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Maskva ir vėl žvdai
labiausiai su

pirštų nuos- 
nereikalingus
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AL2IRE apie praariau buvo sukėlė riaušes prieš naująjį
Prancūzijos minLšterj pirmininku <>uy MolJet už jo pa'auku nusi
statymu arabam.

AUTHERINE LI’CY, negrė studen
tė, priimta į Aiabamos universitetu, 
baltųjų studentų buvo vos nenulin- 
čiuota.

Ir tuo reikalu Eder^ atėio 
su pasiūlymu ..Anglijos ini
ciatyva jau sudarvtas vadina
mas Bagdado paktas, kuriame 
be. pačios Anglijos dalvvauja 
dar Turkija, Persija. Irakas, 
Afganistanas. Bet Egiptas su
kurstė anti Bagdado sąjūdį, ku
riame dalyvauja Syrija ir pie-

Italijos prezidentas Gronchi 
vasario pabaigoje svečiuosis 
Amerikoje. Vienam' korespon
dentai jis pareiškė, ką jis pa
tarsiąs prezidentui Eisenhowe-

— nesipriešinti kom. Kini
jos priėmimui į JT, pati Itali

ja netrukus ja pripažinsianti;
— Vokietijos sujungimo rei

kalui reikia pasiūlyti ką nors 
nauja, arba Adenaueris pama
žu neteksiąs pritarimo, ir vaka
ru Vokietija priims Sovietų 
siūlymus;

— Amerikos politika esanti 
nepaslanki ir namatanti pozi
tyvių reiškiniu Sovietų ir Kini
jos evoliucijoje ;

— dėl pačios Italijos tai jis 
esąs šalininkas eiti su kairiai
siais maskviniais Pietro Nenni 
socialistais.

Buvęs ilgametis Italijos min. 
pirm, de Gasperi šituo savo 

partijos draugu, dabar iškilusiu 
i prezidentus, nepasitikėjo.

balionėliai 
aviacijai..

Vyriausybes gal va sutiko su akmenim

ir Brazilijos prezidentas Ku- 
b’tsehekas sugalvojo pradėt?, su 
Sovietais prekybą, bet diplo
matinių santykiu nebeatnau
jinti. Jie nutraukti nuo,.1947.

Ir vėl prasidėjo nauja konfe
rencija — tik žemesnių “viršū
nių”: Washingtone posėdžiau
ja valst. sekr. DuĮles su Angli
jos bei Prancūzijos atstovais. 
Jie imasi siauro uždavinio: —

—kaip išlffikvti taiką tarp 
Izraelio ir Arabu;

— kaip užkirsti kelia Sovie
tų veržimuisi ■ i vidurinius ry-

Lucy istorija šiom dienpm 
nelabai gražiai išgarsino Ame
riką. Tai 26 metų negrė stu
dentė, kuri išsikovojo per teis
mą sau teisę, kad ja priimtų 
Alabamos universitetas, čia ji 
buvo pirmoji juodoji studentė. 
Bet kai ji pasirodė universite
te, minia ir dalis studentų ap
mėtė ją akmenim, kiaušiniais, 
purvais. Universiteto vadovy
bei vos pasisekė ją išgelbėti. 
Iškviesta policija turėjo mer
giną namo lydėti, o minią skir
stė ašarinėm bombom. Kad to
kio triukšmo daugiau nebūtų, 
universiteto vadovybė nutarė 
studentę iš universiteto paša
linti. Rytojaus dieną Lucv ad
vokatas kaltino universitetą, 
kad jis pasidavė minios spaudi
mui, ir ragino per 48 valandas 
priimti ją atgal, kitaip bus im
tasi teismo. Universiteto vado-

★ Maskva fdavė nurodymą 
protestuoti dėl balionėlių ir 
satelitam .AUfanija pareikala
vo, kad „Amerika sustabdytų 

'kriminaline veiklą”, 
kalbėti, kai pri- 
t. Tautas). Kom. 
bėjo j panašiai: 

provokacinę 
(vadinas, irgi tinka Į

tų Arabija. Edenas kalbino Ei- 
senhoweri, kad Amerika Įstotų 
i tą paktą ir duotu daugiau 
orumo; kad nutrauktų pinigus 
pietų Arabijai, jei ta nesiliau
sianti kiršinus smurto prieš 
anglus ir amerikiečius (Jorda
ne)... Bet Amerika pramatė, 
kad tokie jos žvgiai tik pagi
lintu arabu skilimą ir labiau 
pastūmėtų Egiptą ir kitus ara
bus i sovietini glėbi. 0 jeigu 
Amerika nustoty ėmus naftą iš 
pietų Arabijos, tai lengvai ją 
paimtų Maskva ...

Taigi klausimas be konkre
taus sprendimo. Dėl jo turi 
šnekėtis dabar. Ji galės surasti 
tik tuo atveju, jeigu Anglija 
mokės atsisakvti nuo dalies 
savo naudos ir ja pasidalinti 
su kitais, ypačiai su vietiniais 
gyventojais. O jie yra pajutę 
esą išnaudojami.

savo
(Taip išmoko 
ėmė ją j Jur 
Kinija prak; 
protestavo prieš

atėjės 
dvieju 
ia. Buvo iškelta mintis — tarp 
Izraelio ir Arabu visu nasieniu 
padaryti neutralia mvlios pla
tumo juosta ir joie tegul stovi 
Jungt. Tautų kariuomenė ...

Tai nrimena Korėios snren- 
dima. Jis tik labiau nabrė’tn. 
kad nadėtis vra nenormali. 
Amerikai tokis sprendimas at
rodė nepriimtinas.

Bet nesantaika tarp Izraelio 
ir Arabu yra tik dalis didesnio 
ir svarbesnio ant^o klosimo— 
kaip sudaryti “conta’nment" 
prieš Sovietu veržimąsi i vidu
rinius rvtus?

c Prancūzijos naujasis min. 
pirm. Mollet daugiausia vargo 
turi su Alžiru, kur gyvena 9 
milijonai vietinių gyventojų ir 
vienas milijonas prancūzų kolo
nistų. Mollet pažadas skelbti 
rinkimus Alžiie kolonistam 
reiškia, kad jie pasiliks mažu-

vyb ė sutinkanti priimti, tik 
naujas jai rūpestis, kain re'kės 
apsaugoti načia l ucv nuo pa
našaus triukšmo. Patvs studen
tai riaušes pasmerkė. O iš Da
nijos universiteto Kopenhagoje 
atėio kvietimas Lucy. kad ii 
keliautu : Danija studijuoti 
kartu su danais studentais.

tais klausimais buvo 
ir min. p’rm. Edenas i 
“viršūnių” konferenci-

buve pietų Arabijos pinigais 
remiami, kad Egiptas pirko 
lėktuvus iš Čekoslovakijos pie
tų Arabijos pinigais ir tt.

Anglai ir čia ištikimi savo 
tradicinei politikai —

ieškokite visur turtų, o visa 
kita bus jums pridėta...

Bet šitas ūkinis anglų egoiz
mas pertempė stygas ir sukir
šino arabų žymią dalį prieš 
save.

Vardan to paties ūkinio ego
izmo. vardan naftos, eina ty
lios bet pilnos intrygų varžy
bos ir tarp anglų bei amerikie
čių naftos firmų.

Gali susitarti anglai su ame
rikiečiais pasidalyti bendrovėse 
procentais ir tos tarpusavio 
konkurencijos išvengti. Bet. 
kaip atgauti pasitikėjimą ara
bų. kurie savo naftos verte ži
no ir į kuriuos veržiasi klien
tas iš Maskvos su viliojančiais 
siūlymais?

O Maskvą veržtis čia paska
tina paprastas apskaitymas:

ji »u satelitais turi tie 10— 
25% pasaulinės naftos tarny
bos; vidurinių rytų naftos ta
rnyba sudaro 75% laisvojo pa
saulio tarnybos...

Turėti rytus * savo rankose 
apsimoka labiau negu Malajus, 
iš kurių eina kaučuko žalia
vos ...

Maskvoje ir Prahoje esą nu
matomi liaudies teismai žvdam. 
Pirma bus Maskvoje, o Praho
je paskiau, šimtai žydu esą da
bar kalėjimuose. Iš 600Q žydų 
Prahoje kalėjimuose sėdi pu
sė. Teismai turėsią parodyti, 
kad žydai esą išdavikiškas 
elementas, nes jie rūpinasi Iz
raeliu prieš Sovietų Sąjungos 
interesus. Sionistai esą priešin
gi komunistinei idėjai.

Teismas parodvsias komu
nistų partijos viduje reikalą 
būti atsargiem su žydais, o 
arabam bus naujas Sovietų 
draugiškumo Įrodymas. Po Sta
lino mirties akcija prieš žydus 
buvo nuslūgusi.

VOKIETIJOS KOMUNISTAI 
JAU GRASINA

Protestą prieš Amerikos ba
lionėlius pareiškė jau ir rytų 
Vokietija ir Vengrija. Rytų Vo
kietijos pareiškime kalbama, 
kad balionėliai sveria tonas, 
šnipinėja karmes ir gamybines 
paslaptis ir per radiją perdavi
nėja į vakarų Vokietiją. Tegul 
neužmiršta, — pridėjo dar 
Berlyno komunistinė valdžia, 
— kad tie, kurie siunčia balio
nėlius, naudojasi oro keliais į 
Berlyną, priklausančiais rytų 
Vokietijai. Tai jau aiškus grasi
nimas oro koridoriui, kuriuo 
palaikomas susisiekimas tarp 
Berlyno ir vakarų Vokietijos.
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★ Prez. E«senh.3weris prloa- 
žino. kad Sovietai gali būti 
pralenkę Ameriką raketų sri
tyje.

IŠ KUR SOVIETAI GAVO 
ESTŲ ADRESUS

NYHT praneša, kad Ameri
kos estus užplūdo gen. Michai- 
lovo siunčiami lapeliai “Už su
grįžimą į tėvynę”. Estu tauti- 
nio komiteto pirmininkas dr. 
Juhan Vasar pareiškė, kad pa
tikrinus 1500 gautų lapelių, 
paaiškėjo, iš kur sovietai gavo 
estų adresus. Būtent: 75% yra 
išvogti iš estų laikraščio, lei
džiamo Vokietijoje Ettlingen; 
15% iŠ tų, kurie susirašinėja 
su Estijoje esančiais artimai
siais; 10% yra greičiausiai su
rankioti sovietų agentų Ameri
koje.

ANGLAI KOLONIJAS 
PARCELIUOJA IR TOLIAU

Anglija paskelbė duodanti 
Malajam ribotą nepriklausomy
bę, savivaldą. Lig šiol ją valdė 
kaip savo koloniją.' Nuo rug- 
piūčio 31 finansus, vidaus sau
gumą perduos patiem malajie- 
čiam. Tik užsieniu reikalus ir 
gynimą nuo išorės priešų pasi
lieka savo rankose.

Nuo antrojo pasaulinio karo 
Anglija jau atsisakė nuo dide
liu plotų, kuriuos valdė kolo
nijų teise. Tie plotai vra 2 814 - 
000 kv. mylių su 472 mil. gy
ventojų. Tarp jų buvo Indija, 
Ceflonas, Pakistanas, Burma...

Dabartinė Malaju federaciia 
turi 4,900,000 gyventojų ir 50,- 
000 kv. myliu. Jos žaliavų, la
biausiai kaučuko, eksportas 
duoda didžiausius pelnus.

f tuos pelnus kerta, ir Mask
va, organizuodama nuo karo 
pabaigos komunistų partizanų 
kovas. Kad Anglija galėtų lais
vai gabenti iš Malajų kaučuka 
i komunistinę Kiniją, tam jai 
labiausiai ir rūpi palengvinti 
prekybą su kom. Kinija ir pri
kalbtam Ameriką, kad ji nesi-

Sovietų naujasis atstovas 
Bonnoje Zorinas kreipėsi i Vo
kietijos vyriausybę, protestuo
damas prieš balionėl’U siunti
mą iš Vokietijos teritorijos. 
Atsakomybe už pasekmes sude
da Vokietiios vyriausybei. Pri
minė, kad Maskvoje kancleris 
Adenaueris pasižadėjęs dėl tu 
balionėlių pakalbėti su .Ameri
kos vyriausybės atstovais, ta
čiau nieko tuo reikalu nesą pa-

Valst. sekretorius J. F. DuL JIEM TALKINA SATELITAI ★ AMERIKA NORI RAMYBĖS 
les sausio 7 pareiškė, kad 
Amerika pasiryžusi atsisakyti 
nuo balionėlių "siuntimo į tas 
valstybes, kurios pareiškia to 
nenorinčios. Atsisakysianti ne 
dėl to, kad siųsdama balionė
lius būtų dariusi neteisėtus žy
gius, bet tik vardan taikingu
mo ir atsižvelgimo į valstybių 
noras.

Tai liečia balionėlius orui 
tirti.’

Jų buvo pasiųsta apie 5-39 
sausio 8. Nėra pagrindo many
ti, kad jie kliudo oro susisieki
mą. Jie pakyla iki 30000— 
50000 pėdų ir ten patys sprogs
ta. Juose yra du fotoaparatai. 
Vienas turi nufotografuoti in
strumentų parodytus oro da
vinius, antras turi fotografuoti 
debesų susidarymą. Tegalįs bū
ti labai-atsitiktinis dalykas, kad

kalu, dar nepaskel 
Sovietam < pasisekt 
čiamus balionėlius 
tai paskui eitu prie Laisvosios 
Europos radijo ir Amerikos 
Balsė likvidavimo.” Tvirtintu, 
kad radijo garsai pažeidžia So
vietų Sąjungos orą kaip ir anie

Maskvos “Pravda” paskelbė 
Chruščiovo norą atgaivinti ge
rus santykius tarp Sovietu Są
jungos ir Turkijos. Esą Sovie
tų Sąjunga galėtų pagelbėti 
Turkijai išeiti iš dabartinių 
ūkinių sunkumų. I juos Turki
ja esą pakliuvusi, priklausyda
ma Natui ir susirišdama su 
Vakarais, kurie ją išnaudoja. 
Amerikos paskola Turkijai no
rinti padaryti Turkiją tik la
biau priklausomą nuo tos vals
tybės, kuri esanti nedraugiška 
Turkijai ir Sovietam.

Geriem santykiam tam Tur
kijos ir Sovietų Sąjungos, o 
taip pat pagalbai gauti reikia 
tik. kad Turkija atsitrauktų iš 
Nato ir Bagdado pakto. “Prav- 
da primena, kad jau 1953 So
vietai atsisakę nuo teritorinių 
pretencjjų Į Turkiją (i Dardane- 
’iu sąsiauri, išėjima i Vidurže
mių jūrą).

Tuo laikraščio pasiūlvmu 
iškyla naujos Maskvos pastan
gos draskyti Nato po vieną jo 
dalelę ir prikabinti prie Mask
vos.

Žadėdamas balionėlių siunti
mą apriboti, kad jie nepatektų 
į Sovietų Sąjungą, Dulles betgi 
pasakė, kad tai

neliečia ty balionėlių, ku
riuos privatines - organizacijos 
siunčia su informacijom.

Jiem kontrolės Amerikos vy
riausybė neturi. Tose organiza
cijose daugiausia pabėgėliai iš 
kraštų anapus? geležinės uždan
gos. kurie ir norį informuoti 
pavergtus tautiečius.

Trys amerikonfekci mokiniai 
sugalvojo paskambinti... i 
Maskva Bulcaninui. Jiem tai 
atsiėjo 15 dol.. bet buvo su
jungti pusiau devintą - vai. rvto 
(Maskvoje pusiavtrečia). Esą 
balsas ats’Vepes: “č?a RuĮg-vp’- 
nas — o kas ten?” Vm^a* iš
mokta’'? iš mokytojo žndžir? 
pasisakė, kas :esas, ’f šeriai 
movės prie re’kalo: ar Bvlya- 
ninas rašvsias E;senhoweriui 
trečia laišką. Esą tas atsakęs— 
ne, nežinau, ir telefonas nu
trūkės.

į foto kamerą patektų “slap
tas” dalykas.

Tie balionėliai esą dalis pro
gramos tarptautiniam 1957—8 
metų geofiziniam tyrinėjimui. 
Jų daviniais bus pasidalyta ir 
su kitais kraštais, kurie balio
nėlių nesiunčia. Tačiau šiom 
dienom buvo rastas panašus 
balionėlis su instrumentais Ja
ponijoje. Jis pasmstas iš Rusi
jos. Matyt, rusai taip pat juos 
siuntinėja . _

Pasitraukė protestuodamas .
Aviacijos sekretoriaus pava

duotojas Trevor Gardner pasi
traukė protestuodamas, kad 
neduoda lėšų raketom ir ato
miniam bandymam aviacijoje. 
Be energingesnio darbo Sovie
tai Ameriką pralenksią.

PREZIDENTAS SIŪLO 
LENGVINTI IMIGRACIJĄ

Prez. Eisenhoweris .vasario 
8 nasiūlė Kongresui pakeisti 
imigracijos kvotas tokiu būdu:

1. dabartine metine kvota iš 
154,657 pakelti iki 220,000;

2. vienais metais nesuvarto
tos kvotos likučius leisti pa
naudoti kitais metais; lig šiol 
jie dingdavo;

3. panaikinti 
pandas ir kitus 
formalumus.

Ligšiol buvo 
naudojamos pietų ir rytu kraš
tų kvotos, mažiau šiauriniu tau
tų- Pirmosiom dabar daugiau
sia ir būtų kvotos padidinamos.

BULGANINUI NESKUBU
Valst. sekr. Dulles nareiškė. 

kad prezidentas atsakvs ir i 
antra Bulganino laišką. Bet tai 
nėra skubus dalvkas. Sovietai 
rado reikalo 6 dienas palaukti 
neskelbdami prezidento Eisen- 
howerio atsakymo. Ji paskelbė 
tik sykiu su antru Bulganino 
laišku. Gali ir ’ Eisenhoweris 
palaukti. Pastarąjį Bulganino 
laišką Dulles laiko taikytą So
vietu vidaus reikalams.

DARO DIDELI DEBES|
Senatas sudarė komisija, ku

ri tirtų kyšių istoriją dėl natū
ralinių dujų įstatymo. Kaltinin
kas pats pasiskelbė — tai ad
vokatas Neff iš Nebraskos. Jis 
pasisakė siuntęs pinigus, pažy
mėdamas, kad be jokių sąlygų 
siunčiąs.

Tuo tarpu pats įstatymas jau 
priimtas Atstovų Rūmų ir pa
tvirtintas senato. Senatorius 
Case balsavo prieš jį. Mayoras 
Vagneris pasiuntė telegrama 
prezidentui Eisenhoweriui. kad 
jį vetuotų “tautos interesų 
vardu”. Esą 30 mil. gyventojų 
dėl to įstatymo susidarys 800 
milijonų naujų išlaidų.

Tik pereitais metais anglai 
susikovė su pietų Arabijos poli
cininkais ir užėmė Buraimi 
oazę. Netoli jos prie Persu įlan
kos pradėjo eksploatuoti nafta 
(kompanijoje dalvvauja ir 
amerikiečiai 23. 75%). Pietų 
Arabija skundė saugumo tary
bai Anglija, kad pažeidusi 
“taika ir saugumą”. To ji ne
užmiršta ir dabar. Panaudoja 
kiekvieną progą, kad anglam jų potvynio į arabų pmulį 
kiaulystę padarytų Anglai kai- tokiais anglų siūlomais Siu
tino. kad Jordanijos sukilimai li>fe neužtvenksi.

moj ir neteks ligšioliniu privi
legijų. Už tat kai tik Mollet su 
savo vyriausybės nariu įgalio
tiniu Alžiru i gen. Catroiix pa
sirodė Alžire. kolonistu minri 
sutiko juos šauksmais: “Ke
liauk namo”. “Catroux ant kar
tuvių”. Akmenys ir pamidorai 
lydėjo ministerio pirmininko 
automobilį. Kai prie nežinomo
jo kareivio kapo išbalęs val

džios galva padėjo vainiką, mi
nia pralaužė policijos sargybas 
ir vainiką sudraskė. Mollet 
tuojau pat Catrous iš vyriausy
bės įgaliotinių atleido. Koto-_ 
nistų minios triukšmas sukurs
tė vietiniu gyventojų atkaksi
ma. ir Mollet uždavinys pasun
kėjo — padaryti, kad vieni ša
lia kitų ramiai sugyventų.
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Utoas tolimesnis lietuvių verti
mas. Konferencijos organizato
riai pažadėjo stengtis, kad kon
ferencijoje susmukusieji nu
tartų glaudinti Lietuvos san
tykius su Vokietija...

c : -w ■/ * ’ - ' •

Vilniaus konferenciją 1917 Blogiu ėjosi su vokiečiais. 
*ekiečių okupacinė valdžia lei- < Su okupacine valdžia jiem ne- 
> U* tik su įspėjimu 4- kad si&ekė susikalbėti. Klydo W

h Keturiasdešimt kongres
ui a n u respublikonų kreipėsi i 
valst. sckr. Du lies, kad Ameri
ka parduotų Izraeliui ginklus. 
Du lies atsakė, kad tai padėties 
nepataisys.

GALIMA TIK SU NUSISTEBĖJIMU KLAUSTI NEJAUGI?
SPAUDA

DĖL NAFTOS
R<in<jtvnės dėl Arabijos dykumų

ten

šveicarų spaudoje.

Nereikalinri rekordai ir kitkas >

Latest Interest Rate

(A.
J.

St.

nusileisti. Bet arti- 
vandens šaltinis už

gerą valandą buvau 
kurioje retas žmogus

h Amerika, Anglija ir Pran
cūzija Washingtone pradėjo 
pasitarimus dėl. taikos išlaiky
mo viduriniuose rytuose tarp 
Izraelio ir Arabų.

nepa- 
jos 
dar 
Vo-

vietas taikstosi ir bol-
norėdami išstumti

rentus nugalėjo dviem valan
dom.

