelį tarptautinių paktų 
bei sutarčių ir net derėtis su 
tokia 'vyriausybe, kuri savo 
agresijos veiksmais ir pries
paudos politika sukūrė dabar
tinę įtampą — būtų atsisaky
mas tarptautinės teisės prin- 
sipų ir moralės.

“Amerikos Lietuvių Tary
ba yra ypatingai dėkinga 
jums, pone sekretoriau, už 
jūsų nenuilstamas pastangas 
remti Sovietų pavergtų tau
tų teises bei žadinti laisvojo 
pasaulio sąžinę, kad tos' tei
sės būtų įgyvendintos". '

AMERIKA ATSISAKYS \l<> DULLES? 
AR IĮ GALI PAKEISTI. SENATORI AI?

Amerikos nuolaidos Maskvai dėl 
viršūnių konferencijos

gali būti konferencijai rengia
masi tik per "diplomatinius ka
nalus".

Maskvos akiplėšiškos atakos 
prieš Dulles sukėlė pasipiktini
mą kongrese ir spaudoje. Dulles 
vardas Amerikoje ir Europoje 
pakilo.

Pats Dulles betgi spaudos kon
ferencijoje vasario 11 pasakė 
labai dėmesio vertus žodžius: 
viršūnių konferencijai nebūtina 
užsieniu reikalu minjsteriu kon
ferencija.

Rūmuose vieno iš sekretorių. 
Lankėsi taip - pat senatorių 
Kennedy ir Douglas įstaigose.

Delegacijoje dalyvavo pa
kaitom apie 15—20 studentų. 
Teko patirti ne, visų pavardes: 
iš Chicagos V. Adamkavičius. 
Smetona, Dirkis; iš New Yor- 
ko V. Lūšy te, G. Gaubytė. K. 
Skrupskelis. R. Kezys, L. Sa
baliūnas. Mockapetrytė, Ulė- 
nas... .— • -

"Viršūnių konferencijai" So
vietai pakartojo savo būtiną są
lygą: jokios užsienių reikalų mi- 
nisterių konferencijos prieš 
viršūnių susitikimą. Tas reika
lavimas nukreiptas prieš valst. 
sekr. Dulles. Sovietai sutiko, kad

Bedarbių vis daugėja
Bedarbių skaičius sausyje 

padidėjo 1.200,000. Bendras 
skaičius pasiekė 4,494,000. To
kio staigaus prieauglio nebu
vo nuo karo pabaigos.

Liurdas pradėjo 10C metų iškilmes

jaus kalba iš Vatikano.

tautos? Kada ūkinis gyve
nimas atsigaus?

Juodojoje istorijoje Baltieji Rūmai

NORI PREKIAUTI

naujai Įšventintas Lietuvoje 
Nuotrauka i* 1944 metų

VYSK. V. SLATKEVICIUS,

JOHNO DRAUGAS TAIP 
PAT SUIMTAS

spaudai atsisakė duoti liet 
kokių paaiškinimų.

MIRUSIEJI IR GYVIEJI 
VILNIUJE

liepė 
buv.

Pere
nes * jis sulaužė egzilio

Tie žodžiai gali reikšti, kad

Peroną išprašė
Domininkų valstybė 

kuo greičiausiai išvykti 
Argentinos diktatoriui 
nui,
teises: jis iš ten- siuntinėjo 
laiškus į Argentiną su nuro
dymais savo šalininkam.

Lavvrence priminė, kad Ame
rikos konstitucija numato, jog

savaitę 
iš rytų 
muthas
]x>. Tik dabar paaiškės, ko 

minėjo prezidento sekretorių ‘nesą numatoma jiakelti trio- kia buvo jo rolė John istori- 
Adams, prekybos sekretorių kestį. joje.

kelionė buvo 
mažiau sėkminga, nes ’Lincol- 
no diena buvo davusi progą ei
lei aukštųjų pareigūnų Baltuo
siuose Rūmuose ir Kongrese 
bei valstybės departamente iš
vykti iš sostinės. Delegacija 
buvo priimta Baltuosiuose

Lietuvių studentų delegaci
jos ryžosi aplankyti atstovy
bes valstybių, kurios dalyvau
ja Jungtinėse Tautose. Me
morandumu ir žodžiais jie no
ri priminti, kokia yra padė
tis pavergtoje » Lietuvoje, ir 
prašyti valstybių atstovus, 
kad jie nusiteiktų palankiai 
pavergtiem kraštam ir akty
viai paremtų žygius per jung-

Bizertoje sustojo darbai tinęs Tautas.
laivų statykloje. Tuniso parei- ’ . , .
gūnai sustabdė :apie 4000 Atv^ę » Chmagos . drau- 

ge su New Yorko kolegom 
studentai suorganizavo kelias 
delegacijas, kad galėtų aplan
kyti galimai daugiau atsto- _ , , . _
vų. Antradienį juos priėmė Jaunimo jungtines 
labai nuoširdžiai Korėjos at
stovas, Kanados ambasado
rius. pavaduotojas Naujosios 
Zelandijos atstovo, kuris da
bar pirmininkauja Jungtinių 
Tautų sesijai, bet kuris šiuo 
metu buvo išvykęs.

Trečiadieni delegacija buvo 
Washingtone. Ketvirtadienį, 
penktadieni vėl lankė New 
Yorke. Iki penktadienio dele
gacija aplankė šių valstybių 
delegacijas: Pietų Korėjos, Ka
nados, N. Zelandijos, Irano. 
Australijos. Venesuelos, Šve
dijos, Norvegijos, Šveicarijos, 
Prancūzijos, Italijos, Anglijos, 
Amerikos, nac. Kinijos, Vokie
tijos.

Kai kurios delegacijos pri
ėmė labai šiltai ir net iškil
mingai. . Pasikalbėjime daly
vavo aukštieji delegacijų pa
reigūnai.

Amerikos delegacijos vardu 
priėmė ambasadorius Words- 
worth. pirmasis po delegaci
jos pirmininko Cabot Lodge. 
j r., kuris buvo išvykęs. Amba
sadorius pažadėjo suvesti ir su 
spauda.

Sovietai pasiskubino 
kelbti, kad iš Odesos siunčia ’ 
laivą su vaistais ir maistu nu- 

' kentėjusiem Tuniso bombar
davime.

Prancūzijos parlamente 
min. pirm. Gaillard išaiškino, 
kaip Tuniso vyriausybė lau
žė neutralumą ir provokavo 
prancūzus; bombardavimas 
buvęs prancūzų gynimosi vei
ksmas. Parlamentas pareiš
kė pasitikėjimą vyriausybei 
335 balsais prieš 179.

Valst. sekretorius Dulles 
stengiasi šiame konflikte iš
silaikyti neutralus ir abidvi 
puses sutaikyti. Iškėlė mintį 
sudaryti neutralių sargybinių 
liniją pagal Tuniso sieną.

Tunisas siekia, kad konf
liktą svarstytų Jungt. Tautos.

TUNISO SĄLYGA
Tuniso vyriausybė vasario 

12 pakartojo reikalavimą, kad 
Prancūzija atitrauktų savo 
kariuomenę iš Tuniso visai. . 
Tai esanti sąlyga draugiškiem 
santykiam atstatyti.

AMERIKOS SATALITAS 
PUSIAU NUTILO

Amerikos satelito Explorer, 
kuris buvo paleistas sausio 
31, vienas radijo siųstuvas po 
11 dienų nutilo. Kitas veikia. 
Armijos specialistai mano, 
kad jis gali veikti iki balan
džio pradžios.*

KELEIVIS | MENULI
Lakūnas Donald E. Famell 

savo kabinoje laikosi gerai. 
Jo organizmas nerodo pervar
gimo žymių ir veikia norma
liai. Pusę savo “kelionės” jis 
jau yra atlikęs.

«
Arabai jungiasi

Jordanijos ir Irako kara
liai posėdžiauja .ir žada pa
skelbti tų dviejų arabų vals
tybių federaciją. Tai atsaky
mas I Egipto ir Syrijos uni
ją. Saudi Arabija dar nepasi- 
sako, kur ji svirs.

Ameriką vis labiau spau
džia jos sąjungininkai leisti 
laisvai prekiauti su Sovietais 
ir jų satelitais. To spaudimo 
labiausiai susilaukė iš Angli
jos, Prancūzijos. Italijos, Vo
kietijos, Japonijos. Spaudžia 
taip pat Amerikos biznieriai.

Liurde vasario II prasidė- 
, jo šimto metų sukakties iš-

1. kilmės. Per garsiakalbius bu-jietllVOS naujasis vo |)erduocjama §v. Tėvo Pi-

Vasario 8. Ukrainiečių ini
ciatyva. jų jaunimo namuose 
Ne’.v Yorke buvo sušauktas 
tarptautinis jaunimo organiza
cijų atstovų susirinkimas. Da
lyvavo apie 150 atstovų šių 
tautybių: ukrainiečiai, turkai, 
lietuviai. vengrai, filipinai, 
latviai, žvdai. bulgarai. Susi
rinkimas buvo politinio pobū
džio. Iš kiekvienos tautybės 
vienas asmuo buvo pakviestas 
į garbės prezidiumą. Jo parei
ga buvo papasakoti dalyviam 
apie savo tautą ir valstybę, 
nušviesti jaunimo organizaci
jų veikla. 

f 
šalia to kalbėtojai pasisakė 

prieš komunižmo tironiją ir 
siūlė sujungtam jaunimo jė
gom laisvame pasaulyje kon
krečiais žygiais mažinti ko
munizmo pavojų.

Jei pavyks Įgyvendinti ini
ciatorių tikslus, tai šis susirin
kimas būtų pradžia jaunimo 
jungtinių tautų, kurios pirmo- deral Communications Co- 
je eilėie suiungs jaunimą iš 
sovietinių kraštu ir kitu tau
tų antikomunistiškai nusitei
kusį jaunimą. Šios organizaci
jos pagrindinis darbas būtų 
ieškoti priemonių efektyviai 
kovai prieš komunizmą ir siek
ti pavergtų tautų išlaisvinimo. 
Lietuviam šiame susirinkime 
atstovavo Romas Kezys.

kehatrti'jki Hiroshimos.
Amerika atsisako nuo ligšiolinio 

Artimasis aerodromas buvo sav0 reikalavim0 vksūniu 
perpildytas keleivių Per tris konferen<.ija panloštu 
dienas lėktuvais atvyko 600 ke- reikalu minįsteriu konferencija. 
leivių. Iš Massachusetts buvo 42. T - - ' Maskvai ir ąnJi buvo taip pat perduoda- ------- 1-------------------------------- Tai jau nuolaida Maskvai ir su

ma ir kitų radijo stočių. Mal
dininkų buvo suplaukę 60. 
000. Daug iš Amerikos.

1956 metais Liurdą buvo 
aplankę 3 mil.

Le Monde papildomai prane
ša. kad iškilmėse dalyvavo 20 
arkivyskupų bei vyskupų. Tarp 
jų buvo trys iš Amerikos, trys 
iš Italijos, vienas iš Kanados, 
vienas iš Columbijos. vienas iš 
Vokietijos, vienas iš Portugali
jos ir vienas iš Airijos.

Vėliavos plevėsavo 60 tautų. 
Vienas maldininkas vokietis iš 
Konnesreuth (Bavarijoje) pės
čias atėjo i Liurdą: ėjo keturis 
mėnesius, nešdamas dideli juo
dą kryžių: su kuriuo jis žada nu-

Atstovų Rūmų komisijoje, 
kuriai pirmininkavo Moulder. 
Missouri dem., vasario 11 iš
kilo skandalas.

Komisija, kuri tyrinėja Fe-

sitikimas su Maskva bendrame 
punkte: vietoj ministerių tebus 
tik diplomatiniai kanalai. ,

Po tokio pareiškimo su nauju 
siūlymu atėjo spaudoje D. Law- 
rence (NYKT).

Prezidentas Eisenhoįveris 
vasario 12 paskelbė, kad ūki
nis gyvenimas persisvers į prezidentas sutartis gali daryti 
gerėjimo pusę nuo kovo mėn. tik pritartas senato. Priminė.

Ūkio specialistai mokslinin
kai pasisakė abejoja tuo op
timizmu.

Vilniuje mirė kun. Pranas 
Bieliauskas, buvęs Vilniaus 
krašto veikėjas ir lietuvių 
liaudies melodijų rinkėjas.

Mirė taip pat buvusio Vil
niaus gimilhzijos direktoriaus 
M. Šikšnio žmona. Muzikas 
A. Krutulis atšventė savo am
žiaus 78 metų JubUėjų.

mmission reikalus, staiga at
leido savo vyriausią patarė
ją dr. Bernard Schwartz. 
Schwartz yra 34 metų, New 
Yorko un-to teisių profeso
rius. Jis buvo pakviestas pe
reitais metais liepos mėn. im
tis komisijos bylas tirti. Pu
sę metų padirbėjęs buvo at- 
leistas. Atleistas jis paskelbė 
spaudoje aštrius kaltinimus 
komisijos daugumai ir Bal
tuosiuose Rūmuose “susida
riusiai klikai”.

Weeks, buv. gub. Dewey ir 
kt. Esą Atstovų Rūmų komi
sija apie medžiagą žinojusi, 
bet komisijos dauguma sten
gėsi tolimesnį tardymą su
kliudyti ir medžiagą suslėp
ti. Schwartz medžiagos dvi 
bylas perdavęs šen. Morse.

Atstovų Rūmų komisijos 
pirmininkas Moulder. kuris 
palaikė Schwartzą. taip pat 
pasitraukė. Pasitraukė ir kai 
kurie kiti patarėjai.

Spaudoje Schwartzas mini
mas kaip gabus mokslinin
kas. bet naivus politikoje. Pa-

Vokietijos saugumo buvęs 
šefas dr. John išgarsėjo tuo. 
kad 1954 pabėgo pas komu
nistus į rytų Berlyną: ten 
niekų prišnekėjęs, vėl parbė
go į vakarų Berlyną ir Vokie
tijos teismo buvo pasmerk
tus 4 metam už valstybės iš
davimą.

John aiškinosi, kad iš va
karų Berlyno jis buvęs pag
robtas jo draugo dr. W. Woh- 
Igemutho. kuris jį prieš tai 
buvo vaistais užmigdęs. Teis
mas tuo nepatikėjo, o pats 
Wohlgemuthas i teismą ne- 
prisistatė liudyti, nes buvo 
pabėgęs su savo sekretore 
taip pat į rytų Berlyną ir Vo 
kieti jos policija nedavė ga
rantijas. kad atvykęs nebus 
suimtas.

kad prez. \Vilsonas. vykdamas i 
Versali, i taikos pasirašymą, at
sisakė pasiimti senatorius ir už 
tai visą laiką buvo kritikuoja
mas. Panašiai pasielgė Jaltoje 
Rposeveltas. ir lig šiol laikoma 
jam tai klaida.

Sutartis, kol ji nėra senato 
patvirtinta, negalioja. O kadan
gi dabartinė viršūnių konferen
cija svarstys kariuomenės ati
traukimą. nusiginklavimą ir kt, 
svarbius reikalus, tai La\vrence 
ragina senatą šalia prezidento 
sudaryti savo delegaciją. Jei bū
tu šalia prezidento senato dau
gumos ir mažumos lyderiai, ta
da galima būtų sakyti, jog 
tai yra Amerikos viršūnė, kuri 
autoritetingai gali tarti žodi~Ą- 
menkos vardu.