Esama ir tokiu premijų
Roma pakvietė Jungtines 

Tautas posėdžiauti. Bet dar 
prieš tai ji turėjo progos pasi
žiūrėti įdomesnio konkurso — 
buvo premijuojamas pats bjau
riausias šlykščiausias šuo. Lai
mėjo vienos senutės 86 metų 
elgetas šuo — 50,000 lyrų.

Jei premiją skirtų už 
biurokratizmą?

Kažin ar jos nelaimėtų Ita
lija. Valstybės tarnautojų al
gom ji išleidžia 2600—2700 mi
lijardų lyrų, arba pusę visų 
valstybės pajamų.

O čia jau kas kita
Danų geležinkeliai įsigijo 

vagonus, kuriuose kelionės me
tu galima bus rengti šokius. 
Jau anksčiau danai įsitaisė va
gonus su kino filmais.

Vaikai nekalti
Švedijos vyriausybė pasiūlė 

parlamentui įstatymo keliu su
lyginti teises vaikų, gimusių iš 
teisėtos ir neteisėtos moterys
tės. Vaikai čia nieku dėti, jie 
“teisėti”, tik tėvai “neteisėti".

Konferencija pasisakė už ne
priklausomą demokratinę Lie
tuvą. Jos seimas nustątysiąs 
santykius su kitom valstybėm. 
Tačiau reikėjo tenkinti aną vo
kiečių reikalavimą, ir buvo pri-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Lietuvių bendrovė OVER- 

SEAS CARGO CO., atstovau
janti didelę anglų firmą HAS- 
KOBA Lt d., Londone, siunčia į 
LIETUVĄ ir kitus kraštus 
siuntinius su vilnonėmis me
džiagomis, maistu, avalyne, 
vaistais ir kit. 100% garant. — 
pilnas draudimas. Visus reika
lingus mokesčius sumoką siun
tėjas. gavėjui mokėti nieko ne
reikia. Siuntiniai siunčiami iš 
Londono. Anglijos tad labai 
greitas pristatymas.

Prašykite mus į LIETUVĄ 
siunčiamų gėrybių sąrašų:

OVERSEAS CARGO CO.
4426 S. Rockwell St.,

Chicego 32, III.
Tat: YArds 7-4337

Konferencija išrinko Lietu
vos Taryba iš 20 asmenų. Jai 
reikėjo toliau kovoti už tris 
dalykus: už okupacijos paleng
vinimą. už teise Lietuvai būti 
nepriklausomai, už pripažini
mą sau Lietuvos vardu kalbėti.

Lietuviai pripažino, o 
* vokiečiai neskubėjo

Taryba greitai susilaukė pri
pažinimo iš pačiu lietuviu. 
Teisę vadovauti žygiam už 
valstybės atstatyma jai pripa
žino Rusijos lietuviai. Jų at
stovai buvo atvykę 
cija Stockholmė 11917. 10. 18 
—201. Pripažino ir konferenci
ja Šveicarijoje kur buvo ir 
Amerikos lietuvių atstovas d r. 
Bartuška . (1917. 11. 2—10). Į 
pastarąją buvo nuvykusi Lie
tuvos Tarybos delegacija 
Smetona. J. šaulys, kun. 
Staugaitis, kun. Petrulis. 
Kairys, svečias Maironis).

Interest starta every month 
Uontpoundcd semi-annually on 

January Ist and Jnly Ist,

THlM f

SAVINOS BANK

■ yvį ~ " ■ -■ . . ■ ’■

nėję kalboje jis dekliaravo, jog 
Vokietijos vyriausybė pripažįs
tanti apsisprendimo teisę Lie
tuvos, Kuršo ir Lenkijos gy
ventojam susikurti tokią ateitį, 
kuri atitiktų jų kultuos kryptį.

Tai buvo gražus ir džiugi
nantis, bet tik platoninis pa
reiškimas. Su kitokiom nuotai
kom susidūrė delegacijos na
riai karo vadovybėje.

Generolai nieko aiškaus 
nežadėjo

Lapkričio 26 delegacija ap
lankė vyriausią štabo viršinin
ką gen. Ludendorfą ir įteikė 
raštą. Atsakyme nieko aiškaus 
nebuvo. Tarybos nariai tegalė
jo susidaryti įspūdį, kad Vokie
tija norėjo laikyti tarybą savo 
patikėtiniais, kurie padėtų

su Vokietija nebus g»- aišku atsakymą Berlyne. Ten 
buvo trejopa valdžia: parlamen

tas, vyriausybė, karo vadovy
bė,' kuri karo metu buvo labai 
galinga. Jų nusistatymas dėl 
Lietuvos nebuvo vienodas.

Tuo galėjo Tarybos delega
cija įsitikinti, kai grįžo iš Švei
carijos ir sustojo Berlyne.

Parlamente buvo palankumo
Centro ir socialdemokratų 

partijų žmonės buvo palankūs 
Lietuvos nepriklausomybei.

___ „ Kai 1917 spalio mėn. buvo pa
imtas konferencijos toks* imta- keistas kancleris ir juo išrink- 
rimas:_______ " - tas katalikas, Centro žmogus

“Jeigu Vokietija (okupavusi Hertlingas, tai savo programi- 
: valstybė) sutiktu dar . prieš 
Taikos Konferenciją proklta- 
muoti Lietuvos' valstybę ir pa
čioje konferencijoje paremti 
Lietuvos reikalus,, tai Lietuviu 
Konferencija, turėdama ome
nyje, kad Lietuvos interesai 
normalinėse taikos sąlygose 
yra pasvirę ne tiek i rytus ir 
ne tiek Į pietus, kiek i vakarus, 

-pripažįsta galimu sueiti būsi- 
mai Lietuvos valstybei, 
kenkiant savarankiškam 
plėtojimuisi, į tam tikrus 
nustatytinus santykius su. 
kietija".

Tam pasiteisinta
Toji rezoliucija buvo priim

ta po karštų ginču. Daugumas 
turėjo įsitikinti, jog Lietuvos 
nepriklausomybės niekas kitas 
iš svetimųjų neparems. Jei na
rėms. tai pirmiausia tik Vokie
tija. Bet nedovanai. Reikės prie 

- jos šlietis ar bent pasižadėti. 
Kiti aiškino: jei vokiečiai kara 
pralaimės, vis tiek lietuviu 
ir vokiečių ryšiai turės būti 

/glaudūs, o jei jie netaptų^,nu
galėtojais. tai santarvininku 
bus reikalas, kad tie ryšiai bū
tų nutraukti...

i

ADLAl E. STEVENSON, demokratu kandidatas i prezidentus, dė
koja policininkui (Oakland, Cal.). kuris lydėjo kalbėtoja.

ŽEMĖLAPYJE NEĮRAŠYTOJE VIETOJE EINA KOVA
Eisenhovverio ir Edeno kon

ferencijoje viduriniai rytai bu
vo^ vienas iš svarbiųjų svarsty
tų klausimų. Sutarta išlaikyti 
ten taika, visom priemonėm; 
neleisti ten įsibrauti Sovie
tam, nes. vieno iš laikraštinin
kų pareiškimu.

viduriniu rytu praradimas 
būtu vakaram didesnis nuosto
lis negu Kinijos atidavimas i 
komunistu rankas.

Kodėl viduriniai rytai tokie 
svarbūs Amerikai ir Anglijai, 
iš vienos pusės nušviečia Ara
bijos tyruose pakeliavęs Noel 
Barber

Prieš 
vietoje, 
tebuvo ir kuria dar reikia nu- 

konferen- galėti. Buvau Arabijos dyku
moje “tu.ščiojoj dalyje", kaip 
ją vadina beduinai, kur yra be
galiniai naftos turtai.

šios mažos sodybos vardo 
nerasi jokiame žemėlapy. Joje 
tegyvena užgrūdinti vyrai — 
sauja anglų, kurie yra naftos 
interesų sargyboje.

Dar prieš metus jokis balta
sis šioje srityje nebuvo. Dabar

tvirtovė, pora trobelių, pa
lapinių, šalimais aerodromas 
lėktuvam 
miausias
150 kilometrų.

Sodybos nejungia jokia gat
vė su pakraščiais. Bet

čia yra centras atkaklios ko
vos dėl naftos;

kova tarp didžiųjų New Yor- 
ko ir Londono naftos koncer
nų. Tai kova, kurioje dalyvau
ja diplomatai ir kariuomenės, 
kurios dalinai eina sargybas. 
Lėktuvai saugoja bet koki ju
dėjimą dykumoje. Kova eina 
tarp Pietų Arabijos. Anglų ir 
amerikiečių, kam kontroliuoti 
turtingiausias pasaulyje naftos 
versmes. Joje maišosi ir čeko- 
slovakų ginklai Egiptui, ir Pie
tų Arabijos pinigai už tuos 
ginklus.

Prieš mėnesius čia geologai

Trisdešimties metų airis su
rengė žmonėm pramogą —pa
siskelbė laimėsiąs kalbėjimo 
rekordą. Jis be pertraukos iš
kalbėjo 133 valandas. Kalbėjo 
apie viską — politiką, higieną, 
hipnozę. Į pabaiga jau sakinys 
nesusivedė su sakiniu. Lūpos ir 
liežuvis buvo sutinę. Gydyto
jas patarė nutraukti. Bet jis 
tik papurtė galva ir toliau ple
pėjo. iki visus žinomus konku-

★ Leningrade rasti vokiečių 
poeto Heinricho lleincs laiš
kai. kurie ligi šiol buvo nežino
mi. Jie surasti tarp dokumen
tų. laikomų Puškino muzėjuje.

'bjpipacinei ( valdžiai valdyti 
“mit Rat und Tat” (patarimais 
ir darbais). Bet perleisti tary
bosžiniai nesutiko nė vienos 
srities. ■
. Tai buvo lapkričio 26. Suta
po, kad tą pat dieną rusų vir
šyta Krilenko, vyriausias rusų 
karinių jėgų viršininkas, per 
radija paklausė vokiečius, ar 
jie esą pasiruošę daryti pa
liaubas. Taika prieš akis ... 
Gal tai prisidėjo, kad vokiečiai 
susirūpino turėti greičiau savo 
pusėje pareiškimus tautu, bu
vusių rusu valdžioje. Norėjo 
tokį pareiškimą turėti ir lietu
vių.

Bet ivyko'"sutartuvės"
Gruodžio 1 Lietuvos Tarybos 

delegacija sudarė sutartį su 
Vokietijos užsienių reikalų mi
nisterijos pareigūnu ir surašė 
protokolą. Pagal jį Lietuvos Ta
rybai oaliekama teisė skelbti 
nepriklausoma Lietuvą, nu
traukiant anksčiau buvusius 
ryšius su kitais kraštais. Tai 
buvo taikoma Rusijai. Bet pa
siremiant į ana Vilniaus konfe
rencijos nutarimą, buvo pripa
žinta. kad tarp Lietuvos ir Vo
kietijos turi būtr “ein ewiges 
festes Bundesverhaeltnis” (am
žinas tvirtas sąjunginis ryšys). 
Turi būti keturios sutartys: ka
rinė, susisiekimo, o taip pat 
muitų bei finansinė unija.^ Lie
tuvos Taryba dar pridėjo taip 
pat reikalavimą sušvelninti 
tuojau pat okupacinį režimą.

Delegacijos nuotaikos Ber
lyne nebuvo labai linksmos. 
Juo labiau, kad vokiečių visuo
menėje buvo didelio nepasiti
kėjimo lietuvių pajėgumu sa
varankiškai valdytis. Girdi.

nepaprastai sunkiom sąlygom 
atliko tyrinėjimus. Ir tikima, 
kad tai bus netolimoje ateity
je didžiausios pasaulyje naftos 
versmės. Ten kuriamos jau 
pirmosios stovyklos. Ten pla
kami pirmieji takai. Pradės 
gręžti šaltinius.

Versmės prie anos “Tuščio- 
sios dalies” yra tiek arti prie 
Suezo. kad Anglijai jos turės 
būti pelningesnės nei Pietų 
Arabijoje .

Dabartinė padėtis naftos ga
myboje tokia:

Arabijoje yra 60% visų lig- 
šiol žinomų pasaulio naftos re
zervų.

Kuwait vienas, turėdamas 
tik 200,000 gyventojų, turi 
20% naftos — tiek pat kiek vi
sos Jungtinės Valstybės. Čia 
eksploatuoja anglai.

N. Lietuva vasario 1 paskel
bė laišką redakcijai Jį rašo Jo
nas Putvis ,kuris esąs ilgame
tis draugas Meldučio Laupinai- 
čio, kuris parašė knygele “Aš 
kaltinu” ir taip pasiskelbė 
esąs “Antikomunistinio Fron
to” įgaliotinis.

“... Gerai pažįstu ir žinau 
knygos “Aš kaltinu” autorių, 
pasivadinusį Meldučiu-Laupi- 
naičiu, — jis yra Jonas Lauri
naitis, kilęs iš Naumiesčio. 
Lietuvą okupavus komunis
tams, Jonas Laurinaitis buvo 
17 metų amžiaus. Jis tuojau 
įstojo į komjaunimą ir buvo 

lietuviai esą 86% analfabetų 
tauta. Ir kai Hohvegas iškėlė 
reichstage reikalą sukurti Lie
tuvos valstybe, tai G. Stresse- 
mannas, pokarinis didysis vo
kiečių politikas, pacifistai už 
tai gavęs Nobelio premiją, iš 
reichstago tribūnos šaukė: :Ar 
gali būti kalba apie nepriklau
somybę tokios analfabetų tau
tos kaip lietuviai”. Nepasitikė
jo Lietuva ir kai kurie lietu
viai. Kai Smetona savo prane
šime Berlyne Adlono viešbuty
je (1917. 11. 13) turėjo prane
šima “Die litausche Frage” 
(Lietuvos klausimas), tai ir dr. 
Gaigalaitis, M. Lietuvos veikė
jas. užtikrino vokiečius, jog 
“nė vienam prūsų lietuviui nė 
Į galvą neateinanti mintis at
siskirti nuo Prūsijos ir prisidė
ti prie naujos Lietuvos”.

Su sunkia širdimi ir su pro
tokolu delegacija parvyko Į 
Vilnių, (b.d.)

Anglija gauna 50% to, kas 
pagaminama Kuvvaite: 40% to, 
kas yra;Qatar, 33%. iš, pakraš
čių Trucial naftos .

Pietų Arabija turi truputį 
daugiau. Pietų Arabijoje naftą 
eksploatuoja Amerikos firmos, 
ARAMCO vardu.

Aramco suinteresuotas, kad 
pietų Arabijos naftos laukai 
prasitęstų. Dabar Aramco gavo 
koncesijas gręžti Yemen. ta
čiau ten. specialistai sako, naf
ta būsianti menkesnė negu ne
toliese esančiame Adene. Pa
starasis dabar yra eksploatuo
jamas anglu, bet Yemen reiš
kia pretenzijas į tas sritis. Ta
da jose koncesijos tektų Aram
co.

Į šias 
ševikai, 
amerikiečius ir anglus. Bet į- 
vyksta kurjozų ...

Kai Čekoslovakija pasiūlė 
Egiptui ginklus, tai pareikala
vo trijų milijonų doleriu. Egip
tas jų neturėjo ir skolinosi iš 
pietų Arabijos. O šioji iš Aram- 
co buvo atsiėmusi pinigus jau 
už dvejus metus iš anksto: tad 
reikėjo vėl iš Aramčo skolintis 
ir duoti Egiptui...

Nesakau, kad amerikiečiai 
žinojo, kam eina jų pinigai. Bet 
faktas, kad amerikiečių pini
gais buvo nupirkti komunistų 
ginklai.

aktyvus narys, be to, buvo mi
licijos slaptas agentas.

“Prasidėjus vokiečių rusu 
karui, J. Laurinaitis pasislėpė.. 
Atėjus vokiečiams i Lietuvą. 
J. Laurinaitis atsirado, tuoiau 
prisiplakė prie vokiečiu, gešta- 
po ir drauge su vokiečiais dir
bo prie žvdų “patvarkymo” 
darbu. Vėliau atsidūrė Vokie
tijoje prie įvairių reicho darbų.

“Pasibaigus karui, atsirado 
Vokietijoje Wetter A. D. Ruhr 
anvlinkėie ir čia drauge su K. 
Gailiu ir buvusiu kapitonu 
Šleinių ragindavo stovyklose 
esančius grįžti okupuoton Lie
tuvon. Visi trys vakarais vyk
davo į komunistų repatriacijos 
įstaigą ir tenai slaptai tardavo
si su majoru Paplov.

“Vėliau, 1946 met. birželio 
mėnesio pabaigoje visi trys 
“geradariai” nežinia kur dingo". 
Po mėnesio laiko .girdėjau per 
Vilniaus stoties radiją kalbant 
kapitoną šleini ir K. Gailiu, 
kurie ragino visus DP grįžti 
Lietuvon.

“Praslinkus metams laiko. 
Jonas Laurinaitis atsirado Ang
lijoje, bet jau visai kita 
pavarde — Meldutis Laupi- 
naitis, kuris čia pradžioje ėmė 
uoliai plaktis prie tautinio ko
miteto ir t.p.
“Po kurio laiko Meldutis-Lau- 

pinaitis sukombinavo ir išvyko 
į Braziliją, Sao Paulo miestą.

VĖL ĮKLIUVO. Wolfas Le- 
džinskis < Ledejinsky-. eksper
tas amerikiečiu ūkinei paramai 
kitiem kraštam. kart:, buvo 
tardomas dėl simpatijų komu
nistam, o dabar įkliuvo dėl as
meninio biznio Formozoje.

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA 
didžiausias lituanistikos žinynas, lietuvių kultūros paminklas.

Iš suprojektuotu 20 - 21 tomo septyni jau išspausdinti, kiti ren
giami. Redaktoriai visą LE ruošinio darbą pagal atskiras raides 
paskirst? iki galo.

Laikas įsigyti.
nes nuo VIII tomo LE bus spausdinama tik prenumeratoriams.

Lengvos sąlygos: 
įmokėjusiems bent už vieną tomą, visi išėjusieji tomai siunčiami 
iš karto. Likusios sumos mokėjimas išdėstomas užsisakiusiam 
priimtinomis dalimis. Vieno tomo kaina J. A. V. $7.75. visur kitur 
$x.o6. - - — / -

Užsakymai siųsti n i šiuo adresu:
J. KAPOČIUS. LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA. 

265 C Street. South Boston 27, Mass.
PASKUBĖKITE ATSARGOS RIBOTOS!

Pradžioje, iki apsižiūrėjo, ver
tėsi įvairių laikraščių ir kny
gų pardavinėjimu. Vėliau pra
dėjo “verstis” visokiais būdais: 
pinigus skolinti, rinkti įvairias 
aukas_ ir niekur nepasiusti,
tarpininkauti emigracijos rei
kalais paimant po 100 eruzei- 
rų, sudaryti užsienio prekybos 
atstovybę, surenkant pinigus, 
apie ką gerai žino p. Vasiliaus
kas. Po šių ir čia dar nepami
nėtų rafinuotų “žygdarbiu” 
jam pasidarė nebesaueu gy
venti V. Zelinos, Rua Espraia- 
da 17 No priemiestyie. Tada 
skubiai išsikraustė kitur gy- ; 
venti, pasisiūlė ir tapo priim- * 
tas į San Paulo slaptą policiją 
agentu. Bet jis sėdi ant dviejų 
kėdžių ir tų tikrų komunistų 
neišdarinėja.

“Tas pats K. Gailius iš Vo
kietijos buvo sugrįžęs į Lietu
va, po vienu metu per Vokie- 
tiją-Austriją-Brazilija atsidan
gino į Urugvajų ir dirba komu- 
nistų-rusų konsulate pas spau
dos ir propagandos viršininką 
Smirnovą, šiojo nurodymu yra 
paruošta lietuvių kalba 60 lapu 
mašinėle rašytų puslapių ir 
perduota Meldučiui-Laupinai- 
čiui savo vardu išleisti knygą, 
už kurios išleidimą 100 knygų 
išplatinimą M. L. apmokėjo 
55,000 eruzeirų.

“M. Laupinaitį aš bandžiau 
nuo to mūsų tautos kifšinimo ,A 
ir pardavikiško darbo atkalbė
ti, bet jis manęs nepaklausė...

“Vienuolika metų mane ir ..
Joną baurinaitį-Meldutį-Laupi- 
naitį lydėjo bendras mūsų gy
venimo sutapimas ir visuomet 
aš jį stengiausi nuo tokių dar
bų atkalbėti, bet jis nuėjo iš
davikiško velnio keliais ...

“Šio rašinio patvirtinimui 
turiu liudininkų ir raštiškų 
įrodymu, tad dėl tautos parda- 
viko nesidangstau slapyvardė- 
mis, bet atvirai rašau ir pasira
šau. ■ ■■'■

Su pagarba Jonas Putvis, 
Toronto”.

★ Alfredas Olšauskas Sidnė
jaus universitete. Australijoje, 
baigė civilinės inžinerijos kur
są.
★ Argentinoje 1956 m. naf

tos grožio karaliene išrinkta 
lietuvaitė Elena Andriušytė. 
mokyklos grožio karaliene — 
Birutė Cibavičiūtė.
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Pusantro milijono jaunuolių kasmet turi save
Dimitras Ivanovičius Nariš- * SOVIETAI KASMET SPALIO 3 PAŠAUKIA PUSANTRO MIL MONO NAUJOKŲ * KĄ JIE 

kinas buvo pašauktas į kariuo- PRISIEKIA GAVę UNIFORMAS ? ★ POLITINIS ŠVIETIMAS BO LtEVIKŲ KARIUOMENĖJE * 
menę spalių 3. Tą dieną Di- MES UŽKARIAUSIME PASAULI IR Jį PAKEISIME ★ KODĖL VO KIEČIAI "NEKULTORINGI"? 
mitrą paėmė ne vieną, arba ★ MOLOTOVAS APIE KOEGZI STENCIJĄ * KOKS BOLŠEVIKAM GRAŽIAUSIAS DALYKAS 
tikriau, jis pasišokėdamas išė- PASAULYJE ★ PASISAUGOKI TE JAU DABAR, 
jo iš namų kartu su pusantro _ 
milijono kitų pašauktųjų. Taip 
būna kasmet spalių 3. Dimifcro 
namams toji diena buvo reikš
minga, nes į Žemę susmukusio
je trobelėje pasidarė erdviau. 
Vis dėlto joje liko dar šeši bro
liai bei seserys, kurie varta
liojosi po purviną aslą. Keturi 
broliai jau buvo paimti į ka
riuomenę, Dimitras buvo penk
tas. Iš namų jis būtų seniai 
bėgęs, tiktai jo maži metai ne
leido. Bet ir būdamas dar vai
kėzas žinojo, kad Sovietų Są
jungoje nieko - negali būti ge
riau, kaip stoti po ginklu. Tai 
garbinga “darbo žmogaus pa
reiga”. Šimtus kartų jis tai gir
dėjo susirinkimuose. Pagaliau, 
dar nosies nemokėdamas gerai - 
nusišniaukšti, jau buvo Įtrauk
tas Į “Raudonosios armijos” 
eiles. (Atsiprašau, nuo 1947 
vasario 25 ji nebevadinama 
raudonąja, o tiesiai Sovietų ar
mija). Tai armijai paremti vra 
milžiniška organizacija (DOSA- 
AF), kuri jaunuolius jau iš 
anksto būna ir nuteikia, kad 
būti sovietiniu kareiviu gera 
ir garbinga, bet nelengva ir 
atsakinga, nes reikia nė ne
mirktelėjus klausyti ir būti pa
siruošus vadų įsakymam savo

prijuoti}, tik tada galės kary 
—f—% a a e

Dabar moterys proletarės 
dar turi sakyti savo sūnums: 
Tu greitai busi didelis, galėsi 
pakelti ginklą; imk jį ir moky
kis naudoti!

Dimitras tam irgi buvo pri
siekęs. Bet klausimas, kaip jį 
naudoti? .

dėlto prastai tvarkomas, jei ki
tur žmonės neturi pavalgyti 
nė tiek, kiek Rusijoje. (Pra
šau nesijuokti— jis taip įtikin-

bei, ginti savo tėvynę, t. y. So
vietinę : ' Tarybų . Respubliką, 
nagaiiėclimiT nei savo krauto

gyvybę aukoti. Bet tai 
džiosios Tėvynės labui’

96.00
96.50
93.50
96.50

Brooidyn. (i. Y., 
>*• HaN ymr ______

Foteign-------- ——

LMKrattl tvarto REDAKCINE KOMISIJA. Vyr. red. S. SUŽIEDĖLIS
Straiprata* ir toreynnėtenrijm redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti atraips* 
Hąl saugoto <<r grgžtaato autoriams pražant. Pavarde pasirąžyti straipsniai nebO-

Užsienyje

Ar rašytini laiškai Lietuvon?
šis klausimas nevienam rū- 

pi. Iš viepos pusės rūpi sužino
ti, ar palikusieji Lietuvoje dar 
tebegyvena; iš antros pusės 
rūpi pems nepakenkti. Antra
sis rūpestis, susijęs su baime, 
ilgai buvo stipresnis už norą 
praskleisti nežinojimo uždangą. 
Bet kai geležinė uždanga pra
dėjo tartum pati prasiskleisti, 
noras sužinoti nugalėjo baimę 
ir net atsargumą. Laiškų iš 
Lietuvos dabar ateina nemažai 
ir prašoma taip pat nemažai. 
Ar tai yra gera?

mas į tam tikrą tarnybą. Nie
kas nesakys, kad tokia kores
pondencija jam maloni ir, gal 
būt, visai jam nenorint ji yra 
prasidėjusi Ar nebus kaltas 
tasai kuris pirmas iš čia pra
dėjo rašyti?

r. Nereikia savęs prigaudinėti 
ir manyti, kad bolševikai yra 
atleidę varžtus ir pasidarę 
žmoniškesni- Ne, jie yra„ pasi
darę tik labiau suktesni ir at
radę dar vieną priemonę savo 

~ piktiem tikslam siekti. Galima 
nurodyti du tokius jų tikslus, 
siekiamus padažnėjusia kores
pondencija: viena, jiem rūpi 
susidaryti visai tikslią kartote
ką iš Lietuvos pasitraukusiųjų: 
antra, jiem rūpi patirti, kas iš 
likusiųjų Lietuvoje yra pasine
šęs į dažnesnį susižinojimą su 
pabėgusiais.

Pirmam reikalui bolševikam 
’ rūpi papildyti tos žinios, kurias 

jau turi apie pasitraukusius iš 
Lietuvos. Tas žinias jie yra su
rankioję iš laikraščių, iš savo 
ageųtų, iš pavogtų kartotekų 
ir Kleistų žinynų bei vardvnu. 
Tie žinynai ir vardynai bolšev- 
kam yra daug pasitarnavę. Bet 
kai ko bolševikam dar trūksta: 
trūksta žinių apie asmenis, 
kurie bėgties kelyje žuvo, 
greitai mirė ar viešiau niekur 
nepasireiškė. O gal liko ir Lie
tuvoje? Yra atėjusių laiškų, ku
riuose teiraujamasi apie tokius 
dingusius asmenis. Savaime 

t suprantama, kad buvo įsakyta 
to pasiteirauti. Tpkiu būdu ra
šantis iš Lietuvos jau įtraukia-

Antras reikalas, kuris bolše
vikam rūpi: tai atidengti Lietu
voje likusių gimines, čia yra 
šiokio tokio skirtumo, kai bol
ševikai vietoje nustato, jog iš 
giminių kas nors užsienyje atsi
dūrė, ir kai jie gauna laiškais 
patvirtinimą, kad taip yra, ir 
dar susirašinėjamą. Bolševiz
mas yra žiauri stichija, kuri 
šluoja viską be pagailos, bet 
laikosi ir tam tikros tvarkos, 
žinios iš anapus rodo, kad by
lai sudaryti vis dėlto reikia 
nors kokių popierinių Įrody
mų. Kam gi jie verčia patį kal
tinamąjį pasirašyti sau kaltini
mo aktą? Laiškas yra jau Įro
dymas, gautas ir be prievartos. 
Reikia manyti, kad geležinė 
uždanga tam ir buvo praskleis
ta korespondencijai bei siunti
niam, kad galėtų susidaryti 
kartoteką žmonių, kurių jie 
jau nepaleis iš akių, ypač jei 
prasidėtų koks didesnis tarp
tautinis sukrėtimas. Kas neap
dairiai rašo laiškus, vargu ar 
apie tai pagalvoja?

Priesaika w prakeiksmu nei gyvenimo, kad priešas bū-
Įsivilkus į kario uniformą, ’ *¥ visiškai sutriuškintas. Jei 

plačiažandžini Dimitrui reikė- aš pikta valia šią savo iškil- 
jo prisiekti, kaip ir visiem ki- minga priesaiką sulaužyčiau, 
tiem jo draugam, (čia taip pat togu mane ištinka sovietinių 
turiu atsiprašyti, kad Sovietuo- * 
se “draugu” vadinama ne tai, 
ką mes suprantame; ten “drau
gi” gali būti ir tavo priešas). 
Sovietu priešus Dimitras turė
jo prisiekti triuškinti. Jis taip 
prisiekė:

“Aš. Dimitras Ivanovičius 
Nariškinas, Sovietų Tarybinės 
Respublikos pilietis, stodamas 
į darbininku i.** valstiečiu armi
jos eiles, laisvai prisiekiu, kad 
būsiu garbingas, narsus, drau
smingas ir subrendęs kovoto
jas, griežtai laikysiu karines jr 
valstybines paslaptis... Aš 
prisiekiu, kad sąžiningai mo
kysiuos karinių nratimu, viso
mis jėgomis tausosiu karini ir 
liaudinį turtą ir ligi paskutinio 
s?vo atdūsio būsiu klusnus 
liaudžiai, tėvynei ir darbinin
ku bei valstiečiu vyriausybei. 
Aš esu pasiruošęs, įsakius dar
bininkų ir valstiečių vyriausy-

Atskirą žodį reikia tarti ir 
dėl siuntiniu. Kiekvienam aiš
ku. kad bolševikai čia prilupa 
milijonus, ir to jau pakanka 
jiem siuntinius Įsileisti. Bet 
siuntėjai turi gerai pagalvoti, 
ar tuo padeda sunkiam varge 
ar Įtraukia dar Į didesnį, kai iš 
Lietuvos gauna padėką su pra
šymu: “dabar jau lauksiu pri- 
siunčiant rūbo mirčiai, nes ma
no gyvybė gęsta”. Būkime at
sargūs, net ir siųsdami, kad 
tos gyvybės per anksti neuž- 

pūstume savo pagalba!
RAITDONBEJI IVANAI IR DIMITRAI žygiuoja Berlyno miesto 
gatvėmis. Kai jie grįžta Rusijon, prisisunkę vokiečių kultūros, juos 
“valo”.

įsakymų bausmė, visų naapy 
kanto ir darbo žmonių panto- ■ 
ka".

Taip man..7 (Prašau nesi
skubinti pridėti “taip man, 
Dieve, padėk”, kaip yra kitose 
priesaikose, čia užtenka pra
keikimo).

Dvylika kareiviškų "apaštalų"
Dimitrui prisiekus, buvo la

bai svarbi “dvylikos gruuė”, 
kuria lavino iškištažandžiai, 
seni kareiviai be jokios pagai
los. Jiem turi būti po akimis 
kiekvienas naujokas, dėl to jų 
tik dvvlika. Taip truko nuo 
spalio iki gegužės. Paskui iš iu 
buvo sudaryti didesni kariniai 
vienetai, po metų — dar d;des- 
ni. čia reikia kopti kaip laip
tais, ir kas nenusirita. nenusi
kalsta. gerai atlaiko, tai rali tu 
kėtis būti išrinktas kandMatu 
kitiem lamdyti arba ir i kari
ninkus konti. Dimitras tai tu
rėjo galvoje, dėl to visur suko
si kaip automatas. (Aš iaučiu, 
kad norėtumėte pasakvti. kaip 
ištikimas šuva, nors ir muša
mas. Būkite geri žmogui tokio 
vardo netaikyti, nors Sovietų 
karyje žmogus visai užmuša
mas — lieka tik Įrankis šautu
vui laikyti).

Kasdien ateina pritrukai
“Darbininku ir, valstiečių 

kareiviui” karinio mokslo ne- 
pakanka^ Kasdien jis dvi va
landas šviečiamas politiškai. 
Tuo rūpinasi speciali įstaiga, 
vadinama “Sampolit” (tai reiš
kia: zamestitel po političeskoj 
čiasti — navaduotojas politi
niam reikalam). Tas žmogus, 
vado pavaduotojas, ir jo agen
tai kariuomenėje “viską žino”:

žino, kad Amerikoje yra di
džiausia vergija, kad ten žmo
nės badauja ir baisiai rusų ne
kenčia. kad kapitalistai ruo
šiasi Sovietų Sąjungą sunaikin
ti, nes čia visi laisvai ir sočiai 
gyvena...

Dimitras klausydamas galvo
jo ir keikėsi: tas pasaulis vis

jam padarė neblogą Įspūdį, ka
dangi nebuvo dar matęs kiek 
didesnio miesto, Žinoma, karei
vius pravedė eilute pro Lenino 
ir Stalino sarkofagus, kaip pi
ligriminėje procesijoje. O te
nai Dimitras pirmą kartą per
skaitė ir žodžius:

Priešą žudyk ant kiekvieno 
žingsnio!

Politrukas aiškino, kad su 
kiekvienu Sovietų Sąjungos 
priešu turi būti pasielgta taip, 
kaip Uja Ehrenburgas mokė 
elgtis su vokiečiais. Dimitras 
galėjo susirasti. 1942 m. liepos 
25 d. “Pravdą” ir perskaityti,

RAUDONOJO NATO posėdyje Prahoje pirma kartų dalyvavo ry
tinė Vokietija. Jų atstovavo bolševikinis vicepremjeras VValter 
llbrich ir rytinei Vokietijai paskirtas karo vadas VVillie Stoph.

FRANZ GRILLPARZER

VIENUOLYNAS
PRIE SANDOMIRO

— Aš?! — suklyko Eiga. Aš 
turiu žudyti savo kūdikį, savo 
vaiką? O tu išžmogi, tu pra
keiktasai! Ką tu su manim da
rai?

— Na, jei taip... — ir Star- 
šenskis pasilenkė paimti kala
vijo, kurį buvo nusviedęs' že
mėn.

— Palauk! — suspiegė blaš
kydamosi Eiga. — Palauk, aš 
noriu...

Eiga kietai prispaudė vaika 
prie savo krūtinės ir bučiavo jį 
apliedama ašaromis.

— Tu gaišti? Tu dar lauki?
— šaukė Štaršenskis, užsimo
jęs kalaviju.

— Ne, ne! — pro ašaras su
dejavo Eiga. — Viešpatie, at
leisk man, ką turiu priversta 
daryti. Atleisk man nelaimin
gajai ...

Ji dar kartą mergaitę pris
paudė prie širdies ir tuo metu, 
klaikiai žiūrėdama, išsitraukė 
smeigtuką iŠ savo apsiausto. 
Kieta grafo ranka jos gniaužtę

stipriai sulaikė:
— Sustok- — šūktelėjo jis 

nesavo balsu. — Ligi to pri
ėjai? Aš norėjau tik žinoti, ar 
turi dar bent kiek Širdies, kad 
verta būtum matyti šviesią 
dieną. Bet tavyje — juoda nak
tis... Tavo kūdikis neturi 
mirti, bet tu, begėde ir bešir
de, tu... — ir grafo kalavijas 
susmigo į Eigos šoną. Apsipy
lusi krauju, ji susmuko su 
nepaliestu kūdikiu.

Tą naktį pilies apylinke pri
žadino gaisro pašvaistė. Lieps
nos plakėsi į dangų pilies pa
šonėje. Gaisro jau nebuvo ga
lima užgesinti. Liko tiktai pa
juodę kaminai, kurie kyšojo iš 
rūkstančios degėsių krūvos. 
Buvo nuskubėta grafą žadinti, 
bet nei jo nei žmonos su mer
gaite niekur nebuvo galima su
rasti. Išvarčius degėsius, buvo 
aptikti supelepiję žmonių kau
lai. Iš liekanų, sunku buvo nu- — Tai ir visa vienuolyno iš
sakyti, ar jie priklausė vienam torija, —.baigė savo pasakoji- 
ar trim žmonėm? mą vienuolis.

Rytui išaušus, vieną šeimą 
kalnuose aplankė laimė, kurios 
ji niekada nebuvo laukusi. Du 
senukai, vyras ir žmona, išgir
dę į duris beldžiant, rado prie 
jų verkiančią mergaitę, kokių 
dviejų metukų. Prie jos buvo 
pintinėlė, o pintinėlėje tiek pi
nigo, kiek seni žmonės niekada 
savo gyvenime nebuvo mate. 
Pintinėlėje dar rado raštelį: 
pažadą parūpinti visa, kad jie 
niekada juodos dienos nematy
tų, jei tik mergaitė bus rūpes
tingai ir tėviškai auginama.

Po dviejų dienų atsirado ir 
grafas, bet tik tam, kad tuojau 
išvyktų Varšuvon. Ten jisai 
lankėsi karaliaus dvare. Kara
lius buvo labai nustebintas, kai 
Štaršenskis atsisakė toliau pri
klausyti jo tarnybai ir papra
šė, kad jam leistų išparduoti 
visą turtą, nes įpėdinių jis jo
kių nepalieka ir nuo grafo titu
lo atsisako. Štaršenskio prašy
mas buvo patenkintas.

Grafo turtas buvo parduotas 
padengti skolom ir steigti vie
nuolynui Vienuolynas buvo 
pradėtas statyti arti tos vietos, 
kur sudegė sargo namelis. Vie
nuolynas ir dabar čia tebesto
vi.

Ugnis židinyje jau seniai bu- pamaldos ... 
vo prigesusi. Buvo pats vidur
naktis.

Vienuolio pasakojimą nu
traukė pasigirdusi gilumoje

— O kas atsitiko su grafu? choro giesmė. Laikrodis išmu- 
— paklausė vienas iš riterių, 
kurie visą laiką tylėjo ir klau
sėsi šiurpios istorijos, it būtų 
žado netekę.

— Aš buvau jus iš pat pra
džios Įspėjęs. — pastebėjo vie
nuolis, — nieko neklausti. Bet 
mano prašymo jūs neišlaikėte, 
deja. Aš turiu pasakyti ir tai, 
kad buvo užprašyta daug mi
šių už tuos, kuriuos užklupo 
staigi mirtis, kad jiem būtų at
leistas jų nusikaltimas, sulau
kęs bausmės per kitą nusikal
timą ... Grafas Įstojo į jo pa
ties įsteigtą vienuolyną. Pra
džioje jis buvo ątradęs sielos 
ramybę tyliam vienuoliškam 
gyvenime ir atgailoje. Bet lai
kas nedildė jo nusikaltimo dė
mės, jis kaskart vis labiau jau
tė savo Įtūžimo beprotybe: vie
nuoliška celė jam virto kanki
nimosi kamera. Pradėjęs nakti
mis kalbėtis pats su savim ir su 
dvasiom, kurios jam rodėsi, jis 
buvo palaikytas pamišėliu. Po 
kiek laiko jis vėl apsiramino. 
Dienomis išsiblaško dirbdamas 
pačius sunkiausius darbūs, ko
kie tik pasitaiko. Bet naktį, pa
tį vidurnaktį, kai jis apgailėti
ną nusikaltimą įvykdė ir kai 
už jo įdūkimo aukas laikomos

jol 
SU-i 
iš-l

šė lygiai pirmąją valandą.
Vienuolis krūptelėjo, 

dantys sugirgšėjo ir keliai 
linko. Rodėsi, iš kėdės jis 
kris ir susmuks asloje.

Tuo metu prasivėrė kamba-j 
rio durys. Slenkstyje pasirodė! 
vienuolyno abatas su dideliu! 
kryžiumi ant krūtinės.

—Tu dar čia tebeesi, Star-j 
šenski? — prikišo jam abatas, f

Yra atėjusi tavo atgailos va-j 
landa. - f

Vienuolis siisigūžė. it šuva, f 
kurį būtų norima mušti, ir sku-" 
biai išbėgo pro duris. Abatas j 
iš paskos, uždarydamas duris, f

Svetimšaliai ilgai girdėjo vie-f 
nuolius maldas kalbant ir gie-| 
dant. kol jos vėl pamažu nuti-t 
lo, o jie patys nuėjo ilsėtis.

Rytą svetimšaliai atsisveiki
no abatą, padėkoję jam už 
prieglaudą. Vienas iš riterių 
bandė dar klausti, ar negalėtų 
atsisveikinti ir tą vienuoli, ku
ris vakar jais rūpinosi. Abatas 
tepamojo ranka, palinkėjęs 
jiems gero kelio.

Nujoję gerą kelią, jie sau 
kalbėjo, kad iš Varšuvos pa
suks tuo pačiu keliu ir mėgins 
dar sutikti tą vienuoli, buvusį

“Mes užkariausime pasaulį 
•ir mes įį pakeisime!"

Taip, jis tam buvo susirišęs 
prakeikta priesaika. Bet jeigu 
žmonės kitur badauja? Reikia 
gelbėti, reikia “besiprašan
čius” priimti i laimingąją 
rybų Respubliką, reikia ...

Ką sovietiniam kareiviui 
reikia žinoti?

Jis turi žinoti, kad tie, kurie 
karo metu buvo už Sovietų Są
jungos sienų, “nieko gero ne
matė”. Politrukas vienoje pa
mokoje kartoja mirusio sovie
tinio prezidento Kalinino žo
džius iš 1945 metu:

“Man sakoma, kad grįžusieji 
iš Vokietijos yra persisunkę 
vokiška kultūra. Mūsų agitato
riai turi pareiga išrauti ją iš beveik galėtų ir savo motiną...

Bet tos gėlės ant stalo, moti
nos įduotos išeinant iš namų. 
Jos jau sudžiūvusios, bet Di
mitras tebelaiko. Ir kaip ilgu 
namų, į kuriuos be dviejų me
tų neišleidžia!

Kai Sovietai paleis milijonus 
tokių Dimitrų į frontą ne tik
tai su šautuvais, ar tankais, bet 
ir su Ehrenburgo, Molotovo, 
Lenino, Kalinino ir kitų pamo
kymais, pasisaugokite, ar esa
te vokiečiai ar nevokiečiai. Ge
riau pasisaugoti jau dabar.

(Faktai imti iŠ Maksimo S. 
Mendelejevo straipsnio, at
spausto “Rheinischer Merkur” 
1955 gruodžio 2). T. k.

Ta-

jei dar nežinojo, tokį pamoky
mą:

"Vokiečiai nėra žmonės. Mes 
norime ir turime juos išžudyti. 
Jei tu kurią diena bent vieno 
vokiečio nenužudai, tai tavo, 
diena veltui yra praėjusi. Jei 
tu negali to nudėti kulka, tai 
mušk Įį šautuvo buože... Jei 
vieną jau nužudei, žudyk dar 
antrą. Nieko negali būti gra
žesnio už vokiečių lavonus".

Priešas lieka priešu, 
ne vokietis.