Esą jis radęs bylose medžia
gos, kuri rodžiusi, jog tiria
moji komunikacijos komisi
ja išdavinėjusi licencijas te
levizijom už kyšius ir sjiau- 
džiama iš Baltųjų Rūmų. Su-

KĄ SAKO GR|2E IŠ 
SOVIETŲ

. Vokietijos mokslininkų, 
kuriuos Sovietai buvo išsive
žę. apie 10 vasario 12 grįžo į 
vakarų Vokietiją Vienas iš 
jų. dr. P. L^rtes. pasakojo, 
kad Sovietai labiausiai domė- 

............ , . , . šiemet vasario 11 W.Wohl- )<»> tais mokslininkais, kurie 
liestieji kai kurie asmens , . . - , buvo dirbo orio V-l ir V-2 ra-■’ - gemuth buvo suimtas vaka- u H ' 1 - *.*'*'

i ų Berlyne. Suimtas tuo bū
du, kad jo’sekretorei buvo 
leista grįžti į vakarų Berlyną; 
kai ji sugrįžo. [Milicija prie 
jos buto dežūravo. Pereitą 

jos atlankyti atvyko 
Berlyno ir Wohige-
Policija jį ir sučiū- Darbininkas kitą savaitę ry

šium su \Vashingtono gimtadie
niu tiktai trečiadienį. va
sario 19

Mažiau keleivių
New Yorko traukiniai sau

sio mėn turėjo*5.452.916 ma
žiau keleivių nei |)ernai sau
syje. Mažiau ir jiajamų 815. 
849 d oi. Tačiau šiais metais

ketų. Lertes negalįs griežtai 
tvirtinti, ar Sovietai turi ra
ketas. kuriom gali iš Rusijos 
apšaudyti Ameriką, tačiau 
jis tai prileidžia. Esą Sovie
tai daug ko nesą paskelbę.
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Ženklai, kuriem prieštaraujama
Yra du ženklai, kuriais tau- trispalvė vėliava išreiškė tai, 

tos laikosi ir kuriem prieštarai!- kuo lietuvių tauta laikėsi ir tu
rėjo toliau laikytis: savo praei
timi su karžygių kovom už lais
vę, savo sūnų krauju ir prakai
tu aplaistyta žeme ir savo tėvų 
tikėjimu į Dievą. Ant tų pagrin
dų laikėsi skirtinga lietuvių tau
tos dvasia ir klostėsi jos kultūra. 
Kai pasikėsinta į Lietuvos laisvę 
ir jos kūrybinį gyvenimą, 
pirmiausiai pasikėsinta į lietu
vių tautą išreiškusius ženklūs.

jamą, kai tautą siekiama sunai
kinti. Tai kryžius ir vėliava. Kry
žius primena Dievo Sūnų sa
vo krauju atpirkusį žmones ir 
tautas, bet apie Jį buvo pasaky
ta: “šitas pastatytas.... kaip 
ženklas, kuriam bus prieštarau
jama” (Luk. 2, 34). Vėliava yra 
tautos ženklas, kuriam taip pat 
prieštaraujama, kai pasikėsina
ma tautą pavergti ir ją nužudy
ti.

Nemaža yra tautų, kurios tuos 
du ženklus sudeda į vieną: kry
žius ir vėliava sutampa kryžius 
šviečia vėliavoje ir vėliava ke
lia kryžių. Yra taip pat tautų, 

- kurios kryžių ir savo vėliavą ke- 
. lia kryžių. Yra taip pat tautų, 

kurios kryžių paneigia. Šiuo at
veju prieštaravimas žmonių At
pirkėjui daromas visos tautos 
nusistatymu. Tauta neprisima 
atpirkimo ir savo žemiškąją bū
tį užlaužia nykioje beprasmybė
je. Šios beprasmybės ir žūties 
keliu verčiama dabar eiti lietu
vių tauta, kuri priešinasi prie
vartai kryžiumi ir savo tautine 

"Tėliava. Tai yra jos būties ir 
ateisimos pergalės ženklai, su
augę su lietuvių tautos gyveni-

. ■ ' . . v • v... ...

Skelbiame nepriklausomąją Lietuvą su sostine
baigoje pro Didžiojo karo sute
mas rodėsi tautų laisvėjimo pro
švaistės. Pragiedrulius nešė iš 
vienos šalies Rusijos revoliuci
ja, iš antros — Vokietijos sil- 
pimas. Karas truko dar ištisus 
metus, tačiau paskutiniais me
tais buvo kiek daugiau paisoma 
okupuotų tautų, gi jos pačios 
drąsiau kėlė savo balsą.

Vilniuje 1917 rėgsėjo 17-23 
lietuviam buvo leistą susirinkti 
į konferenciją ir išrinkti Lietu
vos Taryą: konferencija nuta
rė, kad "nepriklausoma Lietu
va, demokratiniais pagrindais 
sutvarkyta ,turi būti atstatoma 
prisilaikant etnografinių sienų".

Latviai, susirinkę 1917 lapkr- 
16 Valkoje, kuri tebebuvo po 
rusais, pareiškė sieksią savo 
kraštui savarankumo, o estai 
tais pačiais metais lapkričio 28 
nutarė visai atsiskirti nuo Rusi
jos, pasiremdami Trockio gar
sintu tautų apsisprendimo prin
cipu, kurio patys bolševikai ne
silaikė ir čia pat su jais reikėjo 
pradėti kovą. Suomija gruodžio 
6 taip pat atsidalino nuo Rusijos 
ir pasiskelbė visiškai nepriklau
soma valstybe.

Visa tai stiprino lietuvių viltį, 
kad jie netrukus pasieks nepri
klausomybės. Tačiau ' derybos 
su vokiečiais buvo sunkios.

Vokiečiai buvo sutarę taikos 
derybas su bolševikais. Pastarų
jų vardu Leninas skelbė, kad

Lietuvos Taryba Vilniuje 1917 ir 1918 metais

lauja nieko netrunkant sueiti 
į artimus ir patvarius santykius 

; su Vokiečių valstybe, Lietuvos 
Taryba stoja ui amžiną, tvirtą 
sąjungos ryšį su Vokietijos 
Valstybe, kuris turėt? būti įvyk
dytas ypač militarinės bei susi-

kietija. Vokiečiam tereikėjo to 
antro nutarimo, kurį jie buvo 
numatę panaudoti derybose su 
bolševikais Lietuvos Brastoje. 
Tos derybos buvo jau užsimez- 
gusios nuo 1917 gruodžio 2 ir 

o antra — sujungiama su Vo- su pertraukomis truko iki 1918

tiekimo konvencijos ir muitų 
bei pinigų sistemos bendrumo 
pamatais".

Viena to nutarimo dalimi, 
kaip matome, Lietuva buvo skel
biama nepriklausoma valstybe,

~1

Vilniuje
vasaiio 10, o taika buvo pasi
rašyta tiktai kovo 3. Vokiečiai 
į tas derybas Lietuvos atstovų 
neėmė; naudojosi tik anuo nu
tarimu. Bolševikai iš savo pu
sės turėjo Vincą Mickevičių-Kap- 
suką, buvusį ir Amerikoje, ko
munistą, kuris turėjo vokiečiam 
liudyti “Lietuvos vardu”, kad 
ji paliekanti su Rusija. Nesusi
tarę tuo tarpu su bolševikais, 
ligi 1918 vasario 9. vokiečiai pa
sirašė atskirą taiką su Ukraina: 
ji tampa nepriklausoma ir gau
na ginklų, o vokiečiai iš jos gau
na duonos. Vokiečiai pradėjo 
didelę Rusijoje ofenzyyą.

Kai vokiečiai naudojosi tik 
vienu Lietuvos Tarybos nutari
mu, o pirmojo nevykdė — ne
davė jokių sąlygų Lietuvos val
stybės kurti, lietuvių nuotaikos 
Vilniuje krito. Lietuvos Tary
bos nariai vieni kitiem priekaiš
tavo, kad vokiečiam buvo nusi
leista: vis tiek nieko iš jų ne
laimėta.

Tuo metu jau buvo pasklidu
si žinia, kad Amerikos preziden
tas Woodrow VVilson 1913 sau
sio 8 paskelbė savo 14 punktų 
pasauliui į taiką atvesti. Vienu 
iš jų skelbė teisę tautom pačiom 
apsispręsti. Bet vokiečiai dar 
tebebuvo stiprūs, pasiryžę užim
ti kone visą Rusiją, jei bolševi
kai nepriims jiem padiktuotų 
sąlygų: atsitraukti iš visos Lat
vijos, Estijos ir Suomijos, pa
daryti taiką su Ukraina. Lenki
ją valdė tik laikinai, nes ji dar 
1916 lapkričio 5 buvo paskelb
ta nepriklausoma karalyste. 
Lenkai kliudė ir Lietuvos Tary
bos pasitarimam su vokiečiais, 
ypač dėl siekimo Lietuvos vals
tybės sostine turėti Vilnių.

Tokiomis aplinkybėmis Lie
tuvos Taryba ryžosi padaryti vi
siškai savarankišką žingsnį: nu
braukti savo nutarimo antrąją 
dalį, kur buvo pasisakyta už są
jungą su Vokietija; praplėsti 
pirmąją, įrašant dar reikalą 
šaukti steigiamąjį seimą, ku
riam paliekama teisė nustatyti 
su kitom valstybėm santykius. 
Be vokiečių žinios ir prieš įų 
valią toks nutarimas buvo pa
skelbtas Vilniuje 1918 vasario

^Bolševikai dar 1919 metais 
Vilniuje, Gedimino kalne, buvo 
iškabinę savąją vėliavą, kuri iš
reiškė juos pačius: kraują, kerš
tą ir neapykantą. Kai kun. J. 
Tumas užsiminė Vincui Kapsu
kui, kurį nuo caro žandarų bu
vo slėpęs ir valgydinęs savo kle
bonijoje, kad šis turėtų pagerb
ti tautinę lietuvių vėliavą, tasai 
atsakęs: kovojau dėl revoliucijos ' taika turi būti padaryta “be 

kontribucijų ir aneksijų”. Vo- i 
keičiai gi buvo užėmę. Pabaltijį, ; 
kurį prieš karą valdė rusai No- 
rėdami po karo pasilaikyti, sau, Į į 
vokiečiai sumojo įrodyti, kad Į į 
Baltijos pamario savavališkai )• 
neprisijungia (neaneksuoja): |i 
kad patys tie kraštai dedasi su ■ 
Vokietija. Dėl to iš Lietuvos Ta- Į 
rybos buvo pareikalauta nutari
mo, kuris priimtas Vilniuje 
1917 gruodžio 11 ir skambėjo I 
taip: ‘ į

"1. Lietuvos Taryba, krašto j ’ 
ir užsienio lietuvių pripažinta į. 
kaip vienintelė įgaliota Lietuvių Į Į 
tautos atstovybė ,pasiremdama ji] 
pripažintąja tautų apsisprendi- ?! 
mo teise ir ,l917m. 17-23 d. lie- > 
tuvių konferencijos Vilniuje nu- Įj 
tarimu, skelbia nepriklausomos į' 
Lietuvos valstybės atstatymą su i

D R. J. BASANAVIČIUS Lietuvos Taryboje skaito Vasario 16 dektiaraciję

o ne dėl dryžumų.

Bolševikų revoliucija dar a- 
nuomet reiškė daugiau negu ca
ro valdžios vertimą: ji knisosi 
po tautų ir tikėjimo pagrindais. 
Kaip ženklo tam reikėjo kruvi
nos vėliavos — didžiojo prieš
taravimo žmoniškumui ir dieviš
kumui. Atmetė Dievą, o sudievi
nę save, bolševikai tautas pa
statė į gyvulių padėtį. “Valsty- 

__  bės sudievinimas veda į žmonių 
kunlaml' ueturių uuto"ive iŠ- sugyvulinimą” (N. Berdiajevas).

Tokia yra dabartinė bolševikų

mu.

Nepriklausomą gyvenimą at-

reiškė 3 ženkliais, du paėmu- Tokia yra dabartinė bolševikų 
si iš praeities ir vieną pasirinku- vėliava, iškelta pavergtoje Lie
si naują. Praeitį su dabartinu si- tuvoje prieš jos tautinę vėliavą 
jo Vytis ir Gedimino stulpai, su
jungti į valstybinę vėliavą. Vytis, 
krikščioniškųjų viduramžių ri
teris pasiimtas iš Vakarų savo 
skyde turi kryžių. Jisai paliko ir 
nepriklausomos Lietuvos valsty
binėje vėliavoje. Tautinei vėlia
vai parinktos trys spalvos, kil
nos tikinčiųjų lietuvių įprasmi
namos kaip tikėjimas (geltona), 
viltis (žalia) ir meilė (raudona). 
Kitiem jos reiškia Lietuvos gam
tovaizdį: saulę, želmenį ir že
mę.

ir kryžių, kuris keičiamas į kū
jį ir pjautuvą. Tai mūsų laikų 
Antikristo ženklai.

Kovodamas už Kristaus ti
kėjimą, Konstantinas Didysis 
kryžių buvo padaręs savo vėliava 
su įrašu: “šiuo ženkliu nugalė
si”. Kovodama už savo laisvę ir 
tikėjimą, liet tauta tebekelia 
savo religinius ir tautinius ženk
lus — savo būties vėliavą, ir ji 
turi viltį, kad su tais ženklais 
pasieks pergalės prieš žvėriš-

Vytis, Gedimino stulpai ir kus bolševizmo simbolius.

sostine Vilniuje ir jos atpalaida
vimą nuo visų valstybinių ry
žiu, kurie kada nors yra buvę 
su kitomis valstybėmis.

,ML Tai Valstybei tvarkyti ir 
jos reikalams ginti taikos dery
bose Lietuvos Taryba prašo vo- 
kiečių valstybės apsaugos ir pa
galbos. Atsižvelgdama į gyvus 
Lietuvos interesus, kurie reika-
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Po kiek laiko vienas beveik 
nežymus įvykis jo dvasioje su
kėlė sumišimą. Laikraštis Nau
jos Idėjos, kurį jis atvirai puolė, 
įdėjo jo vieno slapto dokumen
to nuorašą, kur buvo matyti pa
žiūrų skirtumai tarp Naujosios 
Aušros administratorių ir re
daktoriaus. Jis pasirausė savo 
archyvuose, originalas buvo din
gęs. Nebuvo abejonės, kad jį

Be abejo, prieš 
buvo susidomėjęs Enguerrando 
idėjomis, bet ar tai nebuvo ap
simetimas? Buvo galima jį pa
stebėti einant į bažnyčią ir duo
dant išmaldą. Vienas dalykas 
patraukė Enguerrando dėmesį, 
kad tik Danielius vienas jam ne
sant galėjo būti jo. kabinete. 
Vieną rytą argi Enguerrandas 
nerado ant savo rašomojo stalo 
popierių, kuriuos jis pats per 
neapsižiūrėjimą vieną vakarą 
buvo sumetę sį pintinę? Tikras

Lietuvos Tujba savo poe*dy je vasario 16 d. 1918 E. vieno balas m- 
Ux* kreiptis: 1 Rosi jos, Vokieti jos ir kitą valstybių vyriausybė# tiso 
pareiškiau:

Lietums Taryba^Ienintelė lietuviu tautos atstovybė.rsadasos 
pripažinta ja tautu apsisprendioo teise ir lietuviu Vilniaus konferencijos 
nutariau rūgs!jo 18-23 d. 1917 setais, skelbia atstatanti nepriklan* 
sooa demokratiniais pasatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine 
Vilniuje ir tą valstybe atskirianti nuo visu valstybiniu ryšiu.kurie 
yra buvę su kitosis tautoais.