Dimitrui tai buvo 
galvon. Dabar jis moka
tai ginklą vartoti, bet žino ir 
kaip: jei ne kulka, tai šautuvo 
buože, ir ne po vieną Į dieną, 
o po kelis, po keliolika... Di
mitras'šypsosi patenkintas. Jis

Įkalta 
ne tik-

šaknu ... Vokieti i os miestuose 
ir kaimuose yra daug žmonių, 
kurie vos paskaito, neturi lo
kio išsilavinimo, bet iie vilki 
gražiais rūbais, dėvi skrybėlės, 
nešioja smokingus ir net tua
letinį popierių vartoja"...

Vadinasi, kokia ten kultū
ra! (Nesistebėkite, kad taip 
kalbėjo Sovietų “preziden
tas!”)

Sovietiniam kareiviui dar 
reikia žinoti, ką pasakė Molo
tovas 1941 m. Politrukas vėl 
skaito: ž

"Sovietų Sąjungą negali il
gam būti šalia kito pasaulio. 
Jų priešybė gali būti išlyginta 
tiktai kruvinojo ginklo kovoje. 
Kito sprendimo nėra ir negali 
būti".

Dimitras tam irgi prisiekė.
Be to, kai jis lankė Lenino 

pūvantį karstą Raudonojoje 
aikštėje, jam buvo priminti 
“nemirtingieji” Lenino žodžiai 
dar iš 1916 metų rudens. Ta
da jis kalbėjo, o dabar politru
kas pakartojo:

"Kai mes visame pasaulyje, 
ne vienam kuriam krašte, bur
žuaziją visiškai parblokšime ir 
galėsime ją išnaudoti (ekspro-

grafą Staršenskį, bet jų kelias 
iš Varšuvos buvo pakreiptas 
kitan šonan. Jiedu jau niekada 
daugiau negirdėjo nei apie 
Sandomiro vienuolyną nei apie 
ji statačiusį grafą Staršenskį. 
įsivilkusį Į atgailos rūbą.

(Pabaiga.)

Franz Grillparzer rašė, pasi
rėmęs istoriniais dokumentais. 
Laisvai vertė S. S.

AR ŽINAI, KAD...
★ Amerikos lietuviai Alto 

rengiamose rinkliavose sudėjo 
Lietuvos laisvinimo reikalam 
iki 1955 metų galo daugiau 
kaip 490.000 dol. Tose rinklia
vose minėtus pinigus sudėjo 
tik 10% visų Amerikos lietu
vių.
★ Per 1954 vienerius metus 

vajuose surinkta 34.391.09 dol. 
Iš tų sumų Altas sumokėjo 
Vliko reikalam 9.296.51 dol.

' ■?.

★ Konferencijos ir pasitari- < •
mai su valdžios pareigūnais 
apsiėjo 1954 metais 2.718.44
dol.
★ Vienas Alto suvažiavimas 

tik New Yorke atsiėjo 2.226.96 
dol.
★ Akcija ryšium su Kerste- 

no komisijos tyrinėjimais atsi
ėjo apie 43,700 dol.

Tas žinias skelbia labai tvar
kingai išleista Alto 1955 suva
žiavimo apyskaita.



LIETUVYBĖS PĖDSAKAI
Bohuny kaimas Nėretvos 

t (Bogodeš.—r.ftj žemupyje,
33 km į pietas nuo Pripeties 

■ versmių, BaHunsi arba pąvar-
dinis vietovardis, arte nuo žo- 

r dfio bala — balų gyventojai.

šiai bus kita galūnė arba ir be . Žiemgaloje, kur ta priesaga 
galūnės, jei Brastos (šaknis ryškiai vietovardiuose vyrauja. 
Brastoj vietovardžio šaknis žo- LAV šaknies Lup- yra lig 5 vie- 
dyje pasfcelbta sla- tovardžių
vištas lyties, o rytų ir vakarų 
slavai vienaskaitos vardininko 
galūnes arba palydėję arba 
dar nepa lydytąsias dažniausiai 
pakeitę. Priesaga -es-k- yra se
na baltų -is-k-, kur lietuvių -iš- 
k-, kaip jotvingiais Viik-av-is-

Neretva 26 km ilgio Bugo 
deš. — r. įt, kurio žemupyje 
Boltuny k., 32 km į pietus 
nuo Pripeties versmių. Anali
zė: Nar-et-v-a; dėl priesaginio 
formato v-plg. Dit-v-a (dzūkiš
kai Dzitva; Nemuno deš. — š. 

k*ąs mst ir sūduvinis - suval- įt), o dėl priesagos -et-plg.

S K A U S M A I
DR. A. GRIGAITIS

skausmai

yra dažnas

LIAUDIES DAINA IR LIETUVIŠKOJI MUZIKA
DURYS?

KAINA TIK 3 DOL

veiksmas
Tai vyksta

ko
su
lį

KAZIMIERAS ČIKOTAS, 
Philadelphia, Pa.

Vytauto Augustino 
Lietuvos Vaizdų Albumas

Lietuvos Su-
Šep-er-a balos 
srityje, taigi 
o to vietovar-

Knygos ieškokite pas virtos spaudos platintojus 
aria užsakymus siųskite:

LIETUVA 
yra geriausia dovana visokiom^ 
rogėmis. Albumo vaizdai kalba apie

- '
tas . (vakariau) nuo Pinsko 
mst LAV: Perkaltai k ir dv. 
Ukmergės aps. Balninkų vis., 
14 km nuo Želvos mstl. Anali
zė, rodos, šitokia tinka: Per- 
kakiai, kaip LAV yra Par- 
kirt-in-iai k. Par-kulpis vsd. 
XKulpė yra; Mūšos augštupio 
deš. — p. įt., tekąs nuo Šiau
lių mst į šiaurę); priešdėliai 
per- ir par- kaitaliojasi; pirma
jame vietovardyje priešdėlis 
per- yra susilaukęs slavų kal
bų įtakos ir virtęs jų per-e-.

Polapy mstl. 14 km į pietry

todėl jis tinka visiems, kas kokia 
kalba bekalbėtų.

Albumas Lietuva 
yra gražiausia dovana 
Vasario 16-sios proga

Kiekvienam verta SJ gražų leid'.nj pa-‘ 
tiam prigyti ir kitam dovanoti.

IMeido: ATEITIS, 916 VViHonghby 
Avė., Brooklyn 21, N. Y.

J) galima gauti:
“DRAUGE”, 2334 So. Oakley 
Avė., Chicago 8, III..
ATEITIES administracijoj ir 
Ir pas platintojus.

Kaina S dol.

Priesaga — ūn Jotvai labai ne
svetima, ir ji mūsiška. LAV 
(Lietuvos apgyventos vietos 
1925 m.) šaknų Bab, Bal4-vie- 
tovardžių esama lig šimto ke
liasdešimt.

Berejsza, dvaras į rytus nuo 
Kutyn’ mstL, 7 km į pietas nuo 
Pripeties, 40 km į pietvakarius 
nuo Pinsko mst, 95 km į rytus 
nuo Pripeties augštupio vata 
rinio užsisukimo. LAV: Barai 
Sėliai (—Baraišėliai) vsd. Pane-

■ vėžio aps. Troškūnų vis., 9 km 
nuo Troškūnų mstl.; Baratšiai 
(—Bareišiai) k. Panevėžio aps. 
Troškūnų vals., 8 km nuo Troš
kūnų; Utenos aps. Kuktiškių • 
vis., 2 km nuo Kuktiškių mst • 
Utenos aps. šašuolių vis.. ° 
km nuo Želvos mstl.; Bereišia* 
(494 psl., o 562 psl. Bereiš- 
vai) palivarkas Ukmerkės ans 
Pagirio vis., 3 km nuo Pagirio 
mstl.; Bereišiškiai km. Kaunn 
aps. Veliuonos vis., 8 km nu'' 
Veliuonos mstl. Vietovardis 
pavardinis Ber-eiš-a-Bar-eiš-a 
o priesaga -eis- sutinkama ir 
Jotvos pietuose, pvz. Baltvyžio į 
girios srityje.

Butniki k. 15 km į rytus nuo ! 
Pripeties versmių. Priesaga 
-ik-, kartais lenku rerčiama i 
priesagą -le^ (naujesnę), randa- j 
ma Jotvoje, pvz. apie Augus- | 
tavo mst. šiaipjau ji yra liet, 
-in-k-: But-in-ik-ai, o toliau But- 
in-in-k-aš, Būt-in-in-k-ai; Plg- 
Bartnykai į Bartninkai iš Barti
ninkai sūduvinis - suvalkinis 
mstl. LAV yra šaknų Būt-, Būt- 
taip pat jų ir su pošakniu, lig’ 
60 vietovardžių.

Galy k. vakariau Romėjki k. j 
ir dv., 17 km Į rytus (šiau
riau) nuo Czartorysko mstl., 
165 km į rytus nuo Pripeties 
versmių, 95 km į pietus nuo 
Pinsko mst. čia spręstina, kad 
tai iš liet žodžio galas: Galai. 
Šios rūšies vietovardžių pilna 
Lietuva ir pilna už jos, taip pat 
Latvijoje ir M. Lietuvoje jų 
yra žemėvaizdinių, pavardinių 
ir administracinių. •

Kupracze k. žr. Terbejki k.; 
yra Kup-z-oč-iai nuo žodžio 
kupra; vietovardis pavardinis 
pravardinis. LAN šaknies Kup- 
z- vietovardžių yra per 20.

Lupiski k. į žiemryčius nuo 
Rafalowkos mstl., 80 km į pie
tus nuo Pinsko mst., 60 km į 
pietus nuo Pripeties upės, 160 
km į rytus nuo Pripeties vers
mių: Lup-is-k-iafi, liet. Lup-iš-k- 
iai. Priesaga -is-k- yra baltiška, 
randama ir po Jotvą išsimėčiu
si, pvz.: Staviskiai (lenk. —vok. 
Stawiski) mst. (toks pat vieto
vardis yra ir į vakarus nuo 
Vyslos žemupio, Pomeranijo- 

_ je), Vitkauskas — dabar Val- 
kąviskas (Wolkowisk) mst. ir 
kt. Šen. Liet. Enc. Dregovičiai 
temelėje skelbiama: X—XH a. 
dokumentuose Boresfi-ia “T.. 
Brastos mst.”, Driuteskas 
“Drucko mst.”, Klečeskas 
“Klecko mst.”, Pineskas “Pins
ko mst.”, Slučeskas “Slucko 
mst.”. Ar dokumentuose jiems 
galūnės -as, nežinau: greičiau-

TAURAPUJS IR TAURAGNU • EŽERAS. Nuotrauka V. Augustino iš “Ateities” išleisto albumo “Lietuva”.

kinis Vilk-av-iš-k-io miestas^
Sūduvoje - Jotvoje yra 2 eže

rai vok. (lenk.) Sel-m-en-t- S. 
(ir kiti panašios priesagos vie
tovardžiai), kur baltų (lietu
vių) tegalėtų būti priesaga 
-in-t- arba -an-t-, — taigi Sil-m- 
in-t-as — Sal-m-in-t-as arba Sal- 
-m-an-t-as — Sil-m-an-t-as eže
ras (jei ne pačioje Lietuvoje). 
Turime dvi (vandenvardžių ir 
daugiau yra) Sir-v-in-t-a — 
Šir-v-in-t-a upes, o tuo tarpu 
pvz. Lietuvos Šėloje, Žiemga
los kaimynystėje, Biržų ežeras 
senovėje buvo vadintas Sir-v-i 
in-a, dabar yra Šir-v-en-a: prie- kelio gairinis vietovardis, 
saga -en- be priesaginio forma
to t, kaip paprastai esama Lie
tuvos ir Latvijos labiausiai

čius nuo Pripeties versmių: Pa- 
lap-ai, Pa-lap-iai. LAV.: Pelapai- 
nis vsd. Trakų aps. Kruonio 
vis., 5 km nuo Kruonio mstl.; 
Palapišiai vsd. Raseinių aps. 
Šiluvos vis., 2 km nuo Lyduvė
nų mstl.; Raseinių aps. Tytu
vėnų vis., 8 km nuo Tytuvėnų 
mstl.; Palapiškiai k. Trakų aps. 
Augštdvario vis., 9 km nuo 
Augštdvario mstl.; Palapiškiai 
vsd. Trakų aps. Vievio vis.,. 10 
km nuo Vievio mstl. Lapai, 
lenk. - vok. Lapy, vietovė ir ge
ležinkelio stotis Varšuvos-Mal- 
kyno (lenk. Malkynia) — Balt- 
stogėsruože, 21 km į pietvaka-

Perekale k. 25 km į petus nuo rius nuo Baltstogės mst.;; 58 
Pripeties, 25 km nuo Pohost km Į pietryčius nuo Lomžos
“Paguostas” mstl., 25 km Į pie- mst., apylinkėje su kitais bal-

Ner-et-a ežeras ir mstl. Latvi
jos Šėloje prie 
vainiškio mstl.;
Kupiškio mstl.
Lietuvos Šėloje,
džio esama ir vienur kitur Jot- 
voje, net toli vakaru Ukraino
je. LAV šaknies Nėr- yra 14 
vietovardžių; be to, dar yra šak
nies Nar-, Nir-, Niur-, Nor-, 
Kur- vietovardžių. Jotvoje ši Į- 
vairuojanti šaknis ir vietovar
džiams nesvetima; taip pat 
esama ir Lietuvoje, kaip ir vi
soje baltų žemėje. Neretva 
upėvardis bus indoeuropiečių

Sausio 28 vakare Į šv, An
driejaus parapijos sale susirin
ko virš 100 žmonių. Philadel- 
phijos ateitininkai sendraugiai 
juos sukvietė pasiklausvti mū
sų dainos žinovo, kompozito
riaus prof. Juozo Žilevičiaus 
paskaitos. Pats paskaitos pava
dinimas “Liaudies daina ir at
gimstančioj! lietuviškoji muzi
ka” nebuvo ypatingai patrauk
lus. Bet tai, kad paskaitinin
kas pasikvietė talkon operos 
solistę Juzę Augaitytę, žadėjo 
kaž ką naujo, o gal ir negirdė
to.

Pradėjęs dainos atsiradimo 
istorija, paskaitininkas priėjo 
prie mūsų liaudies dainos — 
lietuvio gyvenimo palydovės 
nuo kūdikystės, per vaikystę, 
jaunystę, per gyvenimo vargus 
ir džiaugsmus, net j kapų tylą. 
Toliau sekė senųjų ir jaunes
nės kartos mūsų kompozitorių 
sukurtos dainos, turinčios dau
giau ar mažiau liaudiško cha
rakterio. Baigiant paskaitinin
kas supažindino klausytojus su

riose liaudiško charakterio iau 
nebėra, o jaučiama šių la’kų 
tempas ir dvasia. Paskaita 
iliustruojant, charakteringoms 
dainų grupėms pavaizduoti, so
listė Juzė Augaitytė, piianu pa
lydint prof. J. Žilevičiui, pa
dainavo 24 dainas .

Paskaitą tiktų palyginti me
no parodai, kur kiekvienas pa
veikslas įrėmintas j jam pritai
kintą ir jį išryškinantį foną. 
Paskaitininkas davė dainai į- 
rėminima, o solistė — įsijautu
siai padainuodama, kad ir pa
prasčiausią dainelę, grąžino 
klausytoją praeitin, lydėjo pa
vergtos tėvynės laukais ir su
stojo dabarty. Ir nuostabu, 
kad kuo paprastesnė ir dau
giau žinoma dainelė, tuo atkur
tasis paveikslas ryškesnis, o 
kartais jis pasirodo ir naujo
mis spalvomis.

Solistei dainuojant, klausy- 
naujausiomis mūsų kompozito- tojai ne tik dainos klausėsi, bet 
rių sukurtomis dainomis, ku- ir ją išgyveno. Kai daina buvo 

tiška is vietovardžiais, Jotvos 
pietinėje dalyje.
Romejki k. ir dv. ryčiau Galy 

/ k., 24 km į rytus (šiauriau) nuo 
Czartorysko mstl., 95 km į pie
tus nuo Pinsko mst., 170 km į 
Rom-aik-iai ir Ram-aik-iai; pa
vardinis vietovardis. Priesago 
-•ik- taip pat nereta Jotvoje ir 
Dainavoje. LAV šaknies Ram- 

■ ir Rom- vietovardžių daug yra.
Terteiki k. ir Kupracze 

(=Kupročiai) k. prie Bugp ir 
Liubomlio mstl. geležinkelio, 
23 km j pietus nuo Pripeties 
versmių. Analizė: Tor-p-eik-iai 
arba Tar-p-eik-iai, o pošaknis b 
iš pošaknio p bus atsiradęs sla
vų įtakoje; panašiai pvz. yra ir 

- upėvardyje Jas-toLd-a šalia Jas- 
•l-t-a = Jos-il-t-. LAV tu šak
nų yra 7 vietovardžiai; čia jų 

Į 3: Tarpiškiai k. Marijampolės 
aps. Veiverių vis., 2 km nuo 
Veiverių mstl. ir 3 km nuo Vei
verių yra Tarpuliškė k.; Terpe i- 
kiai k. 'Panevėžio aps. Luba- 
čiaus vis., 7 km nuo Subačiaus 
mstl.; Terpiniai vsd. Alytaus 
aps. Alovės vis., 8 km nuo Aly
taus mst., 4 km nuo Poteronių 
geležinkelio stoties.

Šitokiu keliu einant, galima 
susirankioti visus tolimiausius 
mūsų vietovardžius ir tuo būdu 
tam tikru, bet ir svarbiu požiū
riu papildyti Baltų ir Lietuvos 
istoriją ir net pagilint, dar la
biau suprasminti tos istorijos 
mokymą ir mokymąsi mokyk
lose. Čia Įeina ir dabartinės po
litinės kovos už Lietuvos ne
priklausomybę momentas.

Taip pat lyginimo būdu yra 
galima nustatyti ir vietovar
džių sklaidos kryptis, vieto
vardžių rūšių pamėgimą istori
nėse ir kalbinėse baltu žemės^ 
srityse ir ruožuose ir šiaipjau 
gyventojų judėjimą amžiuose. 
Tas darbas tebėra neatliktas.

(Bus daugiau)

NEW HAVEN, CONN.

Vaidintojų grupė ruošia 
mišką tragediją, kuri bus 
vaidinta Ansonijoj vasario 
New Haven vasario 19.

Dr. Butėnų šeima, 238 Gwen 
Rd., sausio 30 susilaukė duk
relės.

A. M. Vokietaitis, tarnaująs 
Amerikos armijoje, perkeltas 
į Washingtoną, D. C., kur at
liks solo partijas armijos or
kestre. Jis yra studijavęs mu
ziką ir turi gražų balsą, be to, 
yra Connecticut paruošiamojo 
teatro narys.

P. G. Chipokas yra išrinktas 
Į banko direktorius .

linksma — veidai spindėjo 
džiaugsmu, kai liūdna — daž
nam klausytojui akis vilgė aša
ros. Salėje tyla. Po dainos 
gausus plojimas rodė, kad stip
riai išgyventa.

Reikia pažymėti .kad solistei 
Juzei Augaitytci sekasi Įsi
jausti Į dainuojamąjį dalvką ir 
tą įsijautimą pertiekti klausy
tojui. Žinoma, pcrtickimas yra 
galimas tik tuomet, kai klausy
tojai supranta dainuojamojo 
dalyko mintį, žino žodžius ar 
net ir melodija. Ir šioje pas
kaitoje įsijautimas išnyko, kai 
buvo dainuojamos naujos, klau
sytojams nepažįstamos dainos. 
Nežiūrint ir paskaitininko api
budinimo. jos paliko tik labai 
miglotą įspūdi. Tai verta giliai 
įsidėmėti dainos koncertų ren
gėjams.

Paskaita užtaiko apie dvi 
su puse valandos. Tačiau ir jai 
pasibaigus, klausytojai nesku
bėjo skirstytis, o dalinosi ma
loniais įspūdžiais .

Paskaitą verta pakartoti ir 
kitose lietuvių kolonijose.

ATSAKYMĄ RASITE. ĮSIGIJĘ 
ZENONO IVINSKIO NAUJAU
SIĄ KNYGĄ APIE MŪSŲ ŠVEN
TĄJĮ — “ŠVENTĄ KAZIMIE
RĄ”. SIOS DURYS YRA VIL
NIAUS KATEDROJE. KELIS 
SIMTUS METŲ JOS VĖRĖSI I 
SV. KAZIMIERO KOPLYČIĄ. 
DABAR VILNIAUS KATEDRA

DARBININKAS 
680 Bushwiclc Ave., 
Brooklyn 21, N. V.

(Pradžia nr. 10)

Įvykus, pav., odos sužeidi
mui, tos vietos nervai tuoj in
formuoja smegenis apie įvykį. 
Ima veikti sąmonė----- valia.
Bet, sakysim, akies vokas sa
vaime, be mūsų sąmonės, užsi
daro artėjant prie akies kokiam 
nors daiktui kurs galėtų ją pa
žeisti Tai yra reflexas, — stai
gus, nesąmoningas 
be proto įsakymo, 
automatiškai.

Atskirų organų 
galvos sopėjimas.

Galvos sopėumas
pas ,žmogu reiškinys, kurs turi 
■daug priežasčių. Čia nurodysiu 
svarbesnes: susinervavimas, in
fekcija. aukštas kraujo spaudi
mas. alkoholis, apsinuodijimas, 
dujos, ausų, akių, nosies ligos, 
sugedę dantys, sifilis, smegenų 
navikai, džiova ir t.t.

Krūtinė. Krūtinėj, ypač šir
dies srity, skausmus gali duoti 
raumenų susirgimai, neuralgi
jos nušalimas, alkoholizmas, 
arba rimti susirgimai — karo- 
narinė trobozė, širdies maiše
lio susirgimas, plaučių, plaučių 
plėvės susirgimai ir t.t.

da tai stiprius, tai silpnesnius 
skausmus dešinėj apatinėj vi
durių pusėj arčiau prie bam
bos. Raumenys apendicito sri
ty įtempti, spaudžiant skauda, 
skausmai trunka be sustojimo. 
Kai kurios žarnų ar moteriškos 
ligos gali duoti panašius apen
dicitui skausmus.

Skausmų gydymas,
Pirmiausia turi būti gydoma 

pati liga, kuri susirgdino kūno 
dalį ir dėl to atsiranda skaus
mai Labai dažnai ligą galima 
nugalėti ne tuojau, bet per tam 
tikrą laiką, o kad ligonis gau
tų ramybę, skausmai raminami 
vaistais arba kitais būdais. Tai 
yra vadinama . simptomatinė 
terapija. Kartais be specifinio 
gydymo, o tik raminant ligo
nio negalavimus, susirgęs or
ganas be gydytojo pageltos 
pasveiksta. Prie raminančių 
skausmus priemonių paskaito
ma: — ramybė, karštis šaltis, 
vanduo, saulė ir t.t. Iš vaistų 
raminančių skausmus vartoja
ma aspirinas, acetophenetidi- 
nas, codeinas, morfijus ir k.

BALTIJOS IR GELTONOSIOS 
JŪROS ATSTOVAI SUSITIKO

Baltijos Studentų federacijos 
suvažiavime New Yorke sėdėjo 
ir nacionalinės Kinijos atsto
vas prie Jungt. Tautų dr. Ting
iu F. Tsiang. Gen. Konsulas J. 
Budrys, pasveikinęs pabaltie-

Skrandis. čia vienas iš svar
biausių susirgimų — skrandžio 
žaizda, prie kurios gali būti 
silpni ir stiprūs skausmai. 
Skausmas degina po krūtine 
arba į šonus nuo duobukės, 
dažniausia 1—2 vaL po valgio, 
kartais atsiliepia nugaroj, jei čius, kreipėsi ir Kinijos atsto- 
žaizda yra ant užpakalinės 
skrandžio sienelės, skrandžio 
srity skausmų priežastim gali 
būti maisto nevirškinimas, 
skrandžio spazma, įdegimas ir 
taip toliau.

Kepenys, tulžis, šiems orga
nams sunegalavus, ypač seny
vam žmogui persivalgius, atsi
randa skausmai dešinėj pusėj 
po krūtine, dažnai atsiliepia į 
mentę, petį, darosi šlykštu, no
risi vemti. Jei būna akmenys, 
tai pradžia staigų skausmai 
dažniausia smarkūs, be palio
vos, o kepenų, tulžies vietoj bū
na raumens sukietėję.

Inkstai. Inkstų akmenų skau
smai prasideda staigiai inkstų 
srity ir eina žemyn kinkšnių 
link; skausmai dažniausiai pa
stovūs. Prie kitų inkstų ligų 
skausmai inkstų srity priešaky 
pilvo ir nugaroj atatinkamoj 
inkstams srity.
Apendicitas. Apendicitas duo-

vo link. Kiekvienas iš mūsų — 
sakė — asmeniškai iš spaudos 
ar per radiją sekė dr. Tsiango 
gilias prasmingas kalbas, sekė 
jo drąsią kovą už savo krašto 
laisvę. Turiu pasakyti, kad 
1917—18 ir 1919 aš ir pats gy
venau šiaurės Kinijoje ir paži
nau taikingus nepaprastai 
darbščius jos gyventojus. Tuos 
pačius bruožus galime rasti ir 
Baltijos ' tautose, o siekimas 
laisvės yra bendras tiek Balti
jos tautom, tiek Kinijos. Dr. 
Tsiang niekad nepraleidžia pro

gos priminti Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos skriaudos. Jo as
menyje turime Jungtinėse Tau
tose nuoširdų draugą ir sąjun
gininką mūsų reikalui.

ir Lietuvių namus stato Gee- 
longe, Australijoje. Praeitą 
metą pradėta jų statyba, šie
met tęsiama toliau. Tie namai- 
tai cementinių čerpių sumūry- , 
ta salė su scena ir užkulisiais. .. - _

IŠ KUR 

ŠIOS

UŽDARYTA. ŠVENTOJO PALAI
KAI PERKELTI Į SV. PETRO IR 
POVILO BAŽNYČIA ANTAKAL
NYJE. VISA TAI APRAŠYTA Z. 
IVINSKIO STUDIJOJE. ĮDĖTA 
IR NUOTRAUKA. KAIP PERKE
LIAMI SV. KAZIMIERO PALAI
KAI. BE TO. DAUG VAIZDŲ IŠ 
ŠVENTOJO GYVENTOS APLIN
KOS. JO KULTO UŽSIENYJE IR 
KITUR.

KNYGA PARAŠĖ. = ŽINOMAS 
MŪSŲ ISTORIKAS. PASINAU
DODAMAS VATIKANO IR KI
TAIS GAUSIAIS ŠALTINIAIS. Iš 
JOS GALĖSITE SKAITYTI PA
SKAITAS MINĖJIMAMS.

PATS LAIKAS ĮSIGYTI PRIEŠ 
ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĘ!



inkas

Ctevehndo lietuvių demo
kratinių grupių iniciatyva va
sario 5 buvo sukviestas visuo- 
menes susirinkimas kaitytis matų santykių klausimu. Duo

damasapsčiai citatų iš tarpusa
vio susirašinėjimo, jis parodė, 
kaip buvo prieita prie dabarti-

už vieningą darbą bei kovą dėl 
Lietuvos išlaisvinimo. Pirmi
ninkauti pakvietė J. F. Daugė
lą, sekretoriauti P. Gruodį.

PRANEŠIMAI
Pirmasis buvo pakviestas 

kalbėti J. Liūdžius: Išėjimas an- 
? tidemokratinių grupių iš Vy

riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto verčia telkti bei kur
ti demokratines jėgas? Tauti
ninkais plačia šio žodžio pras
me esame visi lietuviai, bet iš 
mūsų išsiskiria partiniai tauti
ninkai, įvedę diktatūrinį reži
mą Lietuvoje ir dabar skaldą 
vieningą demokratinį Lietuvos 
laisvinimo frontą. Demokrati
nes grupes jungia demokrati
nis principas, pripažįstąs vi
siems lygybę, tad įgalinąs vi
sus lygiai dalyvauti ir politi
niame gyvenime. Kova dėl Lie
tuvos laisvės yra būtina. Su 
ja susijęs net ir kultūrinis gy
venimas. Todėl į darbą reikia 
traukti visas jėgas. Visų politi
nių grupių apjungimas — tai 
tas idealas, kurio reikia siekti; 
Mūsų diplomatų veikla taip pat 
yra reikalinga ir būtina.

Petras Stravinskas
Galime būti išdidūs, kad 

lietuviai tremtiniai už geležinės 
uždangos yra labai vieningi. 
Tos vienybės nėra čia. Skilome 
į dvi puses, kovojančias tarp 
savęs. Vienybės dvasios nebe
teko ir Vlikas. Pradžioj buvo 
atsiradę du frontai — krikščio
niškasis ir laicistinis, varžyta
si dėl Vliko valdžios, toliau, 
nusivylę Vliko dvasia, iš jo pa
sitraukė frontininkai. Tačiau 
didžiausi Vliko griovėjai pasi
rodė ne jie, bet-jame pasilikę 
tautininkai. Tautininkai, ne ki
ti ėmė skelbti, kad Vilkas tėra 
tik eilinis organas tremtinių 
reikalams. Pagaliau ir jie iš 
Vliko išėjo ir įsteigė naują or
ganą — Lietuvos Nepriklauso
mybės Talką. Dar toliau atsi- 

--rado ir naujas fondas, ir nauja 
žinių agentūra.

Kalbėtojas konkrečiais pa
vyzdžiais toliau stengėsi išryš
kinti ardomą ir kenkiamą tau
tininkų bei jų spaudos darbą, 
ieškojo patraukiamų bendro 
darbo ir vienybės pavyzdžių 
(negalima tik sutikti, kad to
kiais pavyzdžiais būtų imami 
tokių prancūziškų komunistų 
veiksmai ir kalbos), pasisakė 
prieš diplomatijos šefo St. Lo
zoraičio galėjimą vienam kal
bėti Lietuvos, vardu, pasmerkė 
Tautos Fondo silpninimą bei 
griovimą. 1

Ig. Malūnas pasisakė kalbė
siąs nelaimingu Vliko ir diplo-

Vliko niekinimu stengiamasi 
paremti naujo organo aukų 
rinkimo reikalą. Kalbėtojas, iš
keldamas vienybės ardymo ža
lą, ją pagrindė Evangelijos žo
džiais: kiekviena karalystė, ku
ri nesutinka su savim, pražus...

DISKUSIJOS
Jose dalyvavo daugelis.
Z. Dautartas pasisakė esąs 

jaunosios kartos žmogus, netu
rįs praeities paveldėjimo. No-

struktyviai siūlė, kaip raketų 
iš jos išeiti. Būtent reikia už
miršti viską, kas buvo, ir pra
dėti iš naujo. Diplomatijos 
neigti negalima, šefo instituci
ja yra pačių diplomatų reika- susikalbėti, reikia, kalbė
tas. Taip pat turime pripažinti, visiems, taigi turėtų būti 
* ’ — i kovojančios išgirstas ir tautininkų frtsisa- 
tautos atstovybė užsieny, kuri kymas. Jie turi žmonių, labai 
reikale turės sudaryti ir laiki- ’ *
nąją Lietuvos vyriausybę. Būti
nas Vliko ir diplomatų bendra
darbiavimas (vėl buvo iškelti 
keli konkretūs jo atvejai). Abi 
pusės turi mokėti nusileisti, vi
suomenė turi reikalauti ir spir
ti, kad susitarimas įvyktų.

K. Žukas: Pasakos šluotos, 
pasakėčios lydžio, vėžio ir gul
bės pavydžiais parodęs, kad tik 
vienybėje galybė, toliau įrodi
nėjo, kad tiesos yra privalo
mos visiems. Kas jas laužo — 
yra baudžiamas. Todėl turime 
apsidairyti, kad dėl bendro 
darbo griovimo nebūtume nu
bausti ir mes. Ligi šiol Lietuvos 
laisvinimui aukas rinko garbin
gas ir autoritetingas organas
— Amerikos Lietuvių Taryba 
(turinti taip pat nepaprastai 
didelių nuopelnų gindama Lie
tuvos laisvės bylą ir gelbėdama 
tremtinius nuo grąžinimo ko
munistams). dabar atsirado ir 
naujų rinkėjų. Nepriklausomy
bės Fondas šalia Tautos Fondo
— ar ne vienybės ardymas .'

Brockton, Mašs.
Vasario 16 minėjimą rengia 

A. L. R. K. Federacijos sky
rius šį sekmadienį, vasario 12. 
šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos salėje. Iš ryto 10 vai. mi
šias aukos kun. J. Volkavičius, 
pamokslą pasakys klebonas 
prel. Pr. Strakauskas. Po pietų
2 vai. bus šventoji valanda, o
3 vai. — minėjimas. Kalbės 
dr. J. Leimonas iš Bostono. 
Meninę programą išpildys pa
rapijos choras, vadovaujamas 
Stefanijos Ventre, ir seserų 
paruošti par. mok mokiniai. 
Minėjimo metu bus renkamos 
aukos Lietuvos laisvinimo rei
kalam. Brocketono ir artimųjų 
apylinkių lietuviai kviečiami 
gausiai dalyvauti.

LDS 2 kuopos susirinkimas 
įvyks vasario 19, sekmadienį, 
tuojau po mišparų, 2:30 vai. p. 
p. šv. Kazimiero parapijos sa
lėję. Visi nariai prašomi gau
siai dalyvauti. Bus proga užsi
mokėti už “Darbininką” 1956 ~ 
metam. Susirinkiman atvyks 
vienas iš Tėvų Pransiškonų iš 
New Yorko .

nusipelniusių Lietuvai. Jie tos 
pačios tautos vaikai. Reikėtų 
jų viešo pareiškimo, kad prie 
atkurtos Lietuvos valdžios su
darymo jie eis demokratiniu 
keliu. Jam patinka pasirinkta
sis Lietuvių Bendruomenės ke
lias.

V. Modzeliauskas: Esu lietu
vis, krikščionis, demokratas, 
aukojau Lietuvos laisvės reika
lams, bet aukas sumažinau, nes 
mane sužalojo mūsų spaudoje 
besireiškiąs chuliganizmas.

Flor. Saukevičius (senosios 
emigracijos lietuvis): Susirin
kimas sušauktas labai svarbiu 
reikalu. Reikia gi pagaliau bū
ti atviriems ir išsikalbėti, kas 
mūsų darbui kenkia. Plačiau 
pasisako prieš dirbančiųjų 
žmonių niekinimus spaudoje, 

.. kuo ypačiai pasižymįs vienas 
Chicagoje leidžiamas laikraš
tis. : _

V. Kavaliūnas-Kavaliauskas: 
Lietuvos nelaimė tokia didelė, 
kad nesutarimas yra nusikalti
mas. Sveikina tuos kalbėtojus, 
kurie skelbia susitarimo mintis.

V. Mariūnas: Kaip pirmasis 
toks susirinkimas buvo nau
dingas. Patiko Ig. Malėno pra
nešimas ir siūlymas. Iš tikrų
jų būtų geriausia užmiršti vi
sa, kas buvo. Politiniame dar
be reikia realybės pajutimo ir 
geros valios .

J. Steponaitis: Daug kalbam 
apie vienybę, bet dar mažiau 
jos teturim. Išganymą matome 
tik demokratijoje, bet tautą su
jungti tegali tik kraujo ryšys.

J. Bartkus: Toks susirinki
mas geras, nes atskleidžia visų 
nusistatymus, kuriuos toliau 
galima jau derinti bendram la
bui. Lietuvai pagelbos reikėtų 

(Nukelta Į 6 psl.)

ifl
ŠUOLIS I NEŽINOMYBE. Suomis A. Hyvasinėn o limpiniuose žaidimuose Italijoje nušoko iš aukš

čiausios vietos ir toliausiai.

Gražus draugijos darbas

Prel. L. Mendelis, nuolatos 
rūpindamasis parapijos mokyk- 

. los pagerinimu, neseniai Įtaisė 
labai mokyklos mokinių mė
giamą čiužinėjimo lentą (sli- 
ding board), kainavusią $400.- 

. 00. Mūsų sodalietės, norėda
mos prie tų išlaidų apmokėji
mo prisidėti, vasario 3 parapi
jos salėje suruošė bingo parti
ją. Buvo bijota, kad dėl dabar 
Baltimores mieste vykstančią 
busų ir gatvėkarių streiko su
manymas gali nepilnai pasisek
ti. Bet sodalietės ir jų rėmėjai 
ne tik gausiai atsilankė i tą pa
puošimą, bet ir sunešė daug jų 
pačių pagamintų gardumynų, 
kurie panaudoti bufetui ir loši
mo premijoms. Pačiam paren
gime sodalietiems ir jų vado
vui kun. J. Antoszevvski uoliai

d. Lietuvių svetainėj. Bus va
karienė, kalbos ir linksmoji 
dalis. Vyriausias minėjimo va
dovas — Tomas Gray (Grajaus
kas), Tarybos pirmininkas.

Užgavėnių parapijos vakarienė 
bus ši sekmadienį, vasario 

mėn. 12 d. Pradžia 5 vai. p. p. 
Vaišės bus gausios ir Įvairios. 
Svečiams palinksminti gros vi
siems gerai pažįstamas Lekevi- 
čiaus orkestras. Vakarienės or
ganizatorius — kun. K. Puge- 
vičius. Visi parapijiečiai ir jų 
draugai kviečiami atvykti.

IS VISUR

čiai J. Pazneika ir R. DiStefano. 
Vakaras praėjo labai linksmai 
ir davė pelno $130.00, kuris 
paskirtas mokyklos reikalams.

Tradicinis 16 Vasario 

minėjimas
kurį kas metai su kviestais 

svečiais ruošia Amerikos Lie
tuvių Draugijų Taryba, šiais 
metais Įvyksta vasario mėn. 18

Valdy- 
Vygan- 
Svečias 
paskai-

Studentai ateitininkai
vasario 1 buvo susibėgę pas 

savo kolegas brolius Majaus
kus. Tai nebuvo tik paprastas 
eilinis susirinkimas. Apsilankė 
uolieji ateitininkų veikėjai: 
Vacį. Kleiza — Centro 
bos pirmininkas, Vyt. 
tas ir Vyt. Valaitis, 
pirmininkas paruoštoj
toj kalbėjo apie vispusišką 
ateitininko išsilavinimą, pažy
mėdamas ir būtiną religinio 
apsišvietimo reikalą. Šitas 
klausimas sukėlė gyvo atgarsio 
susirinkime, ir priimta gyveni
miškų nutarimų, kaip pagilinti 
savo religini susipratimą ir 
pagyvinti religinę praktiką. Su
sirinkime dalyvavo ir dvasios 
vadas kun. K. Pugevičius. Iš 
jo ateitininkai laukia rimtos 
paramos, ypač religiniuose rei
kaluose.

REKOLEKCIJOS GAVĖNIOJE
R. F. D. 2, Putnam, Conn.

Telef. WAlnut 8-5828
Tremtinių motery — pirmą

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

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

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

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

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

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

Norinčios dalyvauti rekolek
cijose prašomos laišku arba te
lefonu pranešti (kiek galima 
greičiau), kuriose rekolekcijo
se

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

Iki pasimatymo!
Uždarų rekolekcijų sąjūdžio 

skaitytojas Nek. Pr. Švč. M. 
Marijos .Seserys.

AAoterų S-gos susirinkimas
Moterų S-gos 53 kp. meti

niame susirinkime valdyba bu
vo perrinkta ta pati: pirm. K. 
Šukienė, vicepirm. Ašmontie
nė, fin. rašt. Strazdienė, ižd. 
Bundonienė, prot. rašt. Klimie- 
nė. Buvo perskaityta laiškų, 
kuriuose džiaugiamasi choro 
vedėjos ir ehoro gražiu pasiro
dymu praeitame apskrities su
važiavime.

Mūsų narės — Dirsienė, 
Dambrauskienė ir Cesnavisie- 
nė — po sunkių ligų sveiksta. 
V. Plungienė išsilaužusi ranką 
gydosi namie.

Po susirinkimo buvo vaišės 
ir dovanos, kurias laimėjo 
Sabaliauskienė ir Tratulienė.

.Pirm. K. Šukienei, kuri su
rado. 44 naujas nares, ir

Krotulienei jų gimtadienio 
proga choras surengė pobū
vi. Abi apdovanotos vertingo
mis dovanomis. Krotulienė iš
vyko Į Floridą, kur žada pasi
likti iki balandžio mėn. R. Var- 
neckienė su šeima grįžo iš Flo
ridos. G. Tvaskaitė. nenuil
stančios veikėjos Tvaskienės 
dukrelė.
maiskiu. A. Dobilienė pakvies
ta šokių mokyklos vedėjos pa
reigoms. Mokykla lanko apie 
300 mokinių.

susituokė su H. Nau-

Sodaliečių metinė šventė

Kaip ir pritinka uoliai bažny
tinei draugijai, sodalietės savo 
metinę šventę pradėjo iškil
mingomis pamaldomis. Soda
lietės dalyvavo organizuotai. 
Pamaldas atlaikė dvasios vadas 
kun. j. Antoszewski. Savo pa
moksle jis kalbėjo apie Dievo 
Motiną, sodalicijos globėja ir 
ragino visus, ne tik sodalietės.

savo darbais pasekti Dangišką
ją Motiną. Toks sodalietėms, 
kurios per ištisus metus kas 
mėnuo atliko sakramentinę 
praktiką. Įteikė po atminimo ir 
paskatnimo ženklelį — Dievo 
Motinos paveikslą. Tokių na
rių buvo 81. Visos sodalietės 
priėmė šv. Komunija.

Metinis susirinkimas vyko 
prie vaišių stalo parapijos sa
lėje. Vaišes suruošė ŠvČ. Var
do draugijos vyrai. Be abejoji
mo. tai gražus bažnytinių drau
gijų bendradarbiavimo pavyz
dys. Sodalietės džiaugsmingai 
sutiko prel. L. MendelĮ, savo 
atsilankymu atėjusi pagerbti 
uoliąją parapijos draugija. Sa
vo žodyje Prelatas pasveikino 
sodalietės ir išreiškė gilų pasi
gėrėjimą puikiais sodaliečių 
darbais, kuriuose atsispindi 
sodalicijos dvasia.

/ Išeinančioji pirmininkė Fr. 
Sedbaras dėkojo narėms už 
uolų pareigų ėjimą ir bendra
darbiavimą. Iždo globėja pra
nešė, kad pereitais veikimo 
metais draukija turėjo $700.00 
pajamų, kurios sunaudotos 
krikščioniškojo gailestingumo 
darbams, šv. Alfonso bažny
čios ir parapijos mokyklos pa
ramai. Žiūrint į ateiti, nutarta 
ir toliau dar su didesniu uolu
mu rūpintis vargšų šelpimu ir 
ligonių globa. Išrinkta komisi
ja. kuriai pavesta rūpintis, kad. 
kiek tik galima, būtų ligoni
nėse aplankomi parapijos ligo
niai.

Į šių metų valdybą išrinktos 
šios narės: Dolores Bagdon — 
pirmininke. B. Knapik — vire- 
pirmininke. B. Knapik — vice- 
korespondentė ir Fr. Sedbaras 
— sekretorė.

Dabar mūsų parapijos soda- 
licijai priklauso 170 narių.

J. M.

A.

se dalyvaus. Atlyginimas už 
rekolekcijas tik >7.00.