Draup Lietuvos Taryba pareiskia.kad Lietuvos valstybės paar
tas ir jos sanljkiua su ki tesis valstybės!s privalo galutinai nustatyti 

kiek galias graižiau sušauktas steigiasasis sausas.deookratiniu budo 
visa jos gyventoja išrinktas.

Lietuvos Taryba pranešdaoa apie lai

vyriansybol,pato pripaiiati aeprtklausooa Lietuvos valstybę.

Aštuonioliktais metais vasa
rio 16 buvo šeštadienis. Didžio
joje gatvėje savo patalpas tu
rėjo Lietuvių Komitetas šelpti 
nuo karo nukentėjusiem. šią 
labdaros įstaigą vokiečiai ma
žiau varžė ir mažiau sekė, nors 
žmonių lankėsi nemažai. Juos 
dažnausiai priiminėjo ^kunigas 
Povilas Dogelis, komiteto sekre
torius. Vasario 16 atsilankė pas

(Nukelta į 5 pus.)

viename savo rašomojo stalo štai Laiptų viršuje Danielius pasi- 
Čhije, kurio nebuvo užrakinęs, lenkęs, o Teresė, iš bimės pri- 
1000 frankų banknoto, kurį jis sispaudusi viename laiptų kam- 
buvo padėjęs iš vakaro. petyje, nedrįso pajudėti.

—Kas? ' Enguerrandas suprato. Jis pa-
Pagalvojęs jis nutarė: Maksas kvietė Maksą į savo kambarį ir

- gintinę su garbingos šeimos 
mergaitę? Pagaliau, ji tik merga 
iš prieglaudos! Ar galima žinoti 
iš kur ji kilusi?

Ponios Enguerrand veidas su
liepsnojo:

— Aš patariu tau, Maksai, 
truputį svarstyti savo žodžius! 
Tie pamestieji už atlyginimą, 
kaip tu juos vadini, ar tai bū
tų Teresė, ar Danielius, gali bū
ti lygūs tau.

Iš tikrųjų savo sielos gilu
moje Enguerrandas galvojokaip 
ir žmona, tačiau tas nuolatinis 
Danieliaus vardo minėjimas, ka
da jis nebuvo tiesiogiai puola
mas, jį pykino. Jis, kreipda- Jo žmona nuleido galvą ir 
masis į ją tarė:

—Tu užmiršti, mano drauge, 
kad Maksas yra mūsų sūnus!

— Aš to neužmirštu, bet ne-

arba Danielius!
Apkaltinti savo sūnų? Jis nie

ko neatsakydavo Maksui, bijo
damas, kad tas nepradėtų sko
lintis. Tad Danielius? Bet. ko
dėl?

Viena mintis slaptomis įsi
smelkė jo dvasion: šis berniu
kas greit išeis tarnauti, tad bu
vo jam reikalingi pinigai. Argi 
jis nebuvo jau po išlaisvinimo 
pasakęs, kad jis ves Teresę ir 
kad pradės drauge mažą preky
bą. Prieglauda augintiniams 
vestuvių proga duoda kraitį, tai 
labai paprasta būtų norėti jį pa- lant 
didinti.

prie žmonos tarė:
A šnereikalauju iš tavęs apy

skaitos apie tavo išsišokimus ki
tur. Bet aš kreipiu dėmesį, kad 
namie nekiltų jokio skandalo!

Tu perdedi, kalbėdamas apie 
skandalą! Skandalas — tai tik 
tas ištrūkęs iš kalėjimo! Tas ta
vo tarnas turi perdaug jautrų 
būdą.

— Ir stiprų kumštį! Mano 
nuomone, šis berniukas čia mo
ka puikiai panaudoti savo rau
menis! Aš tau patariu pasižiū
rėti į savo veidą prieš atsigu-

tinga. _ -— Gana, Morta, neperdėk, mo! Argi ne jūs pakeičiate ma-
—Mano drauge, pirmiausia prašau! Aš esu įsitikinęs, kad no nuomonę apie save ir lei- 

reikia žinoti, koks buvo tas juo
kas ,kurį Maksas pasiuntė Te
resei.

—Mama, ar tu lygini tą au-

Maksas nepasakė Teresei tokių ūžiate man sutikti, kad teisėjai 
dalykų, nuo kurių ji turėtų raus- . nevsai klaidingai pasal
ti.

— AŠ visiškai nieko nesakiau 
k„ki>, Taflau, ilgai pagalvoju jis tam anjuUui!. Aš kalbėja. Uk
kažkas išdavė. buvo sumeta si moline’ Tikras atmetė sav0 išvadą, pasižadėda- tarnaitei... Aš su ja tik mauda-

Jis perklausinėjo visus savo įrodymas ,kad DanieUusmokėjo mas ak?Uau stebėti augintinį, giai juokavau. Sis šiurkštuolis 
—*---*---------- —- mane pertraukė ir įsakė tylėti,

šitai tiek perėjo ribas, kad aš 
tik pasitenkinau patraukęs pe
čiais. Ar aš galėjau priimti pa- matau reikalo prisidėti prie 
stabą iš tos griovių atmatos?
Tada jis man kirto kumščia į iš anksto numatyta tų vaikų 
veidą ir koja į pilvą.

pa vaduotojus, kurie kartas nuo 
karto pasitodydavo jo kabinete, 
bet nė vieno negalėjo įtarti; jis 
pasitikėjo jais. Iki šiai dienai 
vis buvo parodę nepaprastą iš
tikimumą. - Ieškok pas tą, kam 
nusikaltimas duoda naudos, sa
ko priežodis. Aišku, kad tai ne
galėjo padaryti vienas iš tų, ku
riems rūpi laikraščio pasiseki- . - r o---------------------------------------- — . -
mas. Vtenas jo namuose galėjo visai sumaišė. tąs žemyn ir rado sunkiai -beri- apie tai galvoji, Mona?
pagelbėti priešam* Danielius! Vieną rytą jb veltui ieškojo keliantį Maksą. Bet jo žmona pasirodė neryž- rese labiau, kaip su kitais.

suprasti dokumentų vertę. Kad 
jis tą kartą pasirūpino juos iš
gelbėti, nuo sunaikinimo, tai ga- ’ 
Įėjo būti tik noras įgyti savo 
pono pasitikėjimą. j

Bet vis tik dar Enguerrando 
tiesi dvasia negalėjo tikrai įtar- , 
ti ir apkaltinti

Vienas įvykis dar labiau ap
temdė namų nuotaiką. Tuo jis 
buvo opus EnguerranduL kad 
šis nežinojo savo sūnaus patrau
kimo prie augintinės* Teresės.

Vieną vakarą, kada Danielius 
h* jo sužadėtinė išsiskyrė kiek
vienas į savo kambarius, staiga

bendrosios nuomonės, kuri yra

atžvilgiu! Aš ypatingai norėčiau,
Aš pripažįstu, kad jis per- kad Maksas atsimintų, kad jis 

gyvena garbinguose namuose ir_____r____________ __ ,___ o_ ėmė saiką; aš pasilieku sau apie u ___~ -
Po to atsitiko kitas įvykis, ku- pasigirdo ant laiptų kažkas kren tai su juo pasikalbėti. Kį tu privalo gražiai elgtis su mūsų 

tąs žemyn ir rado sunkiai-besi- apie tai galvoji, MoAa? tarnais, ypač , su ta mažąja Te

gė, pasmerkdami jus prieš tre-
— Ką tik tu pasakei Maksui: jus metus?

nekelk namie jokio skandalo, — Aš vakar gyniau vieną 
tu žinojai, kad jo elgesys nebu- ................. * ....
vo toks, koks turėtų Imti. Da
bar tu jį gint Aš daugiau nieko 
nesuprantu!

Enguerrandas išbalo, 
pilnu pykčio balsu tarė:

— Gal būt, kaip tik dabar aš 
esu teisus. Iš tikrųjų, jei jau ne
galima tai mergaitei pasakyti 
linksmesniu tonu žodžio, tai tu 
turi ją tik siųsti pas gerąsias 
Neverso seseris! Gerai, gerai, aš 
rytoj pamatysiu Danielių ir jam 
pasakysiu,' kad, jei kas jam ne
patinka, jis turi man pranešti. 
Juk mes nesame kalėjime!

silpną būtybę, su kuria visai ne
siskaityta.

—Gana, gana, neįtikinėkite 
ęs, kad Teresei grėsė pavo- 

. jus! Pavydas, mano drauge, jus 
verčia daryti tas kvailybes.

Danielius išbalo, paskui, su
kandęs dantis ir šiurkščiu žvilgs
niu, tarė:
' — Pone, tegu jūsų sūnus ger
bia mano sužadėtinę! jeigu ne....

— O kas, jeigu ne?
—Aš jam sulaužysiu kaulus!

— Tikrai, jūs prie to einate 
visai tiesiai. Neseniai, rodos, jūs 
pasakėte mano žmonos akivaiz-

- doj, kad. jei jūs pažinotumėte 
savo motiną, ją užmuštumėte. 
Dabar jūs kalbate apie mano 

Rytojaus^rytą Enguerrandas sūnaus kaulų sulaužymą. Iš tik
rųjų tai rodo gana pavojingą pri
gimtį A šjus norėjau sulyginti 
su kitais daugiau, negu ką kitą. 
Aš manau, kad nebegalėčiau pa
siteisinti, palikdamas jus po sa
vo stogu, jei neateitumėt į pro
tą. Bet atsiminkite gerai: už 
pirmąjį išsišokimą aš pranešu

nutilo.

pasikvietė Danielių.
— Mano drauge, aš čia jus 

priėmiau iš meilės. Tačiau aš no
rėčiau, kad jūs manųjų atžvil
giu būtumėt daug ramesnis. Jei 
jus įžeidė sūnus reikėjo pas 
mane ateiti ir pasakyti, kuo jis 
jus nuskriaudė, žinoma, jo aki
vaizdoj. Bet jūs suprasite, kad prieglaudai ir jus išmestų per 
aš negaliu pakęsti jūsų žiauru- duris! • (b. d.)
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ANTANAS SMETONA — Lietuvos prezidentas 
1919-1920, 1926-1940

ALEKSANDRAS STULGINSKIS —
Lietuvos prezidentas 1920-1926

DR. KAZYS GRINIUS — Lietuvos prezidentas 1926 
Ir VI ministerių kabineto pirmininkas

1918 METŲ ĮVYKIAI LIETUVOJE
Vasario 16: Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimas.
Kovo 23: Vokietijos kancleris 
Hertlingas pranešė, kad Vokie
tija pripažįsta Lietuvos nepri
klausomybę, bet 1917.12.11 nu
tarimo pagrindais, t.y. sudarius 
Įvairias konvencijas su Vokieti
ja.
Birželio 4: Lietuvos Taryba nu
tarė kviesti kunigaikšti Urachą 
Lietuvos karalium.
Birželio 25: Vokietijos kancleris 
pranešė, kad Uracho išrinkimo 
Vokietija negali pripažinti kol 
nebus sudarytos su Vokietija 
konvencijos.
Liepos 11: Lietuvos Taryba nu
tarė pasivadinti Lietuvos Vals
tybės Taryba.
Rugpjūčio 20: Vokiečių okupaci
nė valdei i pranešė Lietuvos Vals 
tybės Tarybai, kad nors Lietu
vos valstybė p; ipažinta. bet Ta
ryba neturi vyriausybės funk
cijų.
Spalio 8: Taryba kreipėsi į Vo
kietijos kancleri, kad nekliudy
tų sudaryti Lietuvos vyriausy
bę ir perduotų jai krašto valdy
mą.

jos komunistų partijos komite
tas, veikęs Rusijoje, paskelbė 
“Lietuvos laikinąją darbininkų 
revoliucinę vyriausybę”, V. Kap- 
suko-Mickevičiaus vadovaujamą. 
Ji turėjo nuversti Valstybės Ta
rybą ir paimti valdžią, raudona
jai armijai ginklu remiant. So
vietų Sąjunga ją pripažino lap
kričio 22.
Gruodžio 23: Į Lenkijos siūly
mą sudaryti bendrą gynybą nuo 
bolševikų Lietuvos vyriausybė 
sutiko, kad Lenkijos kariuome
nė būtų Įleista Į Lietuvos teri
toriją. jeigu Lenkija pripažins 
Lietuvą. Protestavo prieš Lenki
jos paskirtus komisarus Vil
niaus, Suvalkų, Kauno ir Gardi
no buv. gubernijom valdyti. ,

-Gruodžio 26: Vladas Stašinskas, 
vietoj išvykusio į užsieni min. 
pirm. Voldemaro. įteikė vyriau
sybės atsistatydinimą.
Gruodžio 26: Sudaryta Alykolo 
Sleževičiaus vyriausybė.
Gruodžio 29: Paskelbtas vyriau
sybės atsišaukimas, kad stotų 
savanoriai i kariuomenę.

Lietuva per 22 nepriklausomus metus: 1918-1940
Lietuva, 1918 atstačiusi savo 

nepriklausomą valstybę, išgyve
no nepriklausomai tik 22 metus. 
To laiko trumpą tarpą, ligi 1920 
pabaigos, ėjo karai už valstybinę 
gyvybę — su bolševikais, ber
montininkas, lenkais.

Nuo 1921 pradžios ėjo jau tik 
valstybės organizavimo ir kūri
mo laikai.

Kurie Įvykiai buvo kertiniai 
tame nepriklausomos Lietuvos 
22 metų laikotarpyje?

UŽSIENIO POLITIKOJE
Nep: ik' ausomybę paskelbus 

i ją ginklu apgynus, prasidėjo 
kova už Lietuvos pripažinimą, 
už žemių išlaikymą, atgavimą di
plomatinėm priemonėm, už san
tykius su kaimynais.

1918 kovo 23 Vokietija pri
pažino Lietuvą pirmoji. 1919 
rugsėjo 24 Anglija pripažino de 
pažino de f acto. 1922 liepos 13 
Ambasadorių konferencija pri
pažino de jure: 1922 liepos 27 A- 
merika pripažino d. j. 1922 lap
kričio 10 Vatikanas pripažino 
d. j. 1922 guodrio n in t o 
Anglija, Prancūzija, L rii i Ja
ponija.

1921 rug.ėjo 22 Lietuva pri- 
imta į Tautu Sąjungą.

Tarptautiniai santykiai su 
Lenkija buvo nelaimingiausi:

PROF. AUGUSTINAS VOLDE
MARAS. I ir XIV ministerių ka
binete pirmininkas

1920 spalio 7 paliaubų sutar
tis Suvalkuose. Bet ją sulaužius, 
Lenkija spalio 9 užėmė Vilnių. 
Nuo tada Lietuva su Lenkija 
bylinėjosi Tautų Sąjungoje ir 
Haagos teisme:

1920-21-22 Tautų Sąjungos at
stovas belgas Hymansas mėgino 
sutaikinti, 1921 gegužės 29 jo 
projektas: Vilnius su sritimi pri
klauso Lietuvai, bet dalinamas-Į 
du kantonus, kalbos vartojamos 
lenku ir lietuvių. Lietuva pada
ro poli .i nes, karines, ūkines kon
vencijas su Lenkija. Lietuva ne 
priėmė, norėdama, kad būtų a 
statyta Suvalkų sutartis; Lenki 
ja nepriėmė, nes ji Vilnių tuė 
jo. Tautų S-ga 1922 sausio K 
apgailestavo Hymanso projekte 
atmetimą ir tuo klausimą baigė 
Lietuva mėgino daug sykių a' 
naujinti Vilniaus klausimą Tu 
tų Sąjungoje. Bet

“Nuo 1922 Lietuvai Vilniau 
byloje fatališkai nevyko. Nė vie
nas jos žygis neturėjo pasiseki 
no. nė vienas jos reikalavime 
ne buvo išpildytas” (J. Purickis 
Lie.uva nutraukė santykius : 
Lenkija, o Lenkija jų reikalavr 
ksip dabar “koegzistencijos”; t 
da byla iškilo Haagos tarptauti 
iriame tribunole. 1931 Liet, j' 
laimėjo. Po nevykusių neoficia 
lių derybų dėl satykių atnaujini
mo Lenkija 1938 kov. 17 ultima
tumu išreikalavo užmegsti santy
kius su Lenkija, status quo pa
grindu, t.y. visai neliečiant Vil
niaus klausimo. ,

Santykiai su Vokietija buvo 
geri iki Hitlerio Įsigalėjimo.