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

Pasisekęs vakaras

Vyčių 113 kp., padedant 
Mot. S-gos 53 kuopai, surengė 
vakarą, kuris praėjo su dideliu 
pasisekimu. Stalai buvo gra
žiai papuošti ir skaniais val
giais nukrauti. Svečiai paten
kinti stiprinosi ir šnekučiavosi, 
linksmai praleisdami laiką. 
Pelnas skirtas bažnyčiai parem
ti. Parengime dalyvavo kun. M. 
Kemėšis iš Elizabeth, N. J., ir 
jo vikarai kun. Pragulbickas 
ir kun. Karalevičius. Buvo sve
čią ir iš tolimesnių apylinkių.

Vakaro rengimo komisijos 
pirm, buvo V. Gucevičius ir A. 
Krotulienė. Jiems talkininkavo 
Vyčių pirm. J. Sabelis su kuo
pos nariais ir moterys sąjun
ginės. Pelno turėta arti $100.- 
00.

' Vyčių 113 kuopos valdybą 
sudaro: pirm. J. Sabelis. vice- 
pirm. S. Bundonis ir V. Guže- 
vičius, fin. rašt. Ed. Pribušas. 
prot. rašt. A. Cesnavičhitė. ižd. 
A/ Dobilienė.

PHILADELPHIJOS ŽINIOS
sario 4 metiniame susirinki
me, išsirinko naują valdybą, 
kuri pareigomis pasiskirstė 
taip: pirm. Edmundas Binkis, 
vicepirm. Marija Vasienė. sekr. 
Bronė Gasparėnienė, ižd. Vin
centas Gruzdys ir kultūros 
reikalų tvarkytojas Albinas 
Šmulkštys. Susirinkime buvo 
surinkta $27.00 studentų atei
tininkų draugovei paremti.

B. Vyta

Vasario Šešioliktosios minė
jimą trys parapijinės mokyk
los ir šeštadieninė bei lituanis
tinė mokykla ruošia kiekviena 
atskirai. Bendro minėjimo vai
kams atsisakyta "dėl susisieki
mo sunkumų. Atskirai minėji
mą ruošiant, jame galės daly
vauti didesnis ■ Moksleivių skai
čius.

Prof. J. Žilevičius, būdamas 
Philadelphijoje. lankėsi L. Me
no Ansamblio choro repeticijo
je ir džiaugėsi choro daroma 
pažanga.

Kipras Bielinis, senas social
demokratų veikėjas. Laisvės 
Komiteto narys, pasakys kalbą 
Vasario šešioliktosios minėji
me L. Muzikinio Klubo salėje. 
Minėjimas Įvyks vasario 19 d. 
Pradžia 3 vai. po pietų.

Kun. Dr. Mykolas Ražaitis 
pasakys pamokslą vasario 12 
d., II vai. pamaldose, šv. An
driejaus parapijos bažnyčioje.

Ateitininkai sendraugiai, va-

Paulina Ranonienė, 75 metų, 
mirė vasario 1 d. Gyveno 1924 
W. Girard Avė. Bronislava žu- 
kaitienė, 69 metų, mirė vasa
rio 2 d. Gyveno 513 VV. Luray 
St. K. C.

★ Tautos Fondo pasam ir- >> 
ženkleliam platinti pasirinktas 
vasario mėnuo. Tautos Fondo / 
valdytojas prel. M. Krupavičius S 
ir JAV Lietuvių Bendruomenės 
Finansų Komisija prašo visus 
lietuvius kuo daugiau tų pasų
ir ženklelių išplatinti, ypač da-- 
bar, kai naujai atgijo kova už 
Lietuvos išlaisvinimą.
★ Waterbury nuo vasario 16 

iki vasario 19 Hotel Elton (W. 
Main St.) Lietuvių Care and Re- 5 
lief Fund ruošia lietuviškų iš- || 
dirbinių, gintarų ir k. parodė- j| 
lę. Apžiūrėti bus galima nemo- 
karnai kasdien nuo 10 vai. iki į?
6 vai. Be to, visą vasario 16 
dieną pas John Adams Supper- 
ette (25 Congress Avė) bus rį 
pardavinėjami lietuviški narai- 
niai valgiai. Pelnas skiriamas 
lietuviam seneliam ir ligoniam 
Vokietijoje paremti.
★ Brocktono ateitininkų Vy

tauto Endziulaičio kuopa meti
nę savo šventę rengia šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos salė
je balandžio 22, sekmadieni, ir 
prašo visas aplinkines kuopas 
paraginti savo narius gausiai 
atsilankyti į Brocktoną.
★ Hartforde LDS susirinki

me nutarta trijų draugijų 
(LDS. Moterų Sąjungos ir LR- 
KS) gegužinę ruošti rugpiūčio 
26 d.
★ Chicagos Balfo apskrities 

naujoji valdyba, kurią sudaro: 
pirm. kun. St. šantaras. vice- ; 
pirm. — evang. kun. J. Trakis 
ir O .Krikščiūnienė, sekret. P. 
Bičiūnas, iždin. — I. Daukus, 
parengimų reikalams: K. Bru
žas. K. Januška ir P. Mažrimas, 
rūbų reikalams — J. Kerelis, 
spaudos — V. Butėnas ir A. 
Gintneris .— savo paskutinia
me posėdyje nutarė: prieš Ve
lykas aukų reikalu išplatinti 
10.000 laiškų, birželio mėn. 
10 d. suruošti gegužinę ir lai
mėjimus. rinkliava gatvėse or
ganizuoti rugsėjo mėn. 23 d., 
vajaus užbaigimo koncertą su
rengti spalio 14 d. Be to. pra- 
matomas specialus banketas, 
seniesiems Balfo veikėjams pa
gerbti. Chicagos Balfo reikalų 
vedėjas yra Al. Dzirvonas.
★ Vokietijoje numatomi trys 

stambesni Vasario 16 minėji
mai. Muenchene. Memminge- 
ne ir Heidelberge. Muenchene 
paskaitą skaityti pasižadėjo 
prof. V. Jungferis. Memminge- 
ne iš Šveicarijos atvykęs prof. 
J. Eretas.
★ Vaikai Italijoje nuo gruo

džio 15 iki sausio 15 meldėsi 
už Lietuva. Ta proga buvo ruo
šiamos specialios pamaldos ir 
pamokslai vaikams apie Lietu
vą: įvairūs Italijos Kat. Akcijos 
laikraščiai, skirti vaikams, išsi
spausdino K. V. Mincevičiaus 
straipsnius apie Lietuvos pra
eitį. dabartį, papročius ir kt. 
Elta Press redakcija išsiuntinė
jo nemaža medžiagos apie Lie- r
tuva Įvairiems Kat. Akcijos 
centrams visoje Italijoje.

★ Prancūzijos Krašto Lietu- < 
vių Bendruomenės Valdybon 
išrinkta: pirm. O. Bačkienė, 
vicepirmininku ir iždininku 
kun. J. Petrošius ir sekreto
rium — E. Vaicickauskas. Ta
rybos pirmininku išrinktas J. 
I^anskororiskis. kontrolės komi- 
sijęn: E. Turauskas. P. Klimas 
jr„ ir B. Venskuvienė. garbės 
teisman: dr. S. Bačkis. Pr. Du- 
levičius ir A. Michelevičius. 
Sausio 29 d. Įvyko naujosios 
Pr. Krašto Lietuvių Bendruo
menės išrinktosios Tarybos po
sėdis. kuriame dalyvavo ir Lie
tuvos atstovas Prancūzijoje dr. 
S. Bačkis.

Pasidarykite savos

Z l B K I V K O S
ideKttr keletą siaiidebu importuoto* tikro* 
stumti: uote* i butelį grynos degtines <r *•- 
Itsite pj'.tgAidžhioti gerinusiu pssuntyie «ro. 
m.itisku gSrtmu. Vieno pokelio užteks vištom* 
metami Patenkinirn.is g.irantuotds srba Orj. 
žinant, pin.g.ai Užsisakykite nedelsiant. Po- 
kel.O kaina $1.00. Rašykite:

VVORLO HERB CO.. Dept. Y.
459 18th Avė. Newark 3, N. J.



; pirm. St. Barzdukas su juo tu
rėjo ilgesni pasikalbėjimą, ku
rio metu, be kitų klausimu, . 
ypačiai aiškintasi, ar nebūtų 
galima turėti vienos bendros 
JAV lietuvių kartotekos. Kon
sulas J. Budrys Bendruomenės 
darbui parodė visiško pritari
mo ir pažadėjo jam visokeriopą 
savo ir savo vadovaujamos i- 
staigos paramą.

Renqiamasi Bendruomenės 
Tarybos posėdžiams

Vyriausis Bendruomenės or
ganas yra jos išsirinktoji Tary
ba, kuri taria visus su Ben
druomenės veikla susijusius 
klausimus. Tarybą posėdžių 
kviečia jos prezidiumas. Prezi
diumo pirm. J. Šlepetys yra 
kreipęsis i Bendruomenės Val- 

« dybą prašydamas ją pasisakyti 
- dėl posėdžių laiko, vietos ir 

darbų programos. Valdybos 
'..pageidavimu, Bendruomenės 
; Taryba posėdžių galėtu rink

tis balandžio 21—22 d.d. Cle- 
velande.

CHICAGfKJE teismas priteisė paslaptingai mirusio turtuolio Thor- 
ne sužadėtinei $350.000. Sužadėtinė Maureen Ragen ir jos motina 
19 mėnesiai bylinėjosi su Marion Thorne, mirusiojo motina.

Paieškojimai
EĮgfe-- ★ Antano Petrolavno, 1912 

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

STRAZDELIS DETROITE
Iljasevičius, Julę 'Bausytę —D. 
Mikaitė, J. Kliaugą — A. Bara- 
kauskas, P. Petrulį — Paurins- 
ką — J. Polekaitis, A. Grai- 
nevski — K. Gricius, M. Grai- 
nevskytę — V. Banytė, S. Pal- 
šovski — S. Geldauskas, D. 
Daugailą — V. Jocys, F. Chvo- 
stikovą — S. Iljasevičius, J. 

' i — A. Jarašiūnas, 
B. Cibavičių — M. Sajauskas, 
Šimanovskį — A. Gladkauskas, 
D. Glaudenį — J. Svereckis, 
Leibą — S. Iljasevičius, Kir- 
džiuką — A. Pesys, Baužargį— 
A. Jarašiūnas, Jukną — A. Gu- 
bilas*.

Rengimo komisiją sudarė: 
L. Heiningas, D. Racevičiūtė, 
I. Laurinavičienė, P. Heiningie- 
nė, B. Rackaitė ir I. Šulcaitė. 
Jų pastangomis sutraukta apie 
400 žiūrovų, kurie daugumoje 
buvo patenkinti ir vaidinimu, 
ir laimės šuliniu, ir gėrimų 
versme, ir dešrų virtinėm, ir 
ramunėlių valsu. Pelnas pa
skirtas Vasario 16 gimnazijai. 
Gražus tikslas ,tačiau visai bū
tu derėję, jei pirmojo savo va
karo pelną vaidintojai būtų pa
skyrę dramos meno didesniam 
sužydėjimui Detroite. P. Natas

MOTERYS PAGERBĖ LIETUVĮ KUNIGI
NASHUA H- H. — Antra

dienį, sausio 31, Amerikos Ka
talikių Dukterų Draugijos sky
rius surengė banketą pagerbti 
tos draugijos skyriaus kapelio
ną kun. Pauliną Vaičįūna. šv. 
Petriko parapijos vikara. Daly
vavo apie 300 žmonių. Kun. 
Paulinas Vaičiūnas yra - taip 
pat kapelionas Nashua gaisri
ninkų departamento, Kataliku 
Jaunimo Organizacijos (CYO) 
ir skautų.

Programą labai gražiai pra
vedė Mario J. Vagge. Kalbėto
jai— kunigai ir pasauliečiai— 
labai aukštai įvertino kun. 
Paulino Vaičiūno nuopelnus 
Bažnyčiai ir visuomenei Prel. 
Thomas Hansberry, katalikų 
diecezijos kancleris iš Man- 
chesterio, pabrėžė uolu kun. 
Paulino Vaičiūno pasiryžimą 
tarnauti Dievui

Tarp kitų/kitataučių kunigų 
dalyvavo ir kun. Juozas Bulevi- 
čius, MS, šv. Kazimiero lietu
vių parapijos klebonas. Taip 
pat dalyvavo kun. P. Vaičiūno 
tėveliai, sesutė ir svainis. Ame
rikos Katalikių Dukterų orga-

nizacijos viršininkė Miss Mur- 
phy įteikė kun. P. Vaičiūnui 
piniginę dovanėlę, jo 11 metų 
kunigavimo ir 8 metų vikaravi
mo Šv. Petriko parapijoj pro
ga.

Kun. *■ Paulinas Vaičiūnas, 
baigiant programa, nuoširdžiai 
padėkojo rengėjoms, kalbėto
jams ir bendrai visiems ir vi
soms už pareikštus 
ir dovanas.

Pažymėtina, kad šiame pa
rengime dalyvavo

linkėjimus

nemažai ir

lietuvių, nes kun. Paulinas 
Vaičiūnas ir jo tėveliai yra lie
tuviai patriotai, daug darbuo
jasi lietuvių katalikų organiza
cijose. Kun. Paulinas Vaičiū
nas yra labai daug pasidarba
vęs lietuviam tremtiniam, rū
pindamasis jų atvykimu, priė
mimu ir apgyvendinimu. Jis 
tada buvo vyskupijos skirtas 
atstovas tiem reikalam.

Šia proga sveikiname kun. 
Pauliną Vaičiūną ir linkime 
jam gausių Dievo malonių. M.

CHICAGO, ILL.

BUS OPPORTUNITY

GROCERY £ MARKET
Mušt be sold at real 

bargain price.
Established Businessr 

M0NEY MAKER
3001 S. Emorald Avo.

HELP W.FEMALE

★ Adolfo Zvinklio, savo pus
brolio. ieško Antanas Zvinklys. 
kilęs iš Kretingos. Ieškomas

* Z pusbrolis paskutiniu laiku gv- 
” . t veno Sviriuose. Kas turi kokių 

žinių, prašomas rašyti:
J ' A. Zvinklys. 4509 So. Her- 

mitage Avė., Chicago 9, III.
★ Adelės Gloveckaifės, kilu

sios iš Bartininkų valsč. Vilka
is viškio apskr., ieško Jurgis La-
| pinskas. Noriu pranešti svar

bia žinia. Atsiliepti adresu: 
104 Sterling St. Wbrcester 10.

įtl” Mass.

runšteinaifės, kilusios iš Mari- 
:.-4. jampolės, ligi 1940 m. gyvenu

sios Kaune, dantų gydytojos, 
arba jos gimines prašo atsiliep
ti Jurgis Lapinskas: 104 Ster
ling St., Worcester 10. Mass. 

_ _ _ _____ _

Jau 6 metai, kai dramos ak
torė Z. Arlauskaitė-Mikšienė 
Detroito organizacijoms pade
da papildyti kasas, statydama 
vaidinimus. Detroitiečiai verti
na jos pasišventimą ir, saky
čiau, balfišką širdį. Tačiau, jei 
režisorė organizacijų bėdas ir 
siekius supranta, atjaučia, or
ganizacijos ne visada tuo atsi- „ Cimlękoskį 
lygina. Dauguma nori vaidini
mo be naujų dekoracijų, be 
tinkamo apšvietimo ir kostiu
mų, kad būtų kuo mažiau išlai
dų. Taip baigiam išmokėti ke
lis scenovaizdžius mintinai, 
žinome, kiek švarkų kuris ar
tistas turi, koks vaidintojos 
kraitis. Ne viena kartą ir Dar
bininke teko dejuoti dėl tų 
dekoracijų ir kostiumų.

Smagu, kad tie patys vaidin
tojai, pasikrikštiję Detroito 
Lietuviu Dramos mėgėjų sam
būriu, pirmą kartą savo vardu 
surengė vakarą, pastatydami 
J. Petrulio 6 veiksmu kroniki
ne pjesė “Prieš srovę’’. Smagu, 
kad bent i kostiumus buvo at
kreiptas dėmesys, nepagailėta 
šimto doleriu už jų nuoma. Už 
tad drabužiai buvo ir puošnūs, 
ir gražūs, ir Įvairūs, nors ne 
visu 100% epochiniai.

Dekoracijas regėjom senas, 
tačiau jos buvo pakenčiamos. 
Vaidintoju tarpe išvydom daug 
nauju vaidybos entuziastu ir 
“mobilizuotojų”. Nedaug mė
gėju sugeba kurti charakterius 
ar tinus, geresni rezultatai, kai 
“rolė žmogui tinka”. Taip bu
vo ir šiame -pastatyme. Režiso- 
rei Z. Arlauskaitei, o ir Sambū
rio valdybai nereikėtų skubėti 
su “artistų” pakvietimu, nebi
joti netinkamus atleisti ir iš 
viso “nekepti” taip greitomis 
veikalų. “Prieš srovę” pasku
tiniuose veiksmuose tas nepa
kankamas repetavimas ir buvo 
justas.

Vaidino: A.-Strazdeli — 
Zebertavičius. J. Strazdą —

V.
A.

Lietuvos Vyčių Radijo Programa
Tmmliunj* H vffprfm nulijo rtotion WIX)A, V5M kylocyclro 

KIEKVIENA SEKMADIENI—NITO 1:30 IKI 2:00 VAL.
,J#'i norite Mojo radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu:

KN’IGHTS OF IJTHITAN1A WL0A /
BRADDOCK. PA

• 5 DAY WEEK
• PATO VACATIONS

• PENSION

Waughan's Soed Co. 
601 W. Jadcson
CHICAGO, ILL.

NE W ARK, N. J.
Pelnas skiriamas naujos mo
kyklos ir svetainės statybai

Birželio 24 d. Newarko šv. 
Trejybės parap. klebonas prel. 
Ig. Kelmelis švenčia 40 metų 
kunigystės sukaktuves. Tą die
ną parapijiečiai rengia iškil
mingą banketą.

Balfo 35-to skyriaus susirin
kimas Įvyksta vasario 12 po su
mos parapijos salėje. Balfo na
riai ir dirbantieji labdarybės 
darbą kviečiami gausiai daly
vauti Bus pranešimas iš viešo
sios rudeninės rinkliavos. P.T.

(Nukelta i 8 psl.)

šv. Trejybės parapijos tra
dicinis priešužgavėninis blynų 
balius bus sekmadieni, vasario 
12, parapijos salėje. Blynų ba- 

. liaus pradžia 4 vai. p. p. Muzi
kantai pradės groti 6:30 vai. 
vak. Blynai ir kiti skanumynai 
su pamarginimais prasidės nuo 
4 vaL vak.

Kviečiame visus parapijie
čius, draugus ir kaimynus gau
si a i a t v ykti į paskutini 
prieš gavėnini pasilinksminimą.

OMAHA, NEBR

Wonderful Transportation ’ 
COMBINATION B1LLER 

AND TYPIST 
Days.

ALSO OPENING FOR BILLER 
and one TYPIST for night 

work wtfh trudc line 
experience.

Permanent positions.
CALL CLiffside 4-1000 

Mr. Walter Rich.

Rinkliava Balfui
Balfo skyrius Omohoje pra

vedė drabužių ir pinigu rink
liavą tikslu sušelpti likusius 
lietuvius Europoje, kurių dau
giausia yra Vokietijoj. Teko 
girdėti, kad buvo surinkta arti 
tūkstančio svarų rūbų ir $200 
pinigais. Rinkliavą pravedė 
Balfo pirm. J. Povilaitis, ku
riam padėjo P. Totilas, J. Na
vakas, Pangonis ir A. Pocevi- 

-čius.

Maujas veikalas
Iš patikimų šaltinių sužino

ta. kad G. Velička yra parašęs 
trijų veiksmų vaidinimą. Ve
damoji veikalo mintis paimta 
iš Klaipėdos krašto gyvenimo. 
Premjera buvo numatyta vasa
rio 11, bet dėl techniškų kliū
čių atidėta Atvelykio sekma
dieniui. Vasario 16 minėjimui 
G. Velička parašė kitą veikalą, 
kuris jau režisuojamas.

Man rašančiam šias eilutes 
tenka pasidžiaugti taip dideliu 
ir gražiu veiklumu Veličkos,

kurio pavyzdžiu turėtų pasek
ti ir kiti. O vis tik tenka apgai
lestauti permažu prisidėjimu 
prie lietuviško darbo. Lietu
viais esame gimę ir tokiais bū
kime visur ir visada.

Pobūvis su dovanomis
Sausio 29 parapijos salėje 

Įvyko žaidimas ir pobūvis. 
Nors dalyvių buvo neperdau- 
giausia, bet visiems dosniai 
prisidedant pelno padaryta, 
paskiriant mokyklos skoloms 
išmokėti. Dovanos buvo mais
tu ir pinigais. Pinigine dovaną 
laimėjo Gustas, kitas — sve
čiai nelietuviai.

Numatyta suruošti daugiau 
panašių pobūvių, kurių du bus 
vasario 26 ir kovo 18. Prašoma 
nepamiršti minėtų dienų.

Kiti prisidėjo aukomis: A. 
Pavinkšnis. jr. $45.00, Mrs. M. 
Treakle $25.00, P. Totilas. R. 
Povandra, J. Sakalas, J. Micke
vičius ir D. Martinkus po $20.- 
00, J. Poderys $15.00.

Tautietis.

LAIMINGA traukinio katastrofa jvyko ties Greens burg. Pa. nuėjus nuo bėgiu €levelando-Washing- 
tono greitajam traukiniui. H 150 keleiviu tesužeis tas vienas.

Apie vienybę politikos ir laisvinimo darbe
(Atkelta iš 5 psl.) 

ypačiai ieškoti per amerikie
čių institucijas.

V. J. Pugheris (advokatas, 
senosios emigracijos lietuvis): 
Santaika galime daug laimėti, 
skaldymusi kenkia e.

rinkimą vertinti?
Iš esmės politinių susirinki

mų mūsų visuomenei reikia. 
Ji turi būti platinama politi
niu gyvenimu domėtis ir moka
ma kritiškai šio gyvenimo reiš- 

Tokių kinius vertinti. Tuo yra parem- 
susirinkiirų reik a daugiau.

Antanai;^: I' 
žmogus ją ginu: nesmerkime,

kaip turi būti gerai daroma. 
Tikėkimės, kad toks 
mas nebepaskutinis, 
kurių trūkumų bus
tos reikiamos išvados.

susirinki- 
iš jo kai 
pasidary-

tas kiekvienos tautos natūra
Kaip spaudos lūs politinis gyvenimas. Todėl

, šiuo atžvilgiu reikia sveikinti
nes ji dažnai atlieka svarbesnį ir mūsų vietinius politikus, vie- 
darba ir už r ":su veiksnius, ną kartą išdrįsusius Į viešumą
Spauda yra tokia, koks pats išeiti ir savo visuomenei prisi-
gvvenimas, todėl ji yra margo statyti.
mūsų gyvenimo veidrodis. Tuš
čia kainėti apie Vliko ir Lozo
raičio susitarimą: nesusitaria, 
nes nenori susitarti.

Armėnas (senosios emigraci
jos lietuvis, tas. kurio žmoną 
bolševikai laiko Sibire ir kuris

★ Italijos PLB krašto valdy
ba pradėjo leisti informacini 
biuletenį lietuviu kalba Italijo
je gyvenantiems lietuviams. 
Pirmas numeris turi 8 nsL. 
sudėta nemaža žinių bei infor
macijų.

Tačiau šiame susirinkime ♦ Lietuviai skautai gražiai 
per daug buvo bendro pobū- pasirodė tarptautiniame skau
džio kalbu bei pastabų ir per 
maža konkrečių sumanymų 
bei siūlymu pagrindiniam jo 
tikslui — vienybei mūsų noli- 

, tikos ir tautos laisvinimo darbe
prisidėjo prie rasų žurnalistų susirinkimas taip ir
viešnagės^ susmukdymo //Ą.—pasibaigė nieko realaus neori- 

ėjęs. Susidarė Įspūdis, kad jo 
rengėjai to nė nesiekė.

Dar ko pasigesta — tai pasi- 
raginimo ir pasiryžimo Imtis 
paties konkretaus visuomeni-

tu Pan-Pacific sąskrydyje. Lie
tuviu parodėle aolankė anie 
15,000 žmonių, išdalinta 5.000 
specialiai sąskrydžiui atspaus
dintu lapelių apie Lietuva. 100 
brožiūrų apie religinę padėti 
Lietuvoje, padovanota apie 150 
skautų albumų skautų vado
vams ir žymesniems svečiams, 
lietuviai su kitais egzilais. 
skautais iš už geležinės uždan- 
gps gražiai pasirodė per egzi- 

nio bei politinio darbo. Maža lų laužą. Reprezentaciniam 
VIENA KITA PASTABA pasakyta, kad kiti negerai da- liet skautų vienetui vadovavo

Kaip pagaliau reikia šį susi- ro. Reikia taip pat parodyti, V. Dainutis .

landė): Gerai, kad susirinkimas 
Įvyko ir kad jame galėjo išsi
tekti Įvairių politinių nusista
tymų žmonės. | bendrą darbą 
reikia eiti dovanojant tarpusa
vio trūkumus.

NEW HORIZONS
AT

L E NKURT
IN

MECHANICAL ENGINEERING • DEŠING DRAFTING

ELECTRONIC PROTOTYPE • CONSTRUCTION
TECHNICIANS

A limited number of men who are experienced in the me- 
chanical design of eleetronie assemblies can now advance 
to semi-professional or professional status with one of the 
world’s lieding eleetronie firms.
If you are an electro-mechanical design draftsman or have 
eleetronie prototype construction experience and have 
done drafting you may ųualify for one of these positions. 
Here is your chance to advance in ą position that calls for 
good experience rather than college degrees. K you are 
not satisfied with your present chances for personai 
growth and development contact Mr. Foster now at:

Lenku r t Electric Co.
1105 County Rd., San Carlos, California

TOOL & DIE MAKERS
Califoroiia Location

Modern, Progressive West Coast Electronic Firm has im- 
mediate openings for highly ąualified Tool and Die Mak- 
ers.

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

Work and live on California’s beautiful Peninsula, where 
the elimate is best by government tęst.
Send a summary of your personai and work history to 
the address below and let us help you with any ąuestions 
you may have regarding relocation.

EMPLOYMENT OFFICE

LENKURT ELECTRIC

1105 County-rd. San Carlos, Catifornia

M O L D E R S
NEEDED IMMEDIATELY

PAID HOUDAYS AND VACATION

TOP WAGES — STEADY JOBS

Paid Health and Accident and Life Insurance.

Apply, write or wire Joseph Torok



^ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

Bostono tarpklubinėse rung
tynėse Lietuvių trečioji įveikė 
Boston Coliege *4:1. Taškus 
laimėjo D. Dikinis, Saulius 
Vaičaitis, vienuolikmetis Gedi
minas Kuodis ir E. Spirauskas. 
Tai antras mūsų trečiosios lai
mėjimas prieš Bostono Kolegi
ją. Pirmose rungtynėse lietu
viai laimėjo 3:2, o dabar 4:1. 
Lietuvių trečioji šiuo metu 
pirmauja Bostono p-bių C di
vizijos lentelėje, turėdama 3 ' •_> 
laimėjimo iš 4 rungtynių. Stip
riausias taškų rinkėjas pasida
rė Saulius Vaičaitis (jis koman
dos kapitonas)’, sukoręs visus 
4 taškus. Algimantas Ivaška 
padarė 3:1 taškų. Vasario 17 d. 
lietuvių trečioji rungiasi su 
Cambridge Green pas juos.

Lietuvių antroji, kuri run
giasi B divizijoje, po laimėji
mo prieš Intern. Students 
Gentrą, suklupo prieš Cam
bridge Red komandą, santykiu 
2:3. Po tašką laimėjo Stasys 
Kazlauskas (komandos kapito
nas) ir Gediminas Šveikaus
kas. Komanda turi keturius 
laimėjimus ir keturius pralai
mėjimus. Stovi lentelės vidu
ry. Beliko 4 lošimai. Vasario 
10 d. pas lietuvius atvyksta 
Arlingtono komanda, kuri šiuo 
metu laikosi antroje vietoje. 
Šitai mūsų komandai daugiau
sia taškų laimėjo S. Kazlaus
kas ir G. Šveikauskas, abu po 
5.

Australijos lietuvių sporto 
žaidynėse, šachmatų varžybas

Del žily plauky!

Pašalink plauki) žiluma su FLOR
AI, - IIERB. Lengva vartot—mažos 
išlaidos. Tikras ir saugus metodas! 
Neatsilik laiko užpakaly — mados 
keičiasi — žili plaukai atgyveno sa
vo amžių. Kiekvienas nori išrodyt) 
jaunu ir niekas taip nedaro asmens 
senyvu, KAIP ŽILI PLAUKAI.
Dėlko jūs nedarot, kaip kiti ir ne
sinaudojai geriausia jūsų proga?
Lengva vartoti! FLORAI. - HERB 
nereikalauja komplikuoto vartojimo 
- tik ištepkite plaukus ir skalpą 

liuosai su FLORAL - HERB — po 
to stipriai ištrinkite (masažuokite). 
Atkartokite kasdien iki žili plaukai 
bus tos pačios spalvos, kaip ir ori
ginalūs: po to vartoki t kartą i sa
vaite, ar du ar tris kartus j mė
nesi. pagal reikalą. Čia jokio nema
lonumo nėra.
Kaina $2.00. Kanadoje ir kitose val
stybėse $3.00.

FLORAI. HERB COMPANY
I’. O. Bos 305 ' Clinton, Ind.

Dept 9
-3K- 4K- X- <«• •:

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKU, ĮVAIRIU PROGŲ 

(vestuvių, krikštynų, gimtadienių. įvairių pobūvių ir pa n.)
NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją?

Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Menahan Str., Ridgpwood, Brooklyn, N. Y.

Skambinti tel. HYacint 7-4677

J U O Z A S G R A B A U
REAL ESTATE BROKER

Tarpininkavimas perkant ir parduodant nekilnojamą turtą, 
patalpų bei butų nuomavimas: parūpinimas paskolų 

(mortgidžių) ir t.t.
Sąžiningas ir greitas patarnavimas.

227 REDFORD AVĖ. BROOKLY'N 11, N. Y.
Tei. STagg 2-7524

TONI SAILER, 20 metų Aus
trijos jaunuolis, olimpinėse žie
mos sporto rungtynėse Italijoje 
gavo daugiausia dovanų ir taš
kų už puikų čiuožimų slidėmis.

ft SPORTAS
Lietuviai prieš S. C. Eliza be t h

Pereitą sekmadienį Shuetz- 
en Park futbolo aikštė po šeš
tadienio lietaus panešėjo Į ne
išbrendamą, todėl paskirtos 
rungtynės tarp L. S. K. ir N. Y. 
Hungarians neįvyko. Susitiki
mas tarp abiejų klubų liko ati
dėtas . vėlesnei datai.

šį sekmadienį mūsų pailsė
jusi ir “išsigydžiusi” vienuoli
kė turės pirmenybių rungty
nes savo aikštėj prieš S. C.

laimėjo Adelaidės Vytis ir Gee- 
longo Vytis. Abi komandos lai
mėjo prieš Melbourno Kovą, 
o tarpusavy sulošė lygiom. 
Adelaidės komandoje lošė: Ro
manas Arlauskas, Slemonas, 
Vilčinskas ir Kinčinas .

Toronto Vytis išsirinko šach
matų vadovą Albiną Tarvydą.

P. Vaitonis, kuris pr. metų 
Hamiltono miesto pirmenybė
se sausai nunešė savo varžovus 
(8:0!), turės pasitempti dabar 
vykstančiose Hamiltono p-bėse, 
nes dalyvių skaičius (12) ir jų 
pajėgumas padidėjo.

Bostone didmeisterio N. Ros- 
solimo simultanas bus vasario 
22 d. (Boylston klube). Mass- 
achusetts šachmatininkų meti
nio suvažiavimo proga.

New Yorke lietuvių turnyre 
pirmauja M. Slapšys 4-o. Jis 
tarp kitų yra aplošęs S. Troja
ną ir J. Vilpišauską. Antruoju 
eina E. Staknys 3-o. po to seka 
V. Milčius 3-1. J. Vilpišauskas 
2-1, A. Sakalas 2-2 ir t.t. Be ši
tų dar dalyvauja R. Adomaitis, 
A. Andrulis ir V. Račkauskas, 
viso 9 varžovai.

DOMESTIC EMP. AGN.

STEADY WORK
Cooks, housevvorkers. 

chambermaids, couples, 
all combinations and na- 
tionalities, highest wages, 

steady work, sleep in or out 
finest famalies.

EMMA ANDERSON 
33 E. 60 St.

Ncw York City.

Elizabeth. Elizabeth pirmeny
bių lentelėj stovi aštuntoj vie
toj, tik vienu tašku aukščiau 
už lietuvių komandą. Laimėda
mi, lietuviai užsitikrintų geres
nę padėtį aukštojoj lygoj. Lie
tuvių komandoj vėl matysime 
žaidžiant iš karo tarnybos grį
žusį mūsų šaunų vartininką 
Kligį. Futbolo sezonui einant 
prie galo, liko vos keletą rung
tynių, todėl nepraleiskime 
progos pamatyti mūsų su
stiprėjusią ir puikiai žaidžian
čią futbolo komandą.

Rungtynės prieš S. C. Eliza
beth šį sekmadienį įvyks 2:30 
vai. p. p. Farmers Ovai aikštė
je. Rezervinės komandos žais 
12:30 vai. Farmers Ovai leng
vai pasiekiama Metropolitam 
Avė. traukiniu, išlipant pasku
tinėj (Metropolitam Avė.) sto
ty. Aikštę taip pat galima pa
siekti autobusais, o atvykstan
tiems mašinomis, galima jas 
pasistatyti prie pat futbolo 
aikštės .

šį šeštadienį 8 val.r vakare 
Lietuvių Atletų Klubo krepši
nio komanda žais prieš St. 
John parapijos vienetą. Rung
tynės įvyks Brooklyne, Marcy 
Avė. YMCA patalpose.

Bajoras.

Jei nori ką paskelbti
DARBININKE, 

skambink telefonu:
GLenmore 5-7068

REAL ESTATE 
i i t 1 ■ ■ ii i i 1 i: 1 r 1 i t iii 1 1 i r i

HUNTINGTON CUST. BUILT 
2 NEW CAPE CODS

Well constructed home 5 spacious 
rms., huge exp. attic, full poured 
eonerete bsmt., \vood sheathing & 
cedar shingle throughout, fully in- 
sulated double hung weather strip 
windows. No, 1 oak flooring, oil h. 
w. heat, all copper plumbing. real 
tilo bath with vanity & largo me- 
dicine cabinet. birch cabinet & 9 ft. 
formica top in kitehen. garage. 80 
ft. rear yard with trees. Full price 
IV 1-3190. $16.900. In catholic com- 
munity. Call Builder. ED 4-1206 or 
IV 1-3190.

HEMPSTEAL L. 1. '2
Block from parochial 

School and High School 
7 rooms - (3 bed rooms) 

Double lot, Doublt Garage 
3 fire places 20 x 14 T. V. 

and reacreation room.
Walk to LIRR and Buscs 
Mušt be seen, to be ap- 

preciated
Asking 22000 - This is 

it - Phone IV 6-4032

SPACIOUS LIVEABLE, LIKĘ 
NEW Long House, 4 largo rooms, 
bath. Fireplace, Oak floors, garage 
and basement. ConiplctcJy furnish- 
ed. Escellent Neighborhood. Privalė 
Beach. $12.000. Also Others. Send 
for Listings.

BEKKER & EMERIUI! ' 
REALTORS

Greenwood I>ake, N. Y. 
Te!.: «L 7-2120.

PORT VVASHINGTON — ’4 
acre, 2 room story home, walk 
to St. Peter's. $17,500. Globė 
Realty, 380 Port Washington 
Blvd., PO 7-1115 or PO 7-4993.

MALVERNE — 3 bis.. Our Lady 
of Lourdes School, 80 x 100 plot, 
.spacious custom bung. in finost se- 
ction, 25 ft. living rm.. uniųuc stone 
fireplace, dining rm., modom kit- 
chen evith dish vvasher. washing 
machine and built in dinilig arca, 
colored ceramic bath. slall shoxver 
and lavatory. 2 largo bcdrms, 21 ft. 
knotty pine glassod and screcned 
porch. Iltie espands for 3 rooms 
and bath. oil hot waler. attached 
gar. I.Y 9-6519.

EAST ISLIP
ST. .MARES PARISI!

< Iraciaus spacious 7 room house 
\vhito fnimc. high ceilings. hig 
xvindows, largo cntiance Imli 
dtnning room. silling room. 
povvder room high coat eloset 
modom kitehen vvilh oncloscd 
porch. 4 bedrooms and bath on 
2nd floor. new enrpet. hot 
\vator hoąf. nevv four car gar- 
agc. Inndscapcd grounds. fac- 
ing endoved home, one block 
froni church and parochial 
school. si-lling far beinu cost, 
mušt be seen. Phone Junipor

1-2340. VVrltc - Bos 17.
ISLIP. L L. N. V

ATOMINĖ REAKCIJA

Fordo bendrovė jau yra pa
davusi prašymą statyti bran
duolinį reaktorių, apie kurį 
bus duota paaiškinimų Rotun- 
doje, Deaborn, Mich.

Atominis reaktorius yra prie
monė, kurios pagelba galima 
kontroliuoti uraną, kad galima 
būtų gauti tinkamą šilumą ar
ba šviesą. Visa tai bus panau
dota industrijoje, agrikultūro
je, medicinoje ir daug kur ki
tur. Apie visa tai norima iš 
anksto žmones supažindinti. 
Kalbės A. Kucher, Fordo labo
ratorijos direktorius.

Atominės energijos specia
listai aiškins reaktoriaus vei
kimą ir supažindins su tuo

DIR. OF. CATHOLIC SCHOOLS

ALBERTUS MAGNUS COLLEGE, 700 Prospeckt Street, New Ha- 
ven, Conn. STate 7-1196; Dominican Sisters; Sister M. Lucia, 0. 
P., President; Sister Francis de Sales, 0. P., Dean; 250 Students; 
B. A. Degree; Day; Summer Session; Tuition $400; Board $800; 
Fees for all Students $100 plūs.

L0ND0N — NEW YORK - MUENCHEN

Transglobus
Vaistų siuntinėlius pristato

me į visus Europos kraštus, iš
skyrus Rumuniją. Pavyzdžiai 
rodo kaip žemą kainą reikalau
jame:
A. C. T. H. 12 amp. $8.64
Cedilanid 80 tabl. 3.04
Cortisone 20 cc 5.90
Cortisone 40 tabl. 10.67
Hydergin 120 tabl. 8.70
Hydergin 12 amp. 3.75
Hydrocortisone 25 tabl. 4.25
Irgapyrin 1x5 amp. 3.18
Irgapyrin 100 tabl. 5.95
Kombetin 25 amp. 4.80
Largactil 100 tabl. 3.68
Largactil 10x2 cc 4.35
P. A. S. 500 tabl. $4.00
P. A. S. 1000 tabl. 7.20
Rimifon 1OO0 tabl. 8.40

TALARSKI 
FUNERAL H OME

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
380 Maple Avenue, Hartford, Conn.

Maloniai patarnauja lietuviams nau.j ai įruoštose patalpose, 
prieinama kaina.

Tel. CHapel 6-1377

Paulius Gaubys :
FOTOGRAFIJA

Portretas, vestuvės, vaikai, Įvairūs subuvimai, kopijos ir Į 
t. t. Natūraliose spalvose trijų dimensijų (stereo) nuotrau- 3 

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

ir pigiau nei kas kitas.
85—27 88th St. VVoodhaven 21, N. Y. f

(BMT Jamaikos linija, Forest Parkuay stotis.)
Tel.: VI 6-2164

po 6 vai. vakaro, nedarbo dienom visą dieną.

J Visais draudimo reikalais kreiptis 
į į draudimo atstovą

JUOZĄ ANDRIULĮ
< LICENSED INSURANCE BROKER
? Baigęs tam mokslus Ir išlaikęs valstybinius egzaminus.
c Įvairiose draudimo įstaigose apdraudžiama automobiliai,
S namai, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar įvairių 
S rūšių atsakomybes bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 
č nelaimingii atsitikimi} bei ligos, kartu apmokant ir ligoninės 
? išlaidas.
f Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS INS. CO., Hartford, 
į Connccticut
jj Greitas ir sąžiningas patarnavimas.

I
 Kreiptis: šiokiadieniais iki 8 vai. vak., šeštadieniais iki 6 

vai. vak.
Juozas Andriušis

238 Lconard Street Brooklyn 11. N. Y.
EVergrecn 7 -8247.

Perskaitęs DARBININKĄ, 
duok susipažinti kitam ir para
gink užsiprenumeruoti. Kiek
vienas naujas skaitytojas stip

specialiu mokslu, kuris jau 
yra taikomas Fordo išdirbi
niuose. šiam darbui yra reika
lingos milžiniškos patalpos, 
kurios tikimasi bus pastatytos 
ateinantį rudenį (Skelb.)

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

BETTER SCHOOLS BUILD

Franciscan Fathers 
Kennebunk Port, Maine

BETTER COMMUNITIES

Robuden 18 amp. 7.68
Robuden 60 tabl. 5.53
Serpasil 120 tabl. 4.42
Streptomycin 10 gram. 3.75
Terramycin 16 caps. 9.21
Vitamin B-l 100 tabl. 1.53
Vitamin B-12 100 tabl. 1.53
Vitamin C 100 tabl. 3.04
Multivitamin 500 tabl. 3.20

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

Prašoma rašyti angliškai

TRANSGLOBUS EXPORT 
1590 Second Avė.

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

rina lietuviškos spaudos kultū
rini darbą. Surask bent vieną 
naują DARBININKO skaityto
ją 1956 metam!

TO PLACE,
YOUR AD

CALL LO 3-7291
CANCEL OR CHANGE

DISPLAY

COLUMBUS
HOTEL 

formerly Knights of Columbus 
Hotel, Pacific Avė., Opp. St. 

Nicbolas Church

ATLANTIC CITY, N. J.
SPEC1AL RATES 

$3.00 and $4.00 Per Day 
Restaurant — Grill

URSULINE NURSING HOME 

24 hour professional care, 
elderly, convalescents, 
post-operative, invalids. 
Special diets; resonable. 

SAyville 4-2560. Dept. 'Ly

GET THE BEST!
VVedding invitations, shower 

decorations and favors.
Imported souvenirs, umbril- 

la and shower cans for sale or 
rent, at Iow low prices. 

The Millian Co. 
136 - 19 — 38 Avė.

FLUSHING, L. I., N. Y. 
IN 1-5289 

Ask for Dept. “L"

MALĖ - FEMALE

Cooks - excellent positions 
Domestics, all types, Good 
pay, steady, other positions 

Phone or write 
Carl B.. Sampson

25 E. 65 St.
New York City 

RE 4-3261

Ramunė s.
Ramunių arbatą vi
sada yra gera gerti. 
Ramunių šviežių 
žiedų pusė svaro 
kainuoja $1.25.
Liepos, žiedų arba
ta geriama prakai- 
t a v i m u i sukelti, 

inkstų ir persišaldymo 
gydyti. Liepos žiedų

pūslės, 
ligoms 
pusė svaro — SI.25. 
Pupalaiškis (kartusis) vartoja
mas gydyti kepenims, škorbu- 
tui, geltligei, reumatizmui ir 
kirminams išvaryti. Pupalaiš- 
kių lapų pusė svaro — $1.25.
Trejanka tinka pašalinti įvai
riom vidurių piktybėm. Tre
janka — 75č.