1923 sausio 15 m. Lietuvos su-

1939 rugsėjo 11 Lietuva pa
skelbė savo neutralumą Vokieti
jos kare su Lenkija, nors Vokieti 
ja spaudė žygiuoti prieš Lenki
ja ir dėtis su Vokietija.

1939 rugsėjo 28 slaptoje Vo
kieti j os-Sovietų Sąjungos sutar
tyje Vokietija pripažino Lietuvą 
Sovietų Sąjungai.

Kovos su bolševikais baigėsi 
1920 liepos 12 taikos sutartim. 
Joje Įsakmiai buvo pripažįsta
mas Vilnius Lietuvai.

Santykiai su šv. Sostu buvo 
menkesni negu patenkinami.

1926 balandžio 4 Vatikanas 
Įkūrė Lietuvoje bažnytinę pro
vinciją, padarydamas vietoj bu
vusių dviejų vyskupijų penkias. 
1927 rugpiūčio 27 pasirašytas 
konkordatas su šv. Sostu.Kal
tinimas Vatikano atstovui, kad 
jis palankesnis kitai valstybei 
ne Lietuvai, paskatino Lietuvos 
vyriausybę paprašyti; kad at-

giamasis seimas, kurį atidarė 
Gabrielė Petkevičaitė sekreto
riaujant Muraškaitei. Seimo pir
mininkas buvo A. Stulginskis.

1922 kovo 29 priimtas žemės 
reformos Įstatymas.

1922 rugpiūčio 1 priimta Lie
tuvos konstitucija.

1922 rugsėjo 25 Įvestas litas.
1923 lapkričio 13 susirinko 

pirmasis seimas: prezidentu iš
rinko Aleksandrą Stulginskį.

1924 kovo 12 pirmas seimas

kilimas ir Klaipėdos krašto pri
sijungimas prie Lietuvos tų san
tykiu nesugadino. Tik su nacio- 
ml :ociilizmo stiprėjimu Klaipė 
dos krašte ėmė naciai reikšti sie
kimus prisijungti prie Vokieti
jos. Vokiečių iškeltą prieš Lietu
vą bylą Haagos teisme 1.932 rug- 
mūčio 11 Lietuva laimėjo tuo. 
k d tei'irias pripažino Lietuvos 
u-e e.iumą Klaipėdos kraštui.

193)9 kovo 22 Vokietijos ulti
matumas Lietuvai atsisakyti 
nuo Klaipėdos.

MYKOLAS SLEŽEVIČIUS — II, 
IV ir XIII ministerių kabineto pir
mininkas

PROF. PRANAS DOVYDAITIS. 
—■ III ministerių kabineto pirmi
ninkas

ARKIVYSK. J. SKVIRECKAS — 
pirmasis Lietuvos metropolitas

VYS^. J. STAUGAITIS — 
buvęs seimo pirmininkas

Lapkričio 2: Valstybės Taryba 
panaikino kunigaikščio Uracho 
kvietimą i Lietuvos karalius. 
Lapkričio 5: Valstybės Tarybos 
prezidiumas pavedė prof. Au
gustinui Voldemariu sudaryt 
Lietuvos vyriausybę.
Lapkričio 11: Pirmoji vyriausy
bė buvo pristatyta Tarybai to
kios sudėties; Augustinas Vol
demaras min. pirm, ir užs. r. 
min., Vladas Stašinskas vidaus 
reika. min.. Petras Leonas tei
singumo. Martynas Yčas preky
bos ir pramonės. Juozas Tūbelis 
finansų ir valstybės turtų, pulk. 
Mykolas Velykis apsaugos. Juo
zas Voronko min .be portfelio 
gudų reikalam. Jokūbas Vigods- 
kis žydų reikalam. Jonas Yčas 
švietimo ministerijos valdyto
jas.
Lapkričio 16: Sudaryta Prūsų 
Lietuvių Tautinė Taryba, kuri 
pradėjo naują akciją už M. Lie
tuvos susijungimą su Lietuvos 
valstybe .Jos pirmininkas — dr. 
Vilius Gaigalaitis, nariai Vikto
ras Gailius. Erdmonas Simonai
tis. Jonas Vanagaitis.
Lapkričio 20: Berlyne pirmas 
Lietuvos atstovas dr . Jurgis 
Šaulys.
Lapkričio 23: Pirmas įsakymas 
kariuomenei: sudaroma apsau
gos taryba iš pulk. Chaleckio. 
papulkininkio Nastopkos ir gyd. 
papulk. V. Nagevičiaus.
Lapkričio 30: Prūsų Lietuvos 
Tautinė Taryba paskelbė dek- 
liaraciją už M. Lietuvos prisijun
gimą prie Lietuvos valstybės.
Gruodžio 5: Valstybės Taryba 
priėmė Vilniaus universiteto sta
tutą.
Gruodžio 8: Vyskupas Jurgis 
Matulaitis perėmė Vilniaus ar
kivyskupo pareigas.
Gruodžio 8: Lietuvos ir Gudi-

ANTANAS MERKYS — XVIII 
ministerių kabineto pirmininkas

GEN. VLADAS ČERNIUS—XVII 
ministerių kabineto pirm i ninkas

1926 rugpiūčio 27 pasirašyta 
su Maskva nepuolimo sutartis.

1939 spalio 10 Sovietai išrei
kalavo iš Lietuvos tarpusavio pa
galbos sutarties, pagal kurią Įve
dė raudonosios armijos bazes.

1940 gegužės 25 Sovietai pa
skelbė kaltinimus Lietuvai dėl 
tariamai pagrobtų raudonarmie
čių.

1940 birželio 14 Maskvos ul
timatumas, po kurio ėjo karinė 
okupacija.

stovas išvyktų. Konkordate su
tartų dalykų nevykdymas ir vy
riausybės žmonių pareiškimai, 
kad Vatikanas ginklų neturi, 
skatino Vatikaną su nepasitikė
jimu žiūrėti į Lietuvos vyriausy
be.

VIDAUS POLITIKOJE
Valstybinėm formom sukur

ti ir Įstatymais paversti dau
giausia pastangų skirta demo
kratiniame laikotarpyje.

1920 gegužės 15 susirinko stei-

paleistas ir gegužės 12-13 iš
rinktas antrasis.

1926 gegužės 8.9.10 išrinktas 
trečiasis seimas. Rinkimus ku
rnėjo socialdemokratai ir liaudi
ninkų -tautininkų blokas. Prezi
dentu išrinktas dr. Kazys Gri
nius.

1926 gruodžio 17 karinis per
versmas. nušalinęs iš prezidentų 
K. Grinių ir pastatęs A. Smeto
ną.

1927 balandyje A. Smetona

paleido seimą ir naujo nešaukė, 
tuo ir baigėsi demokratinis lai
kotarpis! Prasidėjo autoritetinis.

1928 gegužės 26 A. Smetona 
paskelbė naują konstituciją, kur 
parlamento funkcijos labiau- 
pcrkeltos prezidentui.

1938 išrinktas A. Smetonos 
seimas.

1938 vėl pakeista konstituci
ja. vyriausias funkcijas atiduo
dama i prezidento rankas.

(Nukelta i 5 pusi.)
KUN. VLADAS MIRONAS—XVI 
ministerių kabineto pirmininkas

PROF. ERNESTAS GALVA
NAUSKAS — V. VII, VIII ir IX 
ministerių kabineto pirmininkas

ANTANAS TUMĖNAS — X mi- 
nisterių kabineto pirmininkas

VYTAUTAS PETRULIS — XI 

ministerių kabineto pirmininkas

DR. LEONAS BISTRAS — XII 

ministerių kabineto pirmininkas JUOZAS TŪBELIS- XV minis 
torių kabineto pirmininkas
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Švietimas nepriklausomos Lietuvos laikais
Nepriklausomoji Lietuva, 

mažai berado mokyklų, kurių 
gausu buvo prieš caro oku
paciją (1795). Rusai daug jų 
panaikino, mažai kūrė savų. 
Didysis karas ir tas apgriovė.

Nepriklausomybės pradžio
je, 1919 m., visose pradžios 
mokyklose mokėsi tik 45,500 
mokinių, gimnazijose ir kito
se vidurinėse mokyklose — 
9,200 mokinių. Bet ir tiem 
trūko ir mokytojų ir tinka
mų pastatų.

Nenorėdami delsti, kol bus 
pastatytos geresnės mokyk
los, lietuviai pirmiausia kū
rė mokytojų seminarijas ir 
parengė pradžios mokyklų 
mokytojus. Tuo pačiu metu 
iš lietuviško universiteto išė
jo visa eilė paruoštų mokyto
jų gimnazijoms. Tada jau rū
pintasi ir naujais pastatais. 
Visoje eilėje miestų buvo pa
statytos naujos modernios 
gimnazijos; pvz. Šančiuose 
buvo viena iš didžiausių Pa
baltijo mokyklų. Neužmiršta 
ir pradžios mokyklų staty
bos. 1939 m. pradžios mokyk
lose mokėsi 338,500 mokinių, 
gimnazijose 28.000.

Į AMATUS
Lietuvoje visą laiką trūko 

amatininkų. Jau Valančius 
per savo “Palangos Juzę“ 
skatino imtis amatų, kad tuo 
išstumtų iš pelningos profe
sijos kitataučius. Tačiau a- 
matams mokytis nebuvo tin
kamų sąlygų. Atkūrus savą 
valstybę, nebuvo nė vienos 
amatų mokyklos. Tad Įkur
tos įvairios — stalių, šaltkal
vių. technikų,, odos apdirbi
mo ir kitokios mokyklos, ku
riose 1939 jau mokėsi 3,000 
jaunuolių. Naujos didžiulės 
amatų mokyklos pastatytos 
Klaipėdoje. Kaune: Telšiuo
se. Ukmergėje.

Skatinta ir savo prekyba, 
įkurtos įvairios prekybos mo
kyklos, o vėliau aukštoji mo
kykla Klaipėdoje — Preky
bos Institutas.

Į ŽEMĖS ŪKĮ
Pradėtos kurti ir žemės ū

KLAIPĖDOS KRAŠTO LIETUVAITĖS

STEIGIAMOJO SEIMO rūmai Kaune

kių mokyklos, kurių neprik
lausomybės pradžioje visai 
nebuvo. 1939 m. jau veikė 22 
tokios žemės ūkio mokyklos, 
kuriose ūkininkų vaikai bu
vo išmokomi modernaus ūki
ninkavimo. Tobulinant ats
kiras šakas, kurtos specialios 
mokyklos! Belvederyje (prie 
Seredžiaus) pienininkų mo
kykla, Gruzdžiuose gyvulin- 
kystės, Kaune aukštesnioji 
sodininkystės ir daržininkys
tės mokykla. Mergaitėms

LA1SVĖS PAMINKLAS Karo Muziejaus sodelyje Kaune

LIETUVA PER 22 METUS ...
(Atkelta iš 4 p-L)

1939 kovo 30. po Lenkijos ul
timatumo ir Klaipėdos praradi
mo. buvo sudarvta “bendro dar
bo“ vyriausybė, vadovaujama 
gen. Černiaus. Bet jis buvo tik 
iki 1939 lapkričio 22: jį pakeitė 
Antanas Merkys. Toje vyriausy

steigta žemės namų ruošos 
mokyklų. Iš jų žymiausios bu
vo Aukštadvaryje, Antaliep
tėje, Rietave, Salose, Karmė
lavoje. Tuo pačiu metu visa
me krašte buvo rengiami i- 
vairūs kursai, kurie supažin
dino su naujais žemės ūkio 
laimėjimais.

Dotnuvoje įkurta žemės 
ūkio akademija, o Vilijampo
lėje, Kaune, veterinarijos 
akademija.

bėje dalyvavo ir opozicijos at
stovai.

tautos kūryboje
Suskaičiuoti, kiek buvo pada

ryta ūkiniame ir kultūriniame 
gyvenime bei švietime, neįmano
ma. Tik mažais palyginimais ga
lima parodyti, kokiu tempu ėjo
nepriklausomos Lietuvos pažan
ga. Keli tos pažangos pavyzdžiai:

Gyventojų mirtingumas \ic- 
nam tūkstančiui gyventoji! 1920- 
24 buvo 17.1. o 1935-9 jis su
mažėjo iki 13.4.

Lietuva buvo žemės ūkio kraš
tas. bet ji veržėsi stipriai nepri
klausomoj Lietuvoje į pramone:

1913 m., prieš karą. Lietuvoje 
6.603 darbininkais, o 1929 buvo 
16.131 įmonė su 33.000 darbi
ninkų. Tik nuo 1931 iki 1941 
pramonėje dirbančių skaičius 
pakilo 67 proc.

Lietuvai nelengva buvo vytis 
ūkiškai pažangius kraštus, nes 
rusų valdomojo Lietuvoje buvo 
didelis atsilikimas. Tačiau Lic 
tuvos ūkinei pažanga buvo ku
riama didesniu tempu nei va-

DARBININKAS

AUKŠTOSIOS MOKYKLOS
Nebuvo ir savo universite

to. Jis įkurtas 1922. Universi
tetas paruošė visų šakų spe
cialistus, krašto darbuotojus, 
kultūrintojus. Atgavus Vil
nių, atgaivintas ir jo senasis 
universitetas.

Kariuomenės vadams ruoš
ti 1919 buvo įkurta karo mo
kykla, kuri išleido daugybę 
karininkų. Jie dar turėjo pro
gos savo mokslą gilinti aukš
tuosiuose karininkų kursuo
se Kaune.

Pradžios mokyklos mokyto
jams paruošti įkurtas Peda
goginis Institutas Klaipėdo
je.

Neužmiršta ir mono: Kau
no įkurta meno mokykla, 
konservatorija, muzikos mo
kykla Klaipėdoje, vėliau Vil
niuje meno akademija, tai
komosios dailės institutas. 
Kaune.

Taip per trumpą laiką Lie
tuva švietėsi, kultūroj o, kopė 
į Europos kultūringųjų tau
tų eiles.

Lietuvos
kariuomene

Lietuvos kariuomenė pradė
ta organizuoti 1918 lapkričio 23 
d. Pirmąjį kariuomenės brau 
duolį sudarė savanoriai, iš kui ių 
Alytuje buvo organizuojamas 
pirmasis pulkas bei komendan
tūros Vilniuje, Kaune, Seinuose 
ir kitur. Savanoriai dar tuo metu 
neturėjo nei uniformų, nei gerų 
ginklų, bet jie ties Kėdainiais 
sulaikė bolševikų puolimus

Čia. Taučūnų kaimo laukuose 
netoli Obelies upės, žuvo fronto 
kautynėse pirmasis karys Povi
las Lukšys.

Pirmasis žuvęs karininkas bu
vo pirmojo pulko vadas Anta
nas Juozapavičius. Jis buvo bol
ševikų nukautos Alytuje ant Ne
muno tilto.

Netrukus laisvės karuose mu
sų kariuomenė išaugo i dešimtis 
tūkstančų karių, susiorganiza
vo trys kavalerijos pulkai, mo
torizuotos dalys, šarvuoti trau
kiniai. statybos, technikos, ry
šių batalijonai.

darnose. Ekonomistas J. Paže- 
meckas. imdamas pagrindu 1929 
metus ir jų gamyba žymė 
damas 100 priėjo toki vaizdą: 
Motai Lietuvos Pasaulinė 

gamyba
1930 108.3 83.3
1932 153.7 63.0
1936 241.2 7.70
1939 354.2 128.7

Taigi Lietuvos gamybos tem
pas buvo didesnis ir siekė pi i- 
sivyti kitus.

Piliečio ūkine gerovę rodo tai. 
kokias galimybes jam sudaro jo 
uždarbis. Sunku buvo lyginti 
Lietuvos dirbančiojo uždarbį 
su Amerikos darbininko uždar
biu. Tačiau lyginant su kaimy
nais. Lietuvos darbininko pei Lu
inasis pajėgumas matyti iš to
kio viazdo: už savo savaitini už
darbi jis galėjo pirktis d\įgubai 
daugiau duonos, septynis k irtus 
daugiau mėsos, keturis su puse 
kartu daugiau sviesto, pusastun- 
to karto vilnonė < medžiagos 
daugiau nei Sovietu Sąjungos 
darbininkas, t z trim savaičių 
uždarbi jis galėjo pi'ktL d ibžį. 
už kini Sovietų darbi i :k i< tu
rėjo atiduoti 11 >av..i.iii ualaibi

Kaip I ietuvoje ki'o s imi.mis. 
matyti is to. kn Lietuva perėmė 
is Du ijov tapdama ne;>: ik'auso- 
nia. ir ka ji p.iii sukalė:

Lietuvoje 1913 buvo 875 pra
džios mok' k'o- u 1'122 i ioky- 
toi; i > i • 5 i .2“ 1 i ’<»ki i i

Proi V. Bi . i.-4;o> Iii imu. 
I ietuvoje nuo 191'1 iki 19:^ is- 
lei ta 17.000 knygų. Ly per 20 
nepnklauscnnų metų daugiau 
npi per v i <ą laikotarpi nuo pat 
pirmosios knygos pradžios (1547 
metui
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KARO MOKYKLA PARADE

SKELBIAME NEPRIKLAUSOM|J| LIETUVI
(Atkelta iš 3 psi.>

ji ir Lietuvos Tarybos nariai. 
Jie sakėsi, kad buvo nutarę 
rinktis pas dr. Joną Basanavičių, 
bet pasirodę pas jį per šalta. 
Kailinukais apsigaubęs tūnojęs 
nedideliame savo kambaryje 
prie knygų krūvos: kitos buvo 
sukrautos nekūrenamuose kam
bariuose. Karo metu buvo sun
kiau gauti malkų. Pas jį atėję 
keli Lietuvos Tarybos nariai iš
sivadino į Lietuvių Komiteto na
mus.

Kun. Povilas Dogelis parūpi
no plunksnas pasirašyti Lietu
vos nepriklausomybės dekliara- 
cijai. Jas po to pasilaikė atmi
nimui ,nors nei jisai nei Lietu
vos Tarybos nariai tada nebū
tų dar galėję pasakyti, jog šis 
dokumentas bus istorinis.

V okiečiai buvo pradėję savo 
didžiąją ofenzyvą prieš bolševi
kus rytu fronte, kuris visiškai 
gniužo. Vakaruose jie taip pat 
dar stipriai laikėsi ir ten net 
galėjo permesti dali savo ka
riuomenės. Lietuvių "partizaniš
kas žingsnis“ karinei vokiečių 
vadovybei labai nepatiko. At
spaustas ir platinamas Vasario

• Lietuvoje prieš antrąjį 
pasaulinį karą buvo 68 pro
centai dirbančių, kai tuo tar
pu Vokietijoje buvo 49 pro
centai. Šveicarijoje 47. Dani
joje 42.

• Lietuvoje buvo 7000 dva
rų. kurių daugumas priklau
sė svetimtaučiams ir nutau
tusioms savininkams. Pravc- 
dus žemės reformos įstaty
mą. jie visi buvo apkarpyti, 
žemė išdalyta savanoriams 
'ir norintiems ją dirbti.

• Prieš karą Lietuvoje bu
vo 310.000 atskiru ūkių, iš 
jų 317 turėjo daugiau kaip 
pi 200 ha žemės. Daugiausia 
ūkių buvo nuo 1 iki 12 ha

LIETUVOS UNIVERSITETO senatas 1929 1932 metais

16 aktas buvo konfiskuojamas. 
Kun. Povilas Dogelis, kaip Lie
tuvių Komiteto sekretorius, tu
rėjęs ryšių su provincija, pasi
stengė dalį tų aktų išsiuntinėti 
plačiau po Lietuvą. Tuo tarpu 
saugotos plunksnos žuvo.

Po vienerių metų Vilniuje bu
vo suruoštas pirmasis Vasario 
16 minėjimas. Vasario 16 tada 
buvo sekmadieni, kaip ir šiais 
metais.

Vilnių jau buvo užėmę bolše
vikai. atsivesti Vinco Mickevi
čiaus-Kapsuko. Gudijos ir Lietu
vos sovietinės respublikos komi
saro. Lietuvos laikinoji vyriau
sybė bu vo pasitraukusi į'Kauną. 
Kapsukas neleido Vilniuje, nei 
Lietuvos trispalvės kelti nei pa
ties minėjimo ruošti. Jisai bu
vo suruoštas slaptai. Meninės 
programos metu bolševikai ap
stojo duris, dalyvius išblašė. ki
tus suėmė. Suimtųjų tarpe bu
vo ir kun. Povilas Dogelis. Kra
tos metu jo bute anos plunksnos 
dingo. Vėliau būdamas jau Kau
no Bazilikos viceprepozitu. daž
nai apgailėjo, kad jam neteko 
jų išsaugoti nepriklausomos Lie
tuvos muziejui S. Suž.

Tą brangų atminimą pradan
gino Vincas Kapsukas, bolševi
kas. parsidavęs rusam. Jisai, 
kaip matėme, dalyvavo ir Bras
tos derybose, kuriose bolševikai 
turėjo vokiečiam kapituliuoti ir 
pasirašyti 1918 kovo 3 sutartį. 
Ta sutartimi buvo atsižadėję vi
so Pabaltijo.

Kai 1918 lapkričio 11 ir vo
kiečiai turėjo kapituliuoti vaka
rų fronte, bolševikai, nežiūrė
dami jokių savo sutarčių, pasi
leido vergti visus kraštus, ku
riuos tik galėjo kaimynystėje 
prieiti. Veržėsi ir Lietuvon, bet 
buvo atmušti Lietuvos savano- 
rių-kūrėjų. Pirmasis iš jų žuvo 
Povilas Lukšys prie Kėdainių 
1919 vasario 8.

Savanorių krauju Vasario 16 
aktas stojosi kūnu ir nepriklau
soma Lietuva gražiai skleidė
si visą 20 metų savo laisvo gy
venimo.

Dabar ją žudo tie patys mask- 
viniai ir kapsukiniai bolševikai. 
Tačiau jų dienos nėra nesuskai
tytos. “Lietuva juk atbus gi ka
da".
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SUPERIOR PIECE GOODS CORP.Jonas Obelinis
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Joscpli Audrusis Insurance
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New York 11, X. Y185 West 14th Street

Juozui ir Izabelei Laučkuirer
«» W. Gfrard Avė.

12 šv. 
Bos to 
vargo

Urmo (wholesale) bei smulkmenų (retail) importuotos 
bei vietinės vilnonės ir maišytos medžiagos, suknelių bei

nu. Po to sekė draugiška arba
tėlė su lietuviškai keptais bly
nais.

Gabūs jaunuoliai. Judita Bla-

paltų medžiagos, šalkos.
Mes parduodame geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

PRIE CITY SAVINGS BANK Tei. EL 4-1711

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 9.50 už pilną eilutę

rengia- 
komite-

GENERAL PARCEL AND TRAVEL C(L INC.
(UCENSED BY THE U.S.S.R.) 

Cllehea 3-2583

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ!
Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

h kvarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei Švarkams.
Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 

(wholesale) kainomis.

K and K FABRICS
1158 East Jersey Street Elizabeth, N. J.

šiokiadieniais — 9 vaL ryto ligi 9 vaL vak., 
sekmadieniais — 1 vai. p.p. ligi 5 vaL vak.

DUODAMA SPECIALI NUO LAIDA UŽ MEDŽIAGAS 
SIUNČIAMAS j LIETUVĄ

šv. Alfonso mokykloj. | naują 
valdybą išrinkta: Ona Lekevi- 
čienė — pirm., Nancė Pastar- 
nokaitė — vicepirm.. Barbora 
Geležytė — protokolų rašt.. Leo
kadija šalkauskaitė — kore
spondentė. Kun. A. Dranginis, 
jų dvasios vadas, padėkojo se-f 
najai valdybai už jų atliktą gra
žų darbą ir įteikė dovanėles.

Ateitininkai sendraugiai
vasario 2 popietėj šv. Alfonso 

mokykloj su-irinko pasiklausy
ti kun. K. Pugevičiaus paskai
tos “Teologija parapijoj”. Vė
liau sekė įdomios diskusijos. Vi
siem patiko kultūrinis pobūvis.

Lituanus vakaras
Liet. Studentų Sąjungos lei

džiamam informaciniam žurna
lui Lituanus paremti, Baltimorės 
Liet. Studentų organizacijos 
skyrius kartu su karių Ramove, 
vasario 8 Calvert Hali mokykloj 
suruošė literatūros ir muzi
kos vakarą. Programą išpildė 
vietinės meninės jėgos. Autoriai 
deklamavo savo eilėraščius, mu
zikai išpildė kūrinius. Dalyvavu
sieji patenkinti tokiu kultūrin
gu vakaru.

Jaunimo—CYO 
organizacija Baltimorės arkivy
skupijoj, minėdama dviejų metų 
gyvavimo sukaktį, vasario 7 su
ruošė Mardi Gras Fifth Regi- 
ment kareivinėse. Dalyvavo per 
5 tūkstančius jaunimo, kurių 
tarpe Įsijungė šv. Alfonso para
pijos skyrius. Programoj pasi
rodė daug radijo ir televizijos 
artistų. Kun J. Antoszewskis pa
dėjo paruošti parodą, apiman
čią organizacijos įvairią veiklą.

Adv. Tomas Grajauskas
vasario 9 per Liet. Meliodijos 

radijo programą kalbėjo apie 
Baltimorės Liet. Draugijų Tary
bą, paaiškindamas jos veiklą ir 
tikslą. Ragino visus lietuvius 
vieningai jungtis ir dirbti dėl 
lietuviškų interesų, nes tik vie
nybėje yra galybė.

Parapijos vakarienė
vasario 9 praėjo labai sklan

džiai. Moterys pagamino valgius, 
vyrai priiminėjo svečius, jauni
mas mandagiai patarnavo prie 
stalų. Lietuviai, gyvendami iš
simėtę, turėjo progos susibėgti 
ir maloniai pasivaišinti. Po va
karienės buvo smagiai sušokta.

Liurdo 100 metę
sukaktis šv. Alfonso bažny

čioj iškilmingai paminėta vasa
rio 11 d. 10 vai mišiomis su a- 
sista. Mišias laikė prel. L. Men- 
delis .Pamaldose dalyvavo daug 
novenos dalyvių ir lietuvių pa
gerbti prieš 100 metų apsireiš
kusią Ūurde Dievo Motiną. Per 
mišias gražiai giedojo mokyklos 
vaikučiai.
Leit. Karolis ir Bet® Kačauskai 

vasario 6 susilaukė dukters.

Vilnonės Medžiagos Lietuvon
Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius 

UETUVOJE, LATVIJOJE, ESTIJOJE, GUDIJOJE. 
UKRAINOJE IR UŽKARPAC1O RUSIJOJE!

Pasiuskit jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam
Mulus iiž vitn..n-s yra teažesaiš. n*gi> ui pasiiltaa suknH.e

m.iiiiajras iA ritinių <r atlaikas paei<>ni p:i>*inMUuau«i<>ni kaiiiMin 
s im-nr.- junui e*iūl» 3 stainbiva krautuvė*

118-125-130 ORCHARD ST..
- COI. Oelancey.- NVC. GK 5-1525

R^k«n.«t-ni.. krsnituvAa.. kalbama nisiAtcai. Ii'likl^ksi* ir ukminb-tiAkai 
K R AUTU ves ATVIROS KASDIEN. IR SEKMADIENIAIS. ISSKYRUS 

ŠEŠTADIENIUS. NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO
Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

ji rryliiram sūneliui Juozukui mirus, 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

PR. NAUJOKAITIS Ir A. BENDORIUS

gilią užuojautą reiškiame.
. jV dukrelėm bei giminėm dėl jų sūnaus Juozuko mirties.

A. V. B. RADZIVANA1

Kampas Houston St 
Telef. AL 4-8319

‘ • Vytautas Vardys, dėstąs 
politinius mokslus Viscoi- 
sin universitete, Milwaukee, 
LB kviečiamas atvyksta į Chi- 
cagą, kur vasario 23, minint 
Lietuvos nepriklausomybės 

r- šventę, Visų Šventųjų parapi
jos salėje 11 vai. pasakys kal
bą. Meninėje dalyje dalyvaus 
Janina Liustikaitę ir lituanis
tikos mokyklos mokiniai. Mi
šias aukos ir pamokslą pasa
kys Tėvas J. Kubilius. Minėji
mą rengia LB Roselando apy
linkės valdyba.
• Pranciškonų vienuolijos 

tarybos metiniai posėdžiai į- 
vyko vasario 13-14 d.d. Ken- 
nebunkporte, Me. .Dalyvavo: 
provinciolas J. Gailiušis, Tėv. 
J. Vaškys, Tėv. V. Gidžiūnas, 
Tėv. P. Giedgaudas, Tėv. P. 
Barius ir Tėv. L. Andriekus.

• PreL Pr. Juras organi-
1 zuojamai ; Čiurlionio vardo 

galerijai Chičagoje nupliko 
ir padovanojo vieną 
diko paveikslą.

• Marianapolyje 
mos Marijos šventės 
tas posėdžiavo sausio 17 ir 
suplanavo šios šventės iškil-

- mių tvarką. Komitetui pir
mininkauja prel. Pr. Juras.

• Dail. Račkus iš Toronto 
išvyko porai mėnesių į Pary
žių pagilinti meno studijų.

• Pax Romanos. tarptauti
nės studentų katalikų organi
zacijos, diena yra kovo 7, To
mo Akviniečio šventėje. Stu
dentai ateitininkai raginami 
ar tą dieną arba artimą sek
madienį paminėti Pas Roma-

• na sąjūdį ir išaiškinti jo pras
mę.

• Pasaulio Lietuvių Seimo 
koncerto ruoša eina pilnu 
tempu. Koncerte sutiko daly
vauti šie chorai: Čiurlionio 
iš Clevetando, Dainavos, Vy
rų, Stephens ir Pirmyn — 
visi iš Chičagos. Varpo iš To
ronto ir Vyrų choras iš Bos
tono. Koncerto programą su
darys ištraukos iš lietuviškų
jų operų: Kamavičiaus — 
Gražina, Radvila Perkūnas 
ir Šimkaus — Pagirėnai. Taip 
pat bus atlikta Šimkaus kan
tata Atsisveikinimas su tėvy
ne ir Žilevičiaus kantata Vy
tauto Didžiojo garbei ir dar 
keletas mažesnių veikalų.

• Rengs giesmių šventę 
rugsėjo 8 Marijanapoiyje pas 
Tėv. marijonus Liurdo 100 
metų sukakties proga. Nau
josios Anglijos Kunigų Vie
nybė pirmininku tos rengi
mo komisijos išrinko prel. Pr. 
Jurą ir kun. J. Steponaitį, 
ši komisija vasario 
Petro parapijos salėje 
ne sušaukė apylinkės 
ninku pasitarimą.
• Kun. Mykolas Katinas, 

buvęs Kurtuvėnų klebonas 
nepriklausomybės laikais, da
bar okupuotoje Lietuvoje se
nokai serga ir gydosi ligoni
nėje netoli Kauno.

t
I

Tą pačią dieną Karolio motina 
minėjo savo gimtadieni. Išgir
dusi, kad turi anūkę, išskrido jų 
aplankyti i Camp Lejeune. N.C.

Antanina Juškevičienė, 
senos kartos lietuvė, mirė va

sario 6 namie. 5249 Charles Avė. 
Vasario 10 pėnki kunigai at- 

s našavo mišias už jos vėlę. Pa
laidota Holy Redeem. kapinėse. 
Nuliūdę liko: dukterys vienuo
lės kazimierietės Rožė. Zuzana 
ir gailestingumo seselė Katarina. 
dukterys Ona, Viktorija, sūnūs 
—Jonas, Vincas, Antanas. Juo

zas, Martynas. Povilas ir daug 
anūkų.

Vasario 16 minėjime kalbės V. 
Sidzikauskas

Vasario 16 minėjimas prade
damas banketu vasr. 15 d. 7:30 
vai. lietuvių salėje. Pakviesti da
lyvauti vietinės valdžios ir kon
greso atstovai. Pasirūpinta gu
bernatoriaus ir mayoro atitin
kamomis proklamacijomis. Va
sario 16 d., 10 vai. bus iškilmin
gos šv .Mišios už Lietuvps lais
vę šv. Alfonso bažnyčioje.

Per radiją speciali programa 
bus 12 vai. iš stoties WAYE. 
Kalbės Marylanko gubern. T. R. 
McKeldin.

Vakare 7 vai. lietuvių salėj 
kalbės Lietuvos Laisvės Komit- 
to pirm. Vac. Sidzikauskas. Me
ninę dali atliks šeštadieninė mo
kykla ir tautinių šokių grupė.

J.S.

leškoma
Tamara Arlauskaitė, duktė 

Jurgio, gyvenusi Tauragėje. 
Paieško iš Lietuvos. Ištekėju
sios pavardė nežinoma. Ji pa
ti. arba žinantieji, atsiliepti 
šiuo adi ?su: E. Skobeika. 330 
Covert St., Brooklyn 27, N.Y.

Philadelphia, Pa.
Žuvusięję už tėvynę prisimi

nimu, kuris įvyks vasario 15 d..
7 vai vakare šv. Andriejaus pa-

. rapijos bažnyčioje, Philadelphi- 
jos lietuviai pradės Vasario 16 
minėjimą. Pamaldų už žuvusio- 
sius metu pamokią pasakys kun. 
prof. Mykolas Ražaitis, giedos 
operos solistė Juzė Augaitytė

E»rl Chudoff, buvęs* kongres- 
manas, dabar teisėjas, kalbės 
Vasario 16 minėjime. Minėji
mas bus 2715 E. AUegheny Avė., 
sekmadieni, vasa :o 1} d.. 3 vai. 
po pietų.

LB radi:o vala-.Jėi • 'agitikai, 
bus vasario 16 2 vai. jos metu 
apie Lietuvą ir lietuvius kalbės 
Pennsylvanijos universiteto 
prof. Alfredas Cen.ia . Kvieski- 
me pasiklausyti lietuviškai ne-

■ kalbačius mūsų artimuosius bei _________  ___________£
Į pažįstamus. Stotis — WDAS, nėjimas užbaigtas Lietuvos him- I banga 1480.

Stasys Baranauskas ir Henri
kas Kačinskas laukiami Philadel-
phijoje vasario 23 d., 3:30 vai.
po pietų. Carl Schurz Memorial Pokaitė ir’Marytė Bauseraitė at- 

I Hali, 420 Chestnut St. Koncertą
I ruošia LF bičiuliai.

Naujai ilrinktoji ateitininkų 
sendraugių valdyba pareigas pa
siskirstė taip: Bernardas Žukaus
kas — pirmininkas, Edmundas.
Binkis — vice pirm.. Bronė Pe
trauskienė — sekretorė, Marija

. Žilinskienė •— iždininkė ir Vin
centas Gruždys — narys.

NEWARK. N. J.

Iškilmingos pamaldos Lie
tuvos Nepriklausomybės šven
tę minint bus Newarko šv. 
Trejybės parap. bažnyčioje 
vasario 16 d. sekmadienį 10: 
30 vai.

Prieš sumą bus pamaldos 
už žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės atgiedant chorui “Li- 
bera me Domine”. Po to bus 
šv. Mišios už Lietuvos leisvę. 
Mišias aukos ir pamokslą pa
sakys kun. P. Totoraitis. Pa
rap. choras šv. Mišių rretu 
giedos patriotines giesmes.

“SKRENDA J MĖNULJ”. Karinėje bazėje San Antonšo, Tex., lakūnas kapt. Donald Farrell iš 
New Yorko sėdi uždarytas kameroje (su juodais akiniais). Jis yra tokiose sąlygose, tartum skris* 
tų j mėnuli. Dešinėje aparatais tikrinamas jo širdies pulsas, o apačioje jisai rodomas televizijoje

Varario 8 išgirdome ir seniai 
lauktą Europos viešnią — Jani
ną Liustikaitę. Neapsivylėme: 
balsą turi stiprų, daug stipres
nį negu kitos dabar populiarios 
mūsų solistės, ypačiai gerai 
skambantį viršutinėse gaidose. 
Taip pat žinojome, kad Liusti- 
kaitė dar mokinė, tad kietas 
darbas turi išbaigti pageidauja
mą išlyginimą. To nebeslepia 
nė ji pati, pasiryžusi dar grįžti 
prie studijų. Jos repertuare bu
vo mūsiškiai Kačanauskas, Žile
vičius, Tallat-Kelpša ir svetimie
ji Paisiello, Scarlatti, Schubert, 
Bellini, Boito, Bizet, Catallani 
ir Verdi, išskyrus Catallani “Ar
gi kaip varpo garsas” iš op. “La 
Wally”, visi atlikti originalo kal
ba.

Jonas Vaznelis, Clevelande 
girdėtas prieš keletą metų, da
bar pasirodė labai sustiprėjęs, 
išaugęs, kultūringas daininin-

rai, nes susidaro pakili, šventiš
ka nuotaika.
Lituanistinė mokykla paminėjo 

Vasario 16
Vasario 9 tuoj po pamaldų šv. 

Jurgio parapijos salėje lituanis
tinė vysk. Valančiaus mokykla 
surengė Nepriklausomybės šven
tės minėjimą, žodi tarė mokykl- 
los vedėjas J. Žilionis. Toliau, 
programą atliko patys moki
niai. mokytojų parengti ir va
dovaujami. Programos žiūrėti 
buvo miela ir malonu. Rodėsi 
vyresnieji ir patys mažieji. Be 
pačių mokinių, į minėjimą buvo 
nemaža atsilankiusių mokinių 
tėvų ir mokyklos bičiulių.

Šv. Jurgio parapijos klebonas 
kun. V. Vilkutaitis yra sun
kiau susirgęs ir išvežtas gydy
tis į ligoninę. <

LB apyl. valdybos vasario 3 
d. posėdy pirmininku buvo iš-

kas. Jo pažanga labai malonu rietas J. Virbalis, vicepirm. 
konstatuoti. Jo repertuare bu- K S- KarPius ir ^. A&mtis, sekr. 
vo mūsiškiai Petrauskas bei Va- .Kasperavičiūtė, ižd. J. 
nagaitis ir svetimieji Beetho- 
ven. Loewe. Haendel. Čaikovs
kis. kuri jis dainavo lietuviškai.

Meistriškai abiem solistam 
blogu pianinu akompanavo 
muz. A. Kučiūnas.

Koncertas praėjo geni pasi
sekimu. Publikos atsilankė apie 
300. ir iš pat pradžios tarp sce
nos ir salės susidarė glaudūs ry
šiai. Publika daug plojo ir šauki- 
nėjo. Į sceną abu solistus, šie 
keliais atvejais dainavo pakar
totinai. Abiem pusėm buvo ma
lonu, jauku ir šilta. Tokiam 
koncerte iš tikrųjų pasijunti ge-

vadovu — F. Eidimtas, kult, 
reikalų vadovu — J Nasvytis, 
jaunimo reikalų vadovu — Alg. 
Bielskus, parengimų vadovų— 
J. Žemaitis.

Sausio 31 per radiją gražiai 
buvo suvaidintas vaizdelis Sve
čiuose pas Saulutę. Vaidino li
tuanistinės mokyklos mokiniai, 
režisavo akt. Z. Peckus.

Inž. E. Kersnauskas, peiliu į 
krūtinę pervertas juodojo ban
dito. jau pasveiko ir vėl daly
vauja gyvenime.

Paminėjo Vasario 16. šv. Ka- dino labai gerai. Pažymėtini Pr. 
zimiero seserų rėmėjos mėnesi- Matunis. Ronaldas Eksamaitis, 
niame susirinkime vasario 5 Joana Jurkonytė. ię kiti. Vaidin 
nuotaikingai paminėjo Lietuvos 3 kartus mokyklos salėj. Shenan- 
Nepriklausomybės 40 metų su
kakti. Susirinkimo salėj buvo 
iškeltas Vytis tarp gražių Lie
tuvos ir Amerikos vėliavų ir 
didžiulių Gedimino Stulpų. Pa
minėta malda, susitelkimo va
landėlė už žuvusius ir kenčian
čius lietuvius. Pasakyta pora 
kalbelių lietuvškai ir angliškai. 
Meninėj dalyje B. Nekrašius su
dainavo keletą solo dainų, o dvi 
sesutės, Karolina ir Danutė Ja- 
nutės. pašoko pritaikytų šokių, 
nors abi tik 4 ir 5 metukų. Mi- 

doah. Pa., vasario 1 ir 2.
Klebono gimtadienis. Vasa

rio 4 kun. Juozas Karalius, šv. 
Jurgio parapijos klebonas, mi
nėjo savo gim.adienį. Sveikino 
susirinkę kinigai, sugiedoję Il
giausių metų. Ateinančiais me
tais jam sueis 40 metų kuniga
vimo ir 70 m. amžiaus. K. Rasa

sižymėjo katalikiškoje aukštes
nėje mokykloje. Patricija Poly- 
tikaitė ir Marytė Juraitytė lai
mėjo antrą vietą. Jos visos mo
kosi Nek. Marijos Širdies mo
kykloj.

Apreiškimo katalikų mokyk
lą baigiantieji mokiniai vaidino 
linksmą komediją "Senų pa
žiūrų mergaitė’'. Sv. Jurgio pa
rapijos mokiniai savo roles vai- 

Turime medžiagų vyru ir moterų rūbams; vilnonės bei 
šilkinės medžiagos moterų suknelėms ir skaroms.

Visa, ką norite siųsti Į Lietuvą gausite:

L CIGMAN, INC.
161 Orchard Street New York 2. N. Y.

TeleL GR 5-8160
Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai.

Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad.

Perkant • parduodant namus, ar iš* 
nuomojant butus, įvairiausiais ap- 
draudos reikalais, federaliniy ir vals
tybinių taksy (Income Tax) užpildy
ti, pirkiniui piniginių perlaidų (Mo- 
neyOrders).

Kreiptis —

Dabar yra laikas siųsti siuntinius savo giminėms ir draugams Velykoms.
Pralinksmink savo gimines, siuntiniu, kurs juos pasieks prieš šventes. Pasinaudok 

patarnavimu patikimos firmos, kuri atkreips tuoj savo dėmesį. ,

Mūsų firmn g.ivo iŠ Inturisto Maskvoje leidimą siųsti siuntinius j visas Sov Sąjungos respublikas

Galima siųsti tik naujas prekes
Pristatymas garantuojamas. Kiekvienas siuntinys apdraustas. Turime neribota pasirinkimą prekių.

Atdara kandien nuo 9 va! ryto iki 6 vaL v. Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 4 v. v.
900 Uterary Road, 11339 Jos. Campau,
Cleveland 13, Ohio Detrott 12, Mich.
TeL TOtrer 1 -1461 TeL TOtnuend »-S9N
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Praeitą sekmadienį dėl šal
čio atšauktos futbolo pirme
nybių rungtynės visame New 
Yorke. Neturėsime' jų ir šį 
sekmadienį, šiuo metu gast- 

' moliuoja “Vienna” SC iš 
Vienos, savo laiku žaidžiusi 
Kaime, tad fudbulo sąjunga 
privertė visas lygas nuo 
rungtynių atsisakyti.

YMCA baigminės, gmpės 
rungtynės prasideda savaitę 
vėliau. LAK baigminėje gru
pėje priešininku turi Killen’s 
Tavem komandą, prieš ku
rią šį sezoną du kartu pra
laimėjo. Rungtynės vyksta 
vasario 22, 8:30 v.v.

Šachmatų pirmenybės 
Brooklyne

Kovo 1 ir 2 d.d. Brooklyne 4 
įvyksta Rytų Apygardos liet. J 
apygardinės šachmatų pirme- 
nybės. Rengia Liet. Atletų - 
Klubas 1332 Halsey St., Broo-' 
klyn 27, N. Y. Suinteresuoti 
kreipiasi į šachmatų vadovą 
E. Staknį, JAmaica 3-8517.

Apygardinės krepšinio pir
menybės Bostone

Vasario 8 ir 9 d.d. Bostone, 
pravedus antrąjį apygardinių 
krepšinio pirmenybių ratą, 
paaiškėjo Rytų Amerikos lie
tuvių krepšinio meisteriai. 

4 Vyrų grupėje meisterio ti
tulą apgynė Brooklyno Liet. 
Atletų Klubas, moterų gru
pėje -— New Yorko LSK. Jau
nių grupėje meisterio vardas 
atiteko Worcesterio Vyčiams.

nes NY LSK ir Waterburio 
Gintaras Bostone nepasirodė. 
Worcesteriečiai taip pat žai
dė vyrų grupėje ir maloniai 
visus nustebino.

Varžybos prasidėjo šeštadie
nio popietėje, žaidė Brookly
no LAK prieš Worcesterio Vy
tį, rungtynės baigėsi 84:54 
(35:26). Toliau Waterburio

LUCILLE WHEELER, kanadiete, žiemos sporto rungtynėse Aust
rijoje, laimėjo moterų slidžių varžybas

va 61:47. Po to buvo oficia
lus varžybų atidarymas. In- 
vokaciją atkalbėjo kun. J.

Dainavos pirmininkas Va- 
kauzas, adv. Grigalius ir Ry
tų Apygardos FASKO atsto-

WORCESTER, MASS.
Moterų Sąjungos 5-toe kuo- Kad ir lis ruošimasis Va- ' 

. . . • sarto 16 ir šv. Kernium ju- '
mėnesio pirmąjį pirma- bilejaus, kiek laiko ir darbo ; 
parapijos salėj 7:30 vaL jaunimui paima Vyresnieji, : 

~ 1 darbu ir aukomis remia ge
ras sumanymus, o jaunimas 
oituziazmu tuos sumanymus

pas susirinkimai vyksta kiek
vieno i ‘
dienį parapijos salėj 7:30 vai 
vak. Dabar narių vajus. Iki

B A N G A TELEVIMO N

be įstojimo mokesčio. entuziazmu tuos sumanymus 
Vasario mėnesio susirinki- gyvendina.

mą atidyydama pirm., M. Moterų Sąjungos choras, 
Watkins paprašė paaukoti vadovės Genoraitės Kaneb

Čia pateikiame vieną iš Kai- .hmatai mės partijų, loštą per latvių 
1 p-bes, Chicagoje. Baltais lo

šė A. Rankis (1957 N. Yorko 
valstijos meisteris) , juodais ~ 
— Kaime. Benoni gambitas.

I.d4 c5 2.d5 g6 3.e4 Rg7 
4.Zc3 d6 5.Re3 Žf6 6.h3 0-0 
7.Vd2 Va5 8.žf3 Vb4! Labai 
įdomi mintis! 9.Rd3 c4 10.Re2 
V:b2 ll.Bbl Ž:e4! 12.B:b2
R.C3 13.V:c3 Ž:c3 14.R:c4 Žd7 
15.Bb3 Ža4 16.Bb4 Žab6 17. 
Rb3 Žc5 18.Bd4 Rf5 19Kdl 
Bfc8 2O.Žel a5 21.g4 Rd7 22. 
c4 Ž: b3 23.a:b a4! 24.Be4 
a:b! 25.R:b6 Bal-H 26.Kd2 
b2 27.Žd3 B:B 28.Ž:b2 B:h3 
29.B:e7 R:g4 3O.B:b7 Ba3 31. 
Rc7 Be8 32.Bb8 B:B 33.R:B 
Bb3 ir balti pasiduoda.

Kaime

Veda K. Merkis
Bostono Sunday Globė, 

vas. 9, skelbia, kad Vaitonis, 
Kanados meisteris, atvykęs į 
Mass. State Chess metinį su
važiavimą vas. 22 ir duos si
multaną 40 žaidėjų.

Lietuviai šachmatininkai 
prašomi gausiai dalyvauti 
Vaitonio simultane.

Bostono lietuviai pr. šešta
dienį įveikė Boylstono klubą 
3-2. Po tašką gavo Ged. Švei
kauskas, P. Kontautas ir An- 

- drius Keturakis. Tai ketvir
tas mūsų vyrų laimėjimas 
antrame pirmenybių 
Laimėta 
Harvardo universitetus, Qu- 
incy “Y” ir Bostono meisterį 
— Boylston CC, pralaimėta 
tik naujajam meisteriui Cam- 
bridge “Y”... Pirmieji trys 
lygos laimėtojai yra aiškūs, 
tai Cambridge “Y” 9&-?4,

rate.
prieš Brandeis ir

nares — Žiurinskienę, Kar- 
stAienę, Zinkienę ir protoko
lo rašt., M. Puzarienę.

Perskaityti padėkos laiš
kai Genovaitės Kaneb ir M. 
Puzarięnės už jų aplankymą 
ir gėles, kai jos buvo ligoni
nėje. v

Šv. Kazimiero 500 metų ju
biliejus bus paminėtas kovo 
2 iškilmingomis šv. Mišiomis 
9.45 vai: ryte. Penktoji kuo
pa ir kitos draugijos su savo 
vėliavomis ir ženklais daly
vaus pamaldose ir bendrai 
eis šv. komunijos.

Tą pačia dieną parapijos 
salėj vyks pramoga parapi
jos naudai. Pradžia 4 vai. po 
piet.

Rekolekcijos
Sąjungietės ruošiasi į vie

nos dienos rekolekcijos pas 
seseles Putnam, Conn., gegu
žės 4 d. Ten prie Šiluvos Mo
tinėlės apmąstymuose ir mal
doje sustiprins ir atgaivins 
savo dvasią.

Norinčios važiuoti autobu
su privalo iš anksto užsire- 
gestruoti kuopos valdyboje 
pas M. Delionienę arba M 
Watkins.

Laiškai iš Romos
' Iš Romos gauti nuoširdžios

savo
ticijas kovo 'mėnesį. Choro 
veikla dėl ligų ir žiemos blo
go oro buvo sutrukdytas. Po
nia Kaneb praneš choris
tėms, kada ir kur susirinkti.

• TELEVIZIJOS APARATAI.
• VOKIŠKI IR VIETINIAI Hl - Fl RADIJAI,
• FONOGRAFAI BEI STIPRINTUVAI

UArtB.lS u.'dttu . .. . ..u.......
ŠIO TECHNIKO. PRIPAŽI.'/i’O RCA. NEW VORKE

to.
Rutvilė

pirmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak

V/ATERBURY, CONN.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjime vasario 16, 6 v.v. šv. 
Juozapo parapijos salėje kalbės 
J. Kaminskas — nepriklauso
mybės akto signataras ir buvęs 

; Vliko pirmininkas; šen. Pres- 
cott Bush, Mkongresmanas J. T.

1 Tatterson, miesto majoras Ray- 
mond E. Snyder, kleb. Kun. J. 
Valantiejus ir kun. V. Paulaus-

Meninę dalį atliks parapijos 
choras, kuriam vadovauja prof. 
A. Aleksis. Minėjimą rengia 
Alto skyrius, kuriam pirminin
kauja J. P. Trečiokas.

N E R A L HOMEF 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

380 MAPLE A VENŲ E, ' HARTFORD, CONN.

Maloniai patarnauja 1 etuviams naujai įruoštose patalpose 
prieinama kaina

TeL CHapel 6-1377

už kuopos prisius-

Moterų rungtynėse New 
Yorko LSK susitiko su Wor- 
cesterio Vytim 44:18.

Paskutinės dienos rungty
nėse Brooklyno LAK stojo 
prieš Bostono Dainavą — 
104:56. Antrą dieną prade
da Brooklyno LAK : Water- 
burio Gintaras —57:51. Wa- 
terburiečiai pralaimi Worces- 
teriui 63:81, Worcesterio Vy
tis laimi prieš Bostono Dai
navą 89:59.

Tokiu būdu po dviejų ra
tų ekipos išsirikiavo sekan
čiai: 1. Brooklyno LAK —4 
taškai; 2-3 Waterburio Ginta
ras Worcesterib Vytis po 2 
tašk.; 4. Bostono Dainava —

“Y” 5-5, toliau ejjė dar netik
ra: Boylston CC, Brandėis ir 
Harvard Univ. Lietuvių B 
skaudžiai pralaimėjo prieš 
Quincy B, būtent 0-5!

Detroito lietuviai (K. Škė
ma, V. Kutkus, S. Kripaitis, 
K. Saudargas ir A. Ponelis) 
vasario 8 turėjo rungtynes 
su vietos ukrainiečiais, kurių 
pirmoje lentoje lošia S. Po- 
pel, buv. Paryžiaus meisteris 
ir didžiojo Milwaukee turny
ro nugalėtojas.

Toronto B lygoje Aušros 
komanda su estais baigė 3-3. 
Laimėjo V. Petrauskas, V. 
Genčius ir M. Slapšys.

Bogotos turnyre pirmauja 
Argentinos didmeisteris Pan- 
no, priešaky Cuellar, Lom- 
bardy, Martin, Bisguier, Naj- 
dorf ir kitų.

Latvis Ivarš Kaline, 18 me
tų, Pennsylvanijos meisteris, 
1957 metais laimėjo Ameri
kos latvių pirmenybes, Chi
cagoje, toliau: didžiules North 
Centrhl p-bes, Milwaukes ir 
galop — JAV tarpkolegines 
p-bes, Erie, Pa. 1955 m. jis

I Mūsų Jaunimas
Kun. J. Jutkevičius kalbė- 

damas apie jaunimą, prinri- 
A ! nė, kad negalima žiūrėti į 
a mūsų launosius tartum Į ko

kius vėjavaikius ar atšalėlius 
p S j nuo lietuvio širdžiai artimų 

Vloncrimii ’trra icim-

Jonas Juodis
INSURANCE BROKER AND 

ACCOUNT ANT
664 Jamaica Avė. (tarp Logan 
ir Norwood gatvių), Brooklyn 
8, N.Y. TeL: AP 7-9454, pildo fi- 
eralinius ir valstybinius mokes
čius (Income Tax), suveda biznių 
buhalterijos knygas ir atlieka vi
sų rūšių apdraudimus.
Darbo dienomis suinteresuotus 
priima nuo 6-8 vai. vakaro, o 
šeštadieniais nuo 12-8 vai. vaka
ro.

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works
JOJUS MALDUTIS

Sulankstytų automobilių dalių ištiesin’mas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas

937 GRAND STREET
BROOKLYN 11, N. Y.

IB JŲ ŠEIMOS

MICHIGAN FARM SlM*

Rankis
Diagramoje padėtis 

25.R:b6
PO

klausimų, žinoma, yra išim
čių, bet didžiuma savo užsi
degimu ir ryžtumu kalnus 
verčia.

~J. 3 .-ke
Dragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 6-7272

JU> -sale imiiiim* • > eu«; »lAumih’i . riKaiautciu

jono Ir Angelines Andriulių tr jų šeimos. Fountain. M*cb

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SŪRIO

DAR NEVISI ŽINO
Kad Mamytės sūris gaminamas 

kelių skirtingų skonių, o varto
tojams nesunku pasirinkti.

Brooklyne, N. Y. ir apylinkėje, 
Mamytės sūrio atstovai yra C. 
Šimanskis ir C. Michell, kurio 
pristatymą į tolimesnes vietas 
parūpina visiems žinoma P. Ku- 
pinsko lietuviškos duonos ke
pykla Elizabethe.^

Kur yra duona, ten yra ir Ma
mytės sūris. Atstovo adresas:

S AM Ouality Markei 
483 Grand St. Brooklyn 11, N.Y. 
Iri. EV 8-4608

Catholic Schools and Colleges
GEORGIAN COURT COLLEGE, Lakewood, N. J. Sisters of Me> 
cy, Mother Mane Anna, President. Sister Mary Giovanni De.n. 
250 Students. A. B. B. S. Degrees. Day and Board'ng, Tuition 
$550. Board and Room $800. Addres Secretary or phone UA 
kewood, (N. J.) 6-0940.

jeigu abejojate, paprašykite pamėgmimui Jūsų skonu jum.- 
paša K.v s Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas M< - 
esame labai dėkingi sūrio mėgė.ams 11 geresnėms Krautuvėm.- 
kad Jūs tiek išpopuliarinot .Mirhigan Farm Sūrį, kuris paliki 
visų mėgiamiausiu Mes pasivartanv it *olia«. eamint'
»aii geriausių sūri ‘

MICHIGAN r AK AI CIIEI-..-t U AIK1. IM 
t w«iinieliai šta Mirta cammiojai FOt'STAIV MM h

Aptarnavimu! ir informacijai rytuose prašome Kreipti*

t'EIEK I.ISAl

VICTOK ABEt’OA'

Latest Dividend Declared ai the 
Increased 

Rateof
31/4%

251 Parfc Street, New Brilafau-Conn.
iI
Į 634 N. Denison Street, Baltimore, Md.

rel. BA 3-1342

JONAS JAKUBAUSKAS
TeL Longvrood 6-2822

Lietuviškų dešrų skilandžių 
ir kitų gaminių savo dirbtuvė ir 
antroji krautuve yra:
145 Grand St. Brooklyn 11, N.Y. 
tai. EV 8-4627

. - Užsakymai pristatomi į na-
grupėje: 1. Worcesterio Vytis už 2 dolerių naują skaitytoją mus •
— 2 tšk.; 2, New Yorko LSK 916 WilloQghby Av*, Brock-
— 1 tšk.; 3. Waterburio Gin- ' fyn 21, N. Y. >
taras — 0 tšk.

0 t'515’ buvo JAV jaunių meisteris.
Moterų grupėje: 1. New

Yorko LSK — 2 tšk.; 2-3 Wa- ———------ -------
terburio Gintaras — Worces-
terio Vytis po 0 tšk.; jaunių laukia talkos — surask jam

LITU ANUS

Atletas

Ž O D Y N A S
A. LAUO

chorvedžii 
dėmesiui

Išleista U laida

(3% regular plūs 1*4% extra>

OUARTEBLY
H Save Here — And Profit More — Right Now!

j I| savingsbank I
U Incorporated 1880

2 CONVENIENT OFFICES:
135 Broadway at Bedford Avenue ■

H 539 Eastem Parkus y at Nontrand A venų- ■ 
Me«nt>«r F«d«r»l Dmoalt Cnrtw>»llAr H

U Frnspvci Street. Iljde Park. Mas* TH. Šyde Park 3-3975

(.MlKi.f GAICNA-

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS

>«»r < aiilll. I*rtroll. *ltah «.<-i 1 «» h-San

STANLEV
1 1884 W. SU, UhiCM*> Ui-

METKICa
Peu karti* .7-8393

JOHN 1SHURNA I
| 5418 So. Alksny. Chieag*, H. TeL GrseehUI 8-T783

■ U 1 IX • »-w tie •

Ii 4uvh A n »r kis Pili *1*1 Klibas

Lietuvių-Anglų ^r
Anglų-Lietuvių

Kaina $14

Pinigus tdųttti kartu su 
užsakymu

30 kalėdinių giesmių
Surinko ir sutvarkė

JONAS J. ŠAUCICNAS
Kaina $1.00, 36 pusi.

DR. D. PILKA 
5J6 E. Broadvay 

Sn. Bestam 27, Mass.

, Gaunama:

DARBININKAS,

SIUNČIAMI DVIRAČIAI
i Sovietų Koriją, Ukrainą ir Baltijos kraštas 

VYRIŠKI IR MOTERIŠKI
Pristatymas vietoje garantuojamas be muito

tmiųi susirinkimams leuliu. rw»u<i«»ti-
mokamai

NAUJIENA
3 Geriausi 11 

mis

2 pobūviam:

'■v

iiitc . -!»•■ em» .« . »• m

JV MII IH!U*> gl’IIlKNl |»IUIWWt«M •• «!»•». “
• a

Maisto siuntiniai iki 44 sv.

Taip pat siuvamos mašinos, 
akordionai ir vaistai

Siunčiama tik
36 ThtnlAve„ New York 3» N. Y. TeL ALgonąuta 4-4166

1 .irtuvilkk’
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BOSTON, MASS.
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ŽINIOS
F U N E R A L H O M

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVIČIUS
Laidotuvių Direktorius 
Tek ANdrew 8-2590

BARASEVKIUS ir SŪNUS
E

NAUJIENOS^
Liet nepriklausomybės

40 metų sukakties proga 
Lietuvos Generalinis konsu
las ir Lietuvos Laisvės Komi- 

. tetas vasario 17 rengia priė
mimą Baltų Laisvės Namuo
se, 131 E. 70 St.

Kun. Vladas Karalevičius 
šv. Petro ir Povilo parapijos vi
karas Elizabethe, gavo žinią iš 
Lietuvos, kad sausio 17 mirė jo 
mamytė Magdalena Karalevi- 
čienė. Už jos vėlę gedulingos pa
maldos bus vasario 17, 10 vai. 
šv. Petro ir Povilo bažnyčioje 
Elizabethe. Kunigų Vienybės 
New Yorko ir New Jersey pro
vincija reiškia giliausią užuojau- 

, tą kun. V. Karalevičiui.
; N.Y.skautai,
kurie ateis į Liet, nepriklauso
mybės šventės minėjimą uni
formuoti, bus įleidžiami nemo
kamai.

Maironio mokykloje - 
šeštadienį vasario 15, 5 v.v. Ap
reiškimo parapijos salėje įvyks 
Maironio mokyklos abiturientų 
išleistuvės. Programoje- išleistu
vių aktas; dainuos Diana Mocke- 
liūnaitė, pianu skambins Danutė 
Statkutė; pasirodys J. Matulai
tienės vadovaujama tautinių šo
kių grupė, šokiams gros Juozo 
Tarno kapela. Veiks bufetas. Vi
si kviečiami atsilankyti.

Dr. H. LukaMviČMM
kalbės ši penktadienį, vasario 

14^ New Yorko skautų tunto iš
kilmingoje sueigoje Vasario 16 
proga. Sueiga įvyks Brooklyno 
piliečų klubo salėje.

Akademinis skautę sąjūdis
savo 10 metų jubiliejaus pro

ga išleido vienkartinį didesnį 
humoro laikraštį “Sumuštinį”, 
kurį galima gauti pas inž. J. Ulė- 
ną.

Natalija Jasiukynaitė
dalyvauja kolektyvinėje paro

doje, kuri atidaryta vasario 9 
iki 22 Lynn Kottier galerijoje, 
3 East 65 St., N. Y. Ištatė 10 
aliejinės tapybos paveikslų. Na
talija Jasiukynaitė yra gimusi 
Lietuvoje, po pirmojo pasaulinio 
karo atvykusi Amerikon. B čia 
studijų ir meno tikslais keletą 
kartų lankėsi Europoje, buvo 
grįžusi ir į Lietuvą. Dabar gy
vena New Yorke, piešdama ma
das ir tapydama. Praeitais me
tais ji buvo surengusi savo ma
dų parodą Manhatteno viešoje 
bibliotekoje, savo kūrinių paro
das surengia kelintą kartą.

Išnuomojamas 4 kambarių 
butas su šiluma. Pageidauti
na nusimanąs ir norįs dirbti 
džianitoriaus darbą. Labai 
geromis sąlygomis. 442 

' Chauncey St., Brooklyn N.Y. 
Butas I aukšte iš namo prie
kio. Teirautis telefonu Virgi- 
nia 7-3563.

ELIZABETHd majoras St. Bercik pasirašo dekliaraciją, kuria skelbia vasario 16 lietuvių diena. Iš kairės 
j dešinę: J. Bdgočius, Lietuvai gelbėti komiteto pirmininkas, kun. V. Karalevič^us—komiteto narys, Al.
Budreckis—Vyčių ir skautų skyriaus sekretorius, V. Kvietkus—lietuvių komiteto sekretorius, viduryje mies
to burmistras St Bercik ir komp. Žilevičius—komiteto pirmininkas

IŠKILMINGAI PAMINĖKIM VASARIO 16
Kiekvienas lietuvis su dideliu 

širdies pakilimu mini mums 
brangiausią Lietuvos Nepriklau
somybės atstatymo šventę.

Tą dieną prisimename kančias 
ir kraujo aukas, per kurias Lie
tuva atgavo nepriklausomybę, 
prisimename ir laiminguosius 
nepriklausomo gyveninio metus, 
kartu dar giliau jaučiame tas 
kančias, kurias dabar kenčia so
vietų okupuotas kraštas.

A. Skėrys

Dr. Joną Basanavičių, 
jo 31 metų mirties proga, pri
siminė Vilniečių Sąjungos Bos
tono skyrius vasario 9 Tautinės 
Sąjungos namuose. Atidaromą
jį žodį tarė Ant Matjoška. 
Adv. A. Juknevičius, Vilniečių 
Sąjungos pirmininkas, savo pa
skaitoje nurodė, kad dr. J. Ba
sanavičius, Aušros redaktorius. 
Lietuvos laisvės mintį kėlė dar 
nuo 1892 metų. Dr. M. Gimbu
tienė kalbėjo apie Liet. Moks
lo Dr-jos, kariai pirmininkavo 
dr. J. Basanavičius, reikšmę lie- 
tuvų kultūriniam darbui. St. 
Santvaras paskaitė Aušros pra
kalbą, surašytą dr. J. Basanavi
čiaus; . Zarankaitė padeklama
vo Aušros poezijos, o Vytautas 
ir Herkulas Stroliai pagrojo 
Dvariono “Pezzo Elegico” 
Svendseno romansą.

T, Tattan-Kie laite 
dėkodama už jai pareikštą pa
garbą, vasario 10 lietuvių pilie
čių klube surengė vaišes. Dova
nų jai buvo įteikta lietuvių liau
dies meno dirbinių.

Vasario 16 gimnazijai 
pasiųsta 100 dolerių, likusių iš 
suruoštų pagerbtuvių T. Tattan- 
Kielaitei sausio 26 Sheraton Pla- 
za. Dovana įteikta ponios T. Tat- 
tan vardu.

Thomas Tuttle 
vasario 7 žuvo nuo gaisro, kuris 
kilo dėl nežinomų priežasčių. Jo 
žmona, Mrs. Irene Tuttle, yra 
New So. Bostono viešojo kny
gyno-vedėja ir daugeliui lie
tuvių pažįstama.
Šv. Petro parapinė mokykla 

vasario 14 iš ryto dalyvaus 
šv. Mišiose už Lietuvą, o po 
to bus Vasario 16 minėjimas 
parapijos salėje. Mokiniai vai
dins patriotinį vaizdelį, kuri 
pakartos dar Vasario 16 ben
druomenės minėjime.

F U N E R A L II O M E 
19? Webster Avenue 
PRANAS W AITRUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojas 

Cambridge, Mass. 
N0TARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridgre ir Bostono kolonijas že
miausiomis kaMomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

NEW YORKAS
- , /

išlaisvinimo. To paties — savo 
kraštų išvadavimo — siekia ir 
kitos pavergtos tautos ir patys 
rusai. Tad dėl pergalės neabejo
kime. Vieną kartą ji bus mūsų. 
> Ypač šiais metais gausiai da
lyvaukime minėjime, kur kalbės 
New Yorko valstybės guberna
torius A. Harriman. Bus spau
dos atstovai, kitų tautų svečiai. 
Dalyvaukime minėjime ir pasi- 
ryškime tęsti kovą dėl savo tau
tos laisvės. Prie tos kovos prisi
dėkime savo darbais ir pinigine 
auka.

Tel. EVergreen 7-4335 i

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas j 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

Esame vargo ir kovų užgrū
dinti, išmokę pasiaukoti, nepra
tę nusilenkt neteisybei ir suge
bame reikale būti vieningais. 
Gal niekada nebuvo taip svar
bus vieningumas ir p.isiaukoji- 
mas. kaip dabar. Lietuvos pa
vergėjai savo klasta ir smurtu 
mėgina paveikti laisvąjį pasau
lį, kad jis pripažintų jų užmestą 
vergiją. Tad mes turime dar la
biau sujusti, siekdami Lietuvos

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Joseph Garszva
Parapijos metinė

231 Bedford Are,

Juozapas Tautvydas, Virmauskiui, įteikė au-
ilgus metus gyvenęs Cambrid-Jurg. Ežer.

Kvieslys

Pagrindinę kalbą sakys Simas

VYT BELECKAS savininku

£

žvainos

GRABORIUS

trijų altorių už jos vėlę meldėsi 
kleb .kun. J. Kinta, kun. Vyt. 
Demikis ir kun. J. Totoraitis 
(iš Newarko). Liūdną ir iškil
mingą įspūdi ypač padidino sa-

■Angelų Kar. parapijos 
draugijos per užgavėnes 6 
v. v. parapijos salėje ruošia 
blynų vakarą.

Tek STagg 2-5043
Matthew P. Baltas 

(BIELIAUSKAS)
F U N E R A L HOME

Šv. Petro parapinė mokykla, i 
vasario 14 pradeda savai- ♦ 

tės atostogas. Mokytojos se- | 
selės išvyksta savaitės reko- | 
lekcijom į Brockton, Mass. j

metų sukaktuvinį minėjimą va
sario 16, sekmadienį.-

Minėjimo pradžiai šv. Jurgio 
bažnyčioj 9 vai. šv. mišios už 
žuvusius ir kenčiančius dėl Lie-

klube 5val. minėjimo aktts, ku
rio programą sudarys kalbos, Moterų ir merginų klubas

ALE. BALTRCNAS-BALTON 
Reikalų Vedėjas

660 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

A. Kivitienė ir fin. rašt. J. Ska
rulienė

NORWOOD, MASS.
Vasario 16 minėjimas

Katalikų Federacijos vietinis
10 skyrius ruošia Vasario 16—

lių rengia vasario mėn. 16 d.
j EVergreen 8-9770

lis, dainos. Visi lietuviai nuo
širdžiai kviečiami atsilankyti ir 

Ilsėkis Viešpatyje, kurion taip Meninėje dalyje pasirodys vy- tuo paremti savo parapiją.
tikėjai. rų choras, skautai, solistaL

tuvos laisvės.
Popiet 3:30 v. parapinėj salėj 

pats minėjimo aktas: svarbios
kalbos ir įvairi meninė progra
ma.

Rp.

ELIZABETH, N. J.

MASPETH
Moterų sąjungos 30 kuopos 

metinis susirinkimas įvyko sau
sio 20 d. parapijos salėje. Maldą 
atkalbėjo ir žodelį tarė prel. J. 
Balkūnas. Pranešimus apie pra-

MIRĖ SALOMĖJA ŠATKIENE
Paterson, N J. Retindama mū

sų koloniją, mirtis šiemet pa
sišaukė jau penktąjį mūsų lietu
viškos šeimos narį. Tai a.a. Sa
lomėja Šatkienė, kuri, sulauku-

CAMBRIDGE, MASS.
Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas bus vasario 16. Ne

kalto Prasidėjimo bažnyčioj 10 
vai. mišios už žuvusius ir kanki
nius lietuvius ir atitinkamas pa-eitų metų veiklą padarė pirm. graįaus amžįaus (75 m.), mirė vo gražiu giedojimu ir vargo-

vasario 6, ištikta širdies smū- nais palydėję egzekvijas net du Elizabetho miesto burmistras mokslas. Popiet Liet. Kataliku
Perrinkta valdvba šiems me- ^°' svečiai muzikai: kompozitorius steven j. Berak Lietuvos 40

tams* pirm A Kivitienė vice- Velionė buvo gimusi Eginin- Alg. Kačanauskas iš Keamy ir nepriklausomybės sukakties pro- 
Dirm M Raubiėnė finansų rašt ku-’ km’ Merkinės vl- Jauna at- muž. Bagdonavičius iš Neivarko. ga Vasario 16 paskelbė Lietuvos dainos bei kitoki pamarginimai. metinę vakarienę blynų ba-
J Skarulienė iždininkė O Bago v>±o į Ameriką ir čia, kaip gra- Velionė gal ir nepamanė, kad skelbime jis prašo tą Kalbės dr. J. Leimonas, A.

žus pavyzdys, ėjo savo gyveni- ji bus pirmutinis šv. Kazimiero dieną paminėti ir pasimelsti Kneižys, kleb. kun. Pr. Juškaitis, 6 vai. vak. parapijos salėje
mo keliu . Būdama giliai reli- parapijos marys, kurią į amžiny- kad Lietuva greičiau atgautų ir galbūt, preL M. Krupavičius, -
ginga. priklausė ne tik šv. Kaži- bę palydės ne tik savo maldo- j^ve. kuris yra pasižadėjęs dalyvauti.
miero parapijai, bet net ir trims mis dvasios vadai, bet dargi ir

čiūnienė.
Nutarta paaukoti naujos baž

nyčios statybai 300 dol. Pirmi
ninkė žadėjo vasarą pas save 
surengti pobūvį. Kitą dieną val
dyba su pirmininke aplankė bu
vusią raštininkę Ostaikienę, ku
ri serga ir jau kelinti metai ne
gali vaikščioti.

Išnuomojamas kambarys su 
baldais ir kitais patogumais 
vienam ar dviem asmenim. Ga
lima naudotis ir virtuve. Kreip
tis: Mrs. Dome, 414 So. 5 St., 
Brooklyn.

- - Jo įstaigą buvo aplankę lietu
je draugijoms: šv. Onos. šv. net du Uetuvoj išaugę muzikai. vdų atst0Vai. * vakarienė ruošiama vasario 16
Rožančiaus ir šv. Pranciškaus Už jos vėlę užprašyta 25 šv. mi- Bažnyčioje vasario 16, bus pa- T j t Kataliku klubo oatalnose
III-jo ordino-tretininkams. Lie- šios. Palaidota Kalvarijos kapi- maldos 11 vai. ryte. Liet. Katalikų klubo patalpose
tuviškiems ir šalpos reikalams nėse.
ji taip pat buvo jautri. Iki pat 
savo mirties ji, kaip ir jos vy
ras, nepraleisdavo jokių vakarų, 
minėjimų, lietuviškų švenčių ir 
savo auka paremdavo Lietuvos 
laisvinimo darbą.

Vasario 10 palaidota kaip pa
vyzdingas bažnyčios narys: prie .

5 vai. popiet, šeimininkės iš 
Minėjimas bus 4 v. p. p. Lais- anksto ruošia gardžių valgiu. 

Paliko liūdinčius /yrą. Praną, vės salėje: kalbės kongresma- bus neblogų gėrimų ir linksma 
dukterį Teresę,. sūnų Aleksan- nas, miesto burmistras Bercik, muzikinė nrosrama vaidinimė- 
drą, dvi seseris (viena Lietuvoj) p. Jurkus, kleb. kun M. Keme- 
ir kt. gimines bei artimuosius, žis ir kit.

prie 7-tos gatvės.
Tretininkų brolijos pamaldos 

nukeliamos į vasario 23, 
kadangi šį sekmadienį visi 
lietuviai dalyvaus Vasario 16 
minėjime.

Mokyklos tėvų susirinki
mas įvyko vasario 10. Mokyk
los vadovybė kartu su tėvais 
aptarė daug svarbių klausi
mi). Tėvai, išreikšdami pade- j Jalinskas 
ką parapijos klebonui kun. Į 
Pr.

J. B. S h a 1 i n s

84-02 4AMAICA AVĖ.
ge, po ilgos ligos mirė sausio 
24. Jis buvo ilgametis Nek. Pra
sidėjimo parapietis. Su bažnyti
nėm apeigom palaidotas iškil
mingai šv . Mykolo kapuose 
sausio 28. Liko liūdėti duktė ir 
vedęs sūnus.

\isose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija 

TeL Vlrginia 7-4499

R c p u b 1 i c
Wine & Liųuor Store

322 Union Avė. Brooklyn 11, N.Y.
TeL EV 7-2089

SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, deg

tinių. konjakų, midų šventėms bei 
kitoms progoms

W INTE R GARDEN TAVERN Ine.
Sužiedėlis. Darbininko re
daktorius iš Brooklyno, N.Y.

Kitą programos dalį atliks pa
rapijos vaikučiai, vadovaujami 
seserų mokytojų ir parapinio 
choro choristės, vad. vargoni
ninko V. Kamantausko. Be to, 
būs sakomi eilėraščiai ir skautės 
pašoks lietuviškų liaudies šo
kių.

Visi vietiniai ir apylinkės lie
tuviai prašomi dalyvauti tik 
bažnyčioje, tiek salėj minėjime.

Baru>. Sale voluvėnis,
pa rengimams, Misi rintei 

mams, et<

1M3 MADISON ST. BROOKLYN 27, N. Y