,Visa kartu gali gauti už pri
siųstus $4.00.

ALEXANDER'S CO.
414 Broadway

South Boston 27 Mass.

| Tel. APplegate 7-0349 |
Į TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS i 
j BANGA j
I 340 RHMjEVVOOD AVĖ. BROOKLYN, N. Y. j

Į Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radlo
Į stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai 
f (record changers). ė
f Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, VVoodhaven, j 
| Richmond Hill, Ozone Park, Forest Hill, Jamaica. !
I Darbas atliekamas prityrusio techniko, pripažinto

RCA Instituto, New Yorke. 
= Darbo valandos: kasdien nuo 9 vaL ryto iki 8 vai. rak. =
= pirmadieniais nuo 9 vaL ryto Iki • vaL rak.
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W1NTER GARDEN TAVERN Ine. |

KABARETAS

VYT. BELECKAS savininkas

Baras, Salė vestuvėms,
parengimams, susirinki-

5 nuims, ete,
1883 MADISON ST. BROOKLYN 27, N. Y. S

| Tek F.V 2-9586 (Prie Forest Avė. stoties) Ridgctvood

BOSTON, MASS.

BARASEVIČIUS ir SŪNUS
FUNERALHOME

254 W. Broadvvay
South Boston, Mass. j

JOSEPH BARACEVICIUS
Laidotuvių Direktorius 1
Tel. ANdrew 8-2590 <

......  rr
VV AITE L s ; 

FUNERAL HOME
197 Webster Avenue 

Cambridge, Mass.
PRANAS WAITKUS ;;
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas- 
NOTAJRY PUBLIC t

Patarnavimas diena ir nakt) <
Nauja moderniška koplyčia sei 1 
menims dykai. Aptarnauja Cam- ■ 
bridge ir Bostono kolonijas že-1 
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

NEW YORKAS

{
EVergreen 8-9770

>
\ Josepb Garszva
- G RABORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 Bedford Avė.

Brooklyn, N. Y

| Tel. STagg 2-5043 į

i Matthew P. BalIasJ
| (BIELIAUSKAS) |

FUNERAL HOME 5 
į M. P. BALLAS—Direktoriui g 
> ALB. EALTR.CNAS-BALTON 5

Reikalų Vedėjas
5 660 Grand Street j
/ Brooklyn, N. Y < 
| NOTARY PUBLIC J

j Tel. EVergreen 7-4335
į StephenAromiskij*

(ARMAKAUSKAS)
! Graborius-Balsamuotojas
Į MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė.
Br oklyn, N. Y.

J.B. SHALLNS
ŠALINSKAS į

Laidotuvių Direktorius 5
84-02 JAMAICA AVĖ. J 

(prie Forest Parkway Station) /
VVoodhaven, N. Y. j 

Suteikiam garbingas laidotuves. ? 
Koplyčios nemokamai visose' 
miesto dalyse; veikia ventiliacija j

Tel. VTrginia 7-4499 J



Pašalinta visa sena klubo

OUR LADY OF LA SALETTE Klausyklų
^LIETUVOS ATSIMISIMU^

tetns/o ^nackįhos, ’ f kurias įsi- 
jungė gtažos jaunimo būrys. 
Norintieji turnyre dalyvauti, 
prašome kreiptis į J. Lapurką. 

r Skautų vyčių draugovės va
das V. Gobužas dėkoja būre* 
'lių vadams R. Kisieliui, V. Alk
sniniai ir visiems skautams vy-

kovo 4. E ryto 9 vai. mišios 
švč. Trejybės bažnyčioje ir 
bendra komunija. Tuojau po 
pamaldų šv. Jurgio salėje 
pusryčiai, kuriuos paruoš J. 
Sakevich, C. Koebet, A. Ocea- 
lis ir E. Kupris. Po pietų ten 
pat minėjimas. F. V.

Sekmadienį, vasario 12:30 v. 
skautų būkle įvyks skautų vy
čių draugovės sueiga; bus ren
kamas naujas draugovės va* 
das. Sueigoje dalyvaus Ljo ra
jono skautų vyčių skyriaus ve* 
dėjas psk., X Bakšys. Artimo-

bet kokios politinės kripties. 
Klubas lieka kultūrinę gerų 
lietuvių Amerikos piliečių or
ganizacija. Klubas nori būti 
visų lietuviškų ir amerikoniš
kų nekomunistinių organizaci
jų susirinkimų bei pobūvių 
garbinga vieta. Minijos Alkis.

rio 12, sekmadienį. Mišios irkmnurija 8^Zto ^Či5 *

ir susirinkimas. Visi nariai ra- flįjaSaaįL15a^ 
gaami būtinai jame dalyba. to w 9
L. K. Moterų Sąjungos 24 Icp. daryta fVaginriiant ft

A one act play i
Produced by MARY PRODUCTIONS 

--- plūs --- i
FAY WINFIEIJ> — Voc*lmt

Currently Appearing in “Plain and Fancy" į
MARY-EINICE HAYRAHDFJR

Original Cbaracter Sketches
Spansored by TITE SODALITY OF OI7R IJ4DY 

CHI RCII OF ST. FRANCIS XAVIFR
In XA’ IER TIIEATRE — 30 W(M Jfith St., N. Y.

Sunctay, Frbrmry lt, S P. M.

4.*30-£30
Stoto WEVD 
. , 1330 kil.97.9 MEG(FM)

Šileikis, ižd. — B. Laurys, kny
gų priž. — J. Šaltis .Naują na
mo ir restorano komitetą su
daro: pirmininkas—J. Masaitis, 
prekyb. knyg. vedėjas — adv. 
S. Briedis, sekr. — P. Tiškus ir 
nariai: L. Šerkšnys, A. Gruns- 
kis, S. Peleckas.

14.

Lietuvių Radijo Valandos Programa

vadovybė

NEWARK, N. J.

(Atkelta E 6 psl.)
PARDUODAMI 2 namai su 

keturiais garažais 293 Maujer 
St, Brooklyne. Kreiptis: 
STagg 2-1454.

kuopa vasa- 
vak. parapi- 
7-tos gatvės 
susirinkimą.

" Vasario 16 minėjime,
kuris įvyks kitą sekmadienį, 

vasario 19, Thomas Park aukš
tesniosios mokyklos salėje, kal-

Susirinkimas nutarė “Lais-

Kun. J. Vaitekūnas, 
dvasios vadas

Vincas J. Kudirka, 
pirmininkas

Jonas Beinortus, 
sekretorius.

1364 WHITE >tr. HIU9DE,NJ. 
WA—Jr6-332S

IŠNUOMOJAMAS KAMBA
RYS vienam asmeniui — tik 
vyram — su visais patogumais 
ir prieinama kaina. Kreiptis 
Tel. MI 2-0720.

IEŠKOAAAS Vladas Kačėnas, 
kilęs E Joniškio. Žinantieji ką 
nors apie jį prašome atsiliepti: 
Mr. Eduardas Vitkus, 449

WHIL — 1430 kiloeycles — Medford, Mass.
Kiekviena sekmadienį nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką. 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai {duokite ar siuskite 
vedėjui ANTANUI F. KNEIŽIC1 — Lithuaaten Badio Hour, 5* Cot- 
tage St-, Nonvood, Mass. Skyriai: Lithuanian Furniture Co. — A. ir 
O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadway, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Avė., Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOnvood 7-1449; SOuth Boston-8-4818 ar 
8-1940; Kirkiami 7-8533.

vasario 12 d. mini 40 metų 
savo veiklos sukaktį. Visos 
kuopos narės ir prijaučiančios 
prašomos dalyvauti šiame su
kakties minėjime. 11 vai. bus 
mišios Angelų Karalienės para
pijos bažnyčioje, 5 v. p. p. tos 
pačios parapijos salėje minėji
mas su menine dalimi ir vaka
riene.

Svečias E Anglijos,
Orfordo universiteto politi

nių mokslų prof. Catlin, šiuo 
metu su paskaitomE lankas 
JAV universitetus, vasario 9, 
ketvirtadienį, Vidurio Europos 
Krikšč. Demokratu Sąjungos 
pakviestas, jos patalpose (471 
Park Avė.), skaitė paskaitą te
ma “Europinė, atlantinė ir pa
saulinė bendruomenė”. Gau
siam dalyvių būriui prof. Cat- 

2 lin nušvietė didelę reikšmę 
laisvajam pasauliui artimes

nio bendradarbiavimo komu
nizmo pavojui atremti ir tai
kesnių dienų sulaukti.

Dr. K. Ambrazaitis,
kuris dirba Clevelande, Ohio, 

vienoje ligoninėje, buvo atvy
kęs į Brooklyną ir pasiėmė sa
vo šeimą.
KAS ŽINO, kur gyvena Anta
nas ir Valerijonas, sūnūs Pet
ro Balčiūno, atsiliepti: T. Ben- 
venutas, 680 Bushwick Avė., 
Brooklyn 21, N. Y.

sis iki vasario 29 <L Lankymo 
valandos — kasdkn nuo 9 ry
to iki 9 K v. Šeštadieniais už
daryta. (Važiuojant 8 Avė.po
žeminiu traukiniu, išlipti 4-th 
Street stotyje, važiuojant 7 
Avė. traukiniu, — Houston 
Street stotyje).

Susituokė
Danutė Pajaujytė, chemikė 

— parfumerė, ir inžinierius 
Vytautas Anonis vasario 4 d. 
sukūrė naują lietuvEką šeima. 
Jaunuosius sujungė prel. J. 
Balkūnas Maspetho lietuvių 
parapijos bažnyčioje.

Auka parapijai
Andriaus ir Antaninos Vilki- 

šių,v kurie gyveno Lowell, 
Mass., atminimui jų vaikai šv. 
Petro- parapijos bažnyčiai pa
dovanojo gražų naują kielika. 
Viena jų duktė Antanina Vil- 
kišiūtė-Tutkienė su šeima da
bartiniu laiku gyvena So. Bos
tone.

Vyčių susirinkimas

Lietuvos vyčių 29 kuopa iš
sirinko valdybą 1956—57 me
tam. Ją sudaro: pirm. J. A. Sa
kevich, vicepirm. Mrs. C. Dou- 
ches, sekr. J. Jankauskas, fm. 
rašt J. Youch, ižd. P. Podgals- 
ky, iždo globėjai Mrs. C. Bal
čiūnas ir J. Pladis, maršalka C. Graham Aye., Brooklyn 11, 
Douches, fcoresp. Miss M. Swe- n. Y. 
tell ir Miss C. Galan. " ,

šiais metais 29 kuopa rengia 
Šv. Kazimiero, organizacijos 
globėjo, minėjimą, kuris įvyks

bės E New Yorko dr. A. Tri
makas ir E Chicagos M. Vaidy* 
la.

Inspektuoja mokyklą
Kiekvienais metais Jėzaus 

Nukryžiuotojo vienuolyno vir
šininkė siunčia savo patarėją 
inspektuoti visas mokyklas, 
kurit^e mokytojauja to vienuo
lyno seserys. Vasario mėn. 6 
—10 d.d. šv. Pętro parapijos 
mokyklą inspektuoja sesuo El
zbieta.
★ Elvira S. Averkaitė, Bos

tone gyvenančių Pr. ir St. 
Averkų duktė, Northeastern 
Universitete studijuojanti biz
nio administraciją jau trečiuo
sius metus, yra dekano sąraše, 
kaip labai gerai besimokanti.

Brooklyno Piliečiu klube jau 
kuris laikas buvo stebima va
dovybės paraudusi veikla ir 
netikęs klubo vadovavimas. 
Vasario 3 d. naujojo klubo pre
zidento iniciatyva buvo su
šauktas nepaprastas konstitu
cinis narių susirinkimas. Buvo 
nurodyta visi klubo sunkumai, 
į kuriuos senoji klubo vadovy
bė klubą nuvedė. Susirinkimas 
nebepanorėjo toliau beoalikti 
klubą tokioje būklėje. Daugu
ma balsų senosios vadovybės 
nariai buvo pašalinti ir išrinkti 
visi nauji. Nepadaryta jokios 
išimties. Sudaryta nauja klubo 
vykdomoji valdyba: preziden
tas — S. Gudas, teisių patarė
jas — adv. S. Zubzvičius, vice-

vei” jokiu skelbimų neduoti ir 
neleEti skelbti josios jokių 
parengimų klubo patalpose. 
Taip nat uždraustas susirinki
mų laikymas: Amerikos lietu
vių darbininkų susivienijimui 
ir Amerikos lietuvių darbinin
kų literatūros draugijai šių 
organizacijų susirinkimai klu
bui nedaro garbės ir neatitin
ka klubo dvasiai.

Klubas cfokliaravo ištikimy
bę šio krašto demokratijai ir 
šalies valdžiai.

Klubo nariai pasipiktino se
nos klubo vadovybės sudaryto- 

mis sąlygomis, kurios klubo 
vardą pažemino ne tiktai lietu
vių visuomenėje, bet ir val
džios pareigūnų akyse. Klu- 

tbas pasiryžo išeiti E buvusios 
prezid. — F. Bručas, sekr. — J. būklės. Griežtai atsiribota nuo

CAMBRIDGE, MASS.

Parapijos metinE banketas, 
sujungtas su Vasario 16 minė
jimu, įvyks vasario 12, sekma
dienį, lietuvių katalikų klubo 
salėje. Programą Epildys para
pijos choras, vadovaujamas 
vargonininko M. Karbausko, ir 
parapijos mokyklos mokiniai, 
paruošti Nukryžiuotojo Jėzaus 
seserų. Programa prasidės 5 
vai. po pietų. Čambridge ir 
apylinkių lietuviai nuoširdžiai 
kviečiami gausiai dalyvauti. 
Tikėtus po 2.50 dol. galma E 
anksto gauti klebonijoje, pas 
A. Daukantą ir kitus platinto
jus.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS.
Kreiptis tel. AP 7-3263 arba 

asmenEkai 109 R;dgewood 
Avė., Brooklyn 8, N. Y.

čiates už puikų bendradarbia
vimą praeitais metais.

Mirė
Kazys Jankus, 66 m., gyve

no Youngsville, N. Y., palaido
tas vasario 7 d. E ApreEkimo 
par. bažnyčios šv. Jono kapi
nėse. Liko žmona Antonina, 
sūnus Algimantas, brolE Vla
das, seserys — Marchinkienė, 
Ambrazienė.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES PASKELBIMO
38 metų sukakties minėjimas įvyks

Kalbės: Repr. Hon. RAT MADDEN (D-Ind.) ir Dr. JUOZAS PAJAUJIS

Minėjimą rengia ir visus maloniai kviečia gausiai atsilankyti AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA NEW YORKE

MENINfiJE DALYJE dalyvauja:
Operos solistas Stasys Liepas
Dramos aktorė Tosca Daubaraitė
Brooklyno operetės choras, 
vadovaujamas muz. Juozo Stankūno

Akompanuoja muz. Aleksis Mrozinskas

1956 m. Vasario-February 19, sekmadieni, 4 vai. po pietų 
Minėjimas bus ^VEBSTER HALL salėje 

119-25 East llth Street, prie 3rd Avew New York

NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ 
KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA 

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

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

Tel. Brockton 8-1159-R.

■f M u W IMT IMI

A' 

IBS SOS

TENLEY ALBKIGHT, 20 metu čiuožėja iš Newton, Mass, olimpi
niuose žiemos sporto žaidimuose Italijoje gavo pirmąją vieta. Ji 
sveikinama savo motinos.

Cinku didžioji saldainių 
ir kitokių prekių krautuve

Rengia šokius
Šv. Petro parapijos sodalie- 

tės ir šv. Vardo draugijos vy
rai vasario 10 d. Lietuvių Pi
liečių klubo salėje rengia šo
kius. Šokiai prasidės 8 vai. vak. 
Gautąjį pelną šios draugijos 
skiria šv. Petro parapijai pa
laikyti.

Pirmosios liet televizijos programos
pasaulinė premjera įvyks va

sario (February) 18 d. šešta
dienio vakare, 6:30 v. E Ne- 
wark, N. J. — New Yorko te
levizijos stoties WATV — 13- 
tojo kanalo, šioji grynai lietu
viška televizijos programa bus 
skirta Lietuvos nepriklausomy
bės šventei paminėti. Ją išpil
dys “Lietuvos atsiminimų” ra
dijo “Rūtos” ansamblio daini
ninkai ir šokėjai, pasipuošę 

tautiniais drabužiais, ir operos 
solistė Suzana Griškaitė E New 
Yorko. Programą režEuos jos 
organizatorius radijo direkto
rius Jokūbas Stukas. Bus kal
bama tik lietuviškaL “Ameri
kos Balso” vadovybė žada ją 
užrašyti ir dalį jos perduoti į 
Lietuvą.

Televizijos stočiai bei kitom 
Elaidom padengti reikėjo su
kelti net 700 dol. J talka atėjo 
šie patriotai lietuviai bei pa
vyzdingos įstaigos: Lietuvių 
Schuyler Taupomoji ir Skoli
namoji Bendrovė Kearny, N. 
J., aukojo 150 jloVreklamai, 
Juozas Kralikauckas ir sūnus, 
Newark, N. J. — 100 dol., inž. 
Vladas ir Izabelė Diliai, East 
Orange, N. J., — 100 dol., 
Amerikos Lietuvių Karo Vete
ranų organizacija Newark, N. 
J., — 100 dol., ir Lietuvos Vy
čių New Yorko-New Jersev ap
skritis pažadėjo surinkti 100 
doL Petras Lisauskas — 20 
dol., Vytautas Budrevičius. My
kolas Putinas — 10 dol.; Balys 
Svalbonas, Jurgis Rekešius — 
7 dol.; po 5 dol. aukojo: E. So- 
lomončOcienė, P. DukaviČius, 
M. Kaukarienė, K. Basanavi
čius, F. Zaranka, S. Gudas,. J. 
Giraitis, A. Zaikauskas, J. Gri
galiūnienė, V. Aviža ir V. VE- 
nius .

veikianti nuo 1921 m., pasi
naudodama 35 metų prekybi
niu ir gamybiniu patyrimu, yra 
paruošusi didelį pasirinkimą 
gražiausių ir įvairiausiu, vi
siems dovanoti tinkamų Valen
tino dienoje — vasario 14, do
vanų.

Aukščiausios rūšies žinomų 
firmų šokoladinių, vaisinių ir 
kitokių saldainių šrdžių ir ki
tose meniškose dėžutėse.

Širdžių kainos nuo 25 centų 
iki 35 dolerių.

Valentino dienoje ir kitiem 
sveikinimams menEkų atviru
čių su lietuvEkais ir angliškais 
įrašais,._ .../

Valentino dienoje ir kitomis 
progomis turėsite geriausį pa
sirinkimą E daug kitokių ver
tingų daiktų.

Turime: ę ąžuolines ir balto 
klevo kraitines skrynutes, ko
modėles, staliukus su stalčiais, 
žemaitiškos klumpaitės, marga
spalves, įvairaus didumo širdis, 
meškiukus, katinukus, lėles,

auksinių plunksnų Parker ir 
kitų firmų, žaElų ir daug kitko.

LietuvEkos gamybos saldai
nius, kurie skoniu ir Evaizda 
atitinka gamintiems Lietuvoje.

S. Petrausko gamybos Chica- 
goje, vėželiai, žuvelės, karvu
tė, grietininiai, citrininiai, avie
tiniai, vaisiniai, dūdelės, Kau
nas, Vilnius, mergelių liežu
vėliai ir kiti.

Rūtos N. Y. aukščiausios 
rūšies šokoladinius saldainius

Visi lietuviškos gamybos 
saldainiai prekybininkam ir 
įvairiems parengimams par
duodami ir urmo kainomis.

Mūsų ledai ir šokoladas ga
minamas E geriausių produktų.

Siūlomos prekės patenkins 
kiekvieno pirkėjo skonį ir rei
kalavimus. Todėl nepamirškite:

Visiems Valentino dienai do
vanų didžiausias pasirinkimas 

Ginkų krautuvėje, kuri atidara 
kasdien.

Juozas ir Ona Ginkai ir Sū
nus 495 Grand St., Brooklyn 
11, N. Y. TeL: krautuvės 
EV 4-9293, buto.EV 4-2956.

(Skel.)

Vyčių susirinkimas
Bostono vyčių 

rio 14 d. 7.-30 vai. 
jos salėje prie E. 
šaukia kuopos
Susirinkimo metu ten pat salė
je vyks katalikEkų knygų pa
roda ir apie katalikEką spaudą 
paskaitą skaitys vytė Veronika 
Jociūtė. Parodai knygas pasko
lins Bostono miesto knygynas. 
Užsibaigus susirinkimui ir pa- 

. rodai įvyks vyčių “Valentine 

. Party”.

Vilniečių Sąjungos
Bostono skyrius šiuo metu 

turi apie 30 narių. Metiniame 
skyriaus susirinkime, kuris 
įvyko vasario 5, naujon valdy- 
bon išrinkti: dr. Pr. Galinis, S. 
Leimonienė, J. Strazdas ir P. 
Averka. Susirinkime prisimin
tas miręs prof. Vac. Biržiška.

KATALIKŲ SEIMELIS

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

Federacijos skyriai ir kata
likiškosios draugijos prašomi 
atsiųsti savo atstovus ir para
ginti, kad ir atskiri asmenys 
gausiai seimelyje dalyvautų. 
Tarp kitų klausimų bus taria
masi dėl Federacijos Kongreso, 
kuris Bostone įvyks spalių 12, 
13 ir

N. Anglijos Apskrities Val
dyba:


