
ečluis apie nusodintąjį Gedvilą
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ISPANIJOS FALANGISTAI studentai ėi» susirinko pagerbti savo 
draugo Matias Montero, žinomo “studento kankinio” vardu. Juos

BUY? TIK SUSIARTINIMO

STUDENTAI PRIEŠ FRANCO
Ispanijoje Madrido universi 

tetas uždarytas. Rektorius ir 
teisių fakulteto dekanas atleis
ti. Priežastis — riaušės tarp 
studentų falangistų ir nefalan- 
gistų. Buvo sužeista, apie 20 
studentų. Riaušės laikomos 
demonstracija prieš Franco re
žimą.

AMERIKOJE DU ŠNIPŲ 
CENTRAI

Jury Rastvorov, buvęs So
vietų pulkininkas leitenantas. 
11 metų dirbęs špionažo tink
le, iš Japonijos perbėgęs pas 
amerikiečius, dabar yra ap
klausinėjamas Kongreso komi
sijos. Jis pareiškė, kad Ameri
koje veikia du Sovietų .šninu 
tinklai. Vienam vadovauja So
vietų atstovybė Washingtone. 
antram Sovietu delegacija orie 
Jungt. Tautu New Yorke. Anie 
80—90% Tasso agentūros tar
nautom, taip pat prekybos at
stovybės esą politiniai ar kari
niai šnipai.

i

Zuikio kelionė
Jaunas Brazilijos darbinin

kas Sao Paulo aerodrome labai 
norėjo Amerika pamatyti. Jis 
nutaikė proga įsmukti į lėktu
vą ir pasislėpė skylėje, į kurią 
įtraukiami, pakilus nuo žemės, 
lėktuvo ratai Taip jis padarė 
5182 mylias. New Yorko aero
drome jis iššoko anksčiau už 
visus kitus ir dingo. Darbinin 
kai matė tik, kaip kažkoks še
šėlis nudūmė. Tik vėliau poli
cija ji suėmė prie šiukšlių dė
žės kapstantis. Jis ieškojo ko 
nors valgomo, nes dvi dienas 
buvo jau nevalgęs. Dabar jis 
Ameriką jau “pamatė” ir turės 
keliauti atgal.

Žydų pasidaryti pelninga
Vokietijoje Goettingeno mie

ste žydų bendruomenės pirmi
ninkas buvo pirklys Ernst 
Kaufmann. Jis kaip nukentė
jęs uo Hitlerio režimo gavo at
lyginimo 13,000 DM. Jo Žmona, 
buvusi deportuota į priverčia
muosius darbus, gavo taip pat 
12,000 DM. Dabar išaiškėjo, 
kad tas Kaufmanas visai nežv- 
das ir sėdėjo kalėjime už pini
gų Šmugelį, o jo žmona tik pu 
siau žydė ir savo parodymus 
taip pat davė neteisingus.

Atsargus milijonierius
Minnesotoje vienas geležin

kelietis paveldėjo iš uošvės mi
lijoninį turtą. Tačiau jis pareiš
kė, kad savo tarnybos neatsisa
kysiąs dar trejus metus, nes 
nor|s išsitarnauti pensiją, o 
mėnesiui jis uždirba 300 dol.

ANTRADIENIS - TUESDAY, VA SARIS - FEBRUAR Y 14

Maskva pa
NORI ĮKALBĖTI, KAD ŠNIPAI

Laukia naujo skan
dalo Prancūzijoje

Prancūzijoje visiem žinomi 
automobiliai “Renault”. Bet 
mažai kam žinomas jų fabri 
kanto Louis Renault likimas. 
Jis iškilo aikštėn šiom dienom, 
kada jo žmona, našlė, pasirūpi
no atidaryti jo karstą. Ji krei
pėsi į gydytojus, kad patikrin
tų vyro mirties priežastį.

Antro karo metu, kai Pran
cūzija buvo vokiečių užimta, 
Renault, automobiliu fabrikan
tas, koliaboravo su jais. Jis bu
vo net nuvykęs pas Hitlerį. 
Savo fabrikuose jis pagamino 
per okupacijos metus 30,000 
automobiliu, kurie nuėjo vo
kiečių reikalam. Vokiečiam 
pasitraukus Renault pasislėpė. 
Jį kaltino koliaboravimu. Jis 
atsakė, kad dirbdamas fabri
kuose išgelbėjęs nuo deporta
cijos į Vokietiją tuos prancū
zus, kurie dirbo įo fabrikuose. 
Jis pasiskelbė prisistatvsiąs po
licijai, jeigu jo byla bus per
duota teismui. Prisistatė, buvo 
laikomas kalėjime ir 1944 soa- 
lio 4 mirė. Mirė, buvo paskelb
ta, savo mirtimi. Jo fabrikai 
buvo suvalstybinti; žmona ne
gavo jokio atlyginimo. Dabar 
ji aiškina, kad jos vyras buvo 
nukankintas; jam buvo nulauž
tas nugarkaulis. Mirties prie
žasčiai nustatyti ir atidarytas 
jo karstas .

• Dėl didelių šalčių Vokieti
joje Miuncheno miestas atsisa
kė šiemet nuo Įprastinio Užga
vėnių karnavalo, eisenų.
• Amerikos labdaros orga

nizacijos paskyrė 2000 tonų 
maisto Italijoje nukentėjusiom 
nuo šalčių.

• Vengri jas kom. vyriausybė 
atsisakius priimti Amerikos 
notą, kurioje pranešama apie 

PBANCCZV mMtetrrte suvaržymus judėti Amerikoje
•u* A»nji Lemi*. Vengrijos diplomatam.

Dienos pigi sensacija — So
vietai vasario 11 Maskvoje lei
do anglų žurnalistam pamaty
ti du agentus — Guy Burgess 
ir Donald Maclean. buvusius 
Anglijos diplomatus ,1951 pa
bėgusius Į Sovietus.

Abudu bėgliai laikraštinin
kam pareiškė, kad jie bėgo no
rėdami apsaugoti taiką, sustip 
rinti susipratimą tarp Sovietų 
ir Vakarų. Jiem esą pažįstama 
nedidelė, bet galinga grupė, 
kuri veikianti prieš susiprati
mą ... Klausimų, ką jie dabar 
veikia, kaip su jų šeimom, jie
du nesutiko atsakyti.

KOKIE JU "NUOPELNAI" 
TAIKAI

Abudu bėgliai a’škino, kad 
jie jau Anglijoje buvę komu
nistai, bet kad jie nebuve Mas- 
kvos agentai, kaip tvirtina 

-Londono ministerija. Tačiau 
jau pereitais metais Australi
joje pabėgės Sovietu atstovy
bės sekretorius Petrovas at
skleidė, kad jucdu Londone 
palaikė santykius su Sovietų 
atsiustais į Angina agentais. 
Maclean. buvęs užsieniu reika
lų ministerijoje Amerikos sky
riaus vedėjas, ir Burgess, Ang
lijos atstovybės Amerikoje vie
nas iš sekretorių, suteikė Mas
kvai Amerikos ir Anglijos ato-

PREZIDENTAS EISENIIOWERIS nuvyko j lijroninr pasitikrinti, 
ar jis būti kandidatas.

nuliau«. 
šalčiu 

atidrė- 
Iš kal- 
išalkę

Europa užklupo antra šalčių 
banga. Prie Anglijos krantų 
keturis laivus ištiko avarnoš. 
Vokietijoje Dunojaus uoė išėjo 
iš krantu, ansėmė kai kuriuos 
miestelius ir staiga užšalo iki 
24 laipsnių žemiau 
Labiausiai kenčia nuo 
Italija. Iškritęs sniegas 
ko ir paskui ledu virto, 
nu nusileido į kaimus 
vilkai.

AR MALTA PRISIJUNGS 
PRIE ANG! ĮJOS?

Maltos salos. Viduržemio jū
roje. gvventojam teko balsuoti, 
ar Maltos sala prisijungs prie 
Anglijos ar ne.

Maltoje gvvena 300,000 žmo
nių. Nutarus prisijungti prie 

. Anglijos, tektų siusti i Angli
jos narlamenta tris atstovus. 
Prieš prisijungimą stoia Mal
tos nacionalistai. Jie turi savo 
atstovu 17. Už prisiiungimą 
darlreč’ai, kurie turi 23 atsto
vus.

Maltos sala anglai valdo jau 
150 metu. Ji labiausiai išgar
sėjo antro pasaulinio karo me
tu; ten stovėjo anglų bazės, ku
rios a^la’kė visus Vokietijos 
bombordavimus.

PATRIOTIZMAS AR 
CHULIGANIZMAS?

Prancūzuos nūn. p>r“» Mnl 
let grįžo i Paryžių iš Alžiro. Jį 
sutiko jaunimo, daugiausia mo
kinių. demonstracija su akme
nim. Jie protestavo prieš ne
patriotiška vvriausvbės politi
ką Alžire. Panašiai akmenim 
min. pirmininką aomėtė Ati’. 
re prancūzu kolonistai ir pri
vertė apleisti vvriausvbės įga
liotinį Alžirui gen. Catroux. 
Dabar jo vietoj paskirtas Eo- 
bert Lacoste. 

minių paslapčių. Jiem, priski
riamas ir tas “nuopelnas", kad 
Maskva, iš anksto žinojo Angli
jos - Amerikos susitarimą ne
pulti Mandžiūrijos, jeigu Ki
nai kištųsi i Korėjos karą. Dėl 
to taip Kinai drąsiai ir siuntė 
savo kariuomenę Į Korėją ... 
Tai vis jų “nuopelnai” taikai 
ir susiartinimui.

KOKIE JU NUOPELNAI 
į DABAR,

Iš sovietinių žmonių vieno 
šveicarų laikraščio bendradar 
bis Ženevos konferencijos me
tu patyrė, kad Maskvoje tebė
ra labiau vertinamas Maclea- 
nas. Jis apgyvendintas netoli 
Maskvos; kur Burgess — tas 
pareigūnas nežinojęs .Maclea- 
nas esąs Maskvos užsienių rei
kalų ministerijai ekspertas An
glijos bei Amerikos reikalam. 
Ženevos konferencijos metu 
jis buvęs atgabentas net Į ryti
nį Berlyną, kad visada būtų po 
ranka. Jiedviem priskiriama ir 
politinė linija tų radijo siuntų, 
kurios iš Maskvos yra taikomos 
anglam. j

KODĖL MASKVA JUOS 
DABAR PARODĖ?

Dar prieš pora savaičių kom. 
partijos bosas Chruščiovas pa
reiškė. kad jis nieko apie Bur- 
gess ir Maclęaną nežinąs. O da-

KAM TAIP SKUBINAS MASKVA SU ŪKINE PAGALBA?

Spaudžia visu 
Labiausiai rv- 
Nori išstumti

Europoje didžiausias dabar 
rūpestis — tai šalčiai, šalčiai, 
kuriu jau antra banga ateina 
iš Sibiro...

Sibiro šalčiai simboliškai iš
reiškia ir sustiprėjusį politinį— 
ūkini spaudimą iš Maskvos. 
Spaudžia Maskva pati ar per 
savo satelitus, 
galimu frontu, 
tinia^e sparne
Amerika. Angliia. Prancūziją 
ir ik''?’ knia natvs.

Naudojasi Soriefai tuo. kad 
Turkijoie. Graikijoje, Pakista
ne. Arabu, valstybėse ūkinė pa
dėtis Ho«a. Kitas re’kalas. ar 
tie kraštai, nenaiė»»ia vkinin 
kauti, ar jie yra išlepe. gvven- 
dam’ tarp dvieili ponų, kurie 
duoda ninigus. O tam atsitin
ka. kad iš savo vargo nenaky- 
la natv^ ir ii nori nardinti »nm. 
kuris branrau niokos. Ar Mas
kva brangiau mokės — kitas 
reikalas. Bent Italija turėjo 
progų įsitikinti, kad nmkvhiniu 
sutarčių Maskva neištesėjo. 
Bet Maskva moka daug pažadė
ti. Daug ji žada ir viduriniuo
se rytuose.

10 CENTŲ

bar staiga ne tik jau žino, bet 
ir anglam juos parodo .... An
glai spėja, kad tai darė Mask
va dviem tikslam. Viena, pa
ruošti dirvą Bulganino ir 
Chruščiovo kelionei į Londoną. 
Parodyti, kad ir dviejų anglų 
burnos liudija Sovietų norą su
siartinti su Vakarais, pirmiau
sia su Anglija. Antra, kalti ky
lį tarp Anglijos ir Amerikos, 
kurią dabar Maskva vėl puola 
senaisiais karo kurstytojų ir 
militaristų pravardžiavimais... 
O anglai tebelaukia svečių. 
Tik parlamente buvo nuogąs
taujama, kad nuotaikos nesu
drumstų pabaltiečiai...

Adenaueriui
Šiaurės Reino Westfalijos 

valstybėje koaliciją stengiasi 
sudaryti socialdemokratai su 
“laisvųjų vokiečiu partija”. Tai 
didžiausia ir turtingiausia Vo
kietijos valstybė. Adenaueris 
įspėjo “laisvųjų vokiečių parti
ją”, kad jos susidėjimas su so
cialdemokratais gali būti dide
lis Vokietijai smūgis Vakarų 
akyse. Vakarai ims Vokietija 
nebepasitikėti, nes “laisvųjų 
vokiečių partija” reikalauja 
tiesioginių derybų tarp vakarų 

Vokietijos ir Sovietų.

Reikia Įrodyti savo gyven
tojam, kad ne dar turi kentėti

Jos pažadus matome iau Pa
kistane .kuris susigundė dary
ti su Sovietais sutari’’. Pereitą 
savaite užmesta pažadu meške
rė ir Turkijai, kai pastaroji ne
gavo tiek paskolos iš Ameri
kos. kiek ji buvo prašius. Sun
ku Graikiioie. ir kom. Bulgari
ja pasiskubino pirmąsvk no ka
ro sumokėti dali renarac’iu. 
Su ūkinėm dervbom ateis pas
kiau pati Maskva.

Egiptą užsikabino Čekoslo
vakija. Prisidėjo Rusija, rvtų 
Vokietija. Vengrija. Rumunija, 
raudonoji Kinija, kurios smlosi 
prekiauti. Egiptas virsta sovie
tu baze ne tik prieš l’raelh iš 
Eginto eina pagalba ir Alžire 
arabam, kad jie “sumestų pran
cūzus i jūrą".

Syrijoje užplūdo kelį iš kar
to: Čekoslovakija pasisiūlė sta 
tyti nauja aerodroma. Maskva 
naftos valyklas, Lenkija taisyti 
ar statyti geležinkelius.

Yemen atvyko Maskvos dele

MASKVA JUOS PARODĖ ... buvę Anglijos diplomatai (>uy Cur, 
es* ir Donald Maclean.

Lietuvoje kom. partija savo 
devintame suvažiavime š. m. 
sausio 24—6 išrinko naują 
centro komitetą iš 99 narių, 
anksčiau buvo tik 85. Naujai 
išrinkti 41. visai iškrito 27, 
perrinkti 58. Iš pavardžių spren
džiant. seniau centro komitete 
buvo 21 rusas, dabar 29. Savo 
ruožtu komitetas išrinko cent
ro sekretorius ir biurą. Pir
muoju sekretorium išrinktas A. 
Sniečkus, antruoju B. šarko- 
vas, sekretoriais V. Niunka, .paskirtas Petras Levickis. 
M. Afoninas, J. Maniušis.
, M. Gedvilą randam išrinktą

SOVIETAI PRIEŠ BALIONUS 
TEBEKOVOJA

Maskvoje buvo sukviesta 
spaudos konferencija ir paro
dyti balionėliai, kuriuos sovie 
tai sugavo savo teritorijoje. Pa
aiškino. kad tai ne metereolo- 
gijos. o oro ir karinio špionažo 
įrankiai.

“Pravda” dar aiškino, kad 
balionėlius siusdamas, Eisenho- 
weris vienašališkai vykdo savo 
plana iš oro stebėti. ;

EISENHOVVERIUI DAR 
NEAIŠKU

Prez. Etsenbov.eris nuvyko į 
Ugonine sveikatos pasitikrinti, 
kad galėtu atsakyti, ar jis su
tiks būti renkamas. Gallupo in
stitutas surinko žinias, kad 
61% amerikiečių tiki, jog Ei- 
senhoweris sutiks. Esą respub
likonai siūlą Eisenhovveriui, 
kad jis sutiktų. Jei jo sveikata 
paskau neleis, tai jis po kurio 
laiko galės atsisakvti, ir liks 
pareigos viceprezidento ranko
se.

• Respublikonu kandidatu į 
prezidentus, jei Eisenhoweris 
nesutiktu, paminimas dabar 
jau ir gen. Alfred Gruenther. 
Nato kariuomenės vyr. vadas 
Europoje. Minimas taip pat 
Stassenas.

gacija prekybos derybų.

Europos viduryje Maskva pa
siūlė Austrijai sovietines ang
lis. Paskutiniais mėnesiais pa
stebėta padidėjus anglies im
portą iš sovietinių kraštu Šve
dijoje. Danijoje. Italijoje. Pran
cūzijoje. Norvegijoje.

Ūkinė sovietų agresija, ak
tyvumas turi ne tik vakarie
čius išstumti. Ji turi reikšmės 
ir sovietu vidaus gyvenime, 
ypačiai dabar prieš partijos 
dvidešimtąjį kongresą, kuris 
prasideda vasario 14. Pasiseki
mai užsieniuose turi užtušuoti 
nepasisekimus organizuojant 
"plėšinių žemes" Sibire, dktin- 
nant žemės ūkio gamvba viso
je Sovietų Sąjungoje ir jos pa
vergtuose kraštuose. Jie turi 
pateisinti ir sustiprinti Chruš
čiovo padėtį partijos viduje, 
nes jam priskiriamas jau ir už
sienių ūkinis karas — nebe 
Molotovui. Turi pritarti Chruš
čiovo reikalavimui, kad dar 
reikia pakentėti patiem; o ken
tėti turi būti lengviau, kai ma
tomi laimėjimai užsieniuose. 

į centro komiteto narms.Bet 
jo nerandam tarp centro bii- 
ro narių.

Partijos suvažiavime saųs*>_ 
24—6 A. Sniečkus nurodė prie
žastis. kodėl Gedvilas buvo pą- 
keistas šumausku. E«a b’>'”> 
nutarta “sustiprinti rninistęri'Į 
tarvbos vadovvbe”. š»i»-av«ko 
paskyrimas turįs “vadovavimo 
Ive5 pakelti, visu n;rma ri~«ti’> 
trūkumus žemės ūkvįe ^šalin
ti”. Jo pirmuoju p^vMuotoj’i

Vaikai prieš tėvus
Vokietijos parlamente būro * 

toks Max Reimann. komūnfetn 
Ivderis. Kai buvo susekta, kad 
jis rengia Vokietijoje suksima, 
jis movė per sieną.,pas komu
nistus. Ten gyveno ir du jo 
sūnūs. Dabar vienas jo sūnus 
31 metu atbėgo į vakarų Vo 
kietiją ir paprašė globos, nes. 
jam gresia suėmimas po nesu
sipratimu su tėvu. Kitas sūnus 
tarnavo liaudies milicijoj, bet 
buvo nuteistas 15 metų už mė
ginimą pabėgti.

• šiom dienom Berlyne pa- gjgį 
grobtas " ir išgabentas r rytinį 
Berlvna Robert Bialek* kuris 
1953 buvo iš liaudies milicijos 
atbėgės ir gavęs globa. Kad 
pagrobtu, buvo surengtos vai
šės. kuriose Bialek 
migdytas.

• ž

• Margarita nugalėjo Chur- 
chillį... Gallupo instituto ži
niom. populiariausias f»smuo 
Anglijoje esanti pricesė Marga
rita. Ji surinko 14.8% balsu, 
Churchillis 14.6%. o Edenas ^ 
tik 9%.

• Vokiečių rašytojas H. Rei
ne mirė vasario 17 prieš 100 
metu. Dabar gausiai minima jo 
sukaktis. Minima taip pat Vo
kietijos miesto Dresdeno-su
kaktis — jis įkurtas prieš 750 
metų,

• Lenkijoje esą paleisti iš 
kalėjimo du vyskupai Anton .■ 
Baranek ir Bernacki. Pastara
sis išvykęs į čenstachavo vie
nuolyną.

• Pomoorafinės literatūros 
platintojas Samuel Toth nubau
stas 5000 dol.

• Francfort, Key., teismas 
išaiškino, kad vienuolės gali 
būti mokytojos viešosiose mo
kyklose. jei jos neimaišo į dės
tomą dalyką religijos.

• Sovietuose pradėta agita
cija už tai. kad vietoj vodkos 
gertų pieną .

• Pietų ašigalio srityje Ame
rikos ekspedicijos 90 vyrų liks 
žiemoti.

• Sovietai pasiūlė Austrijai 
anglių. Lig šio] anglis gaben
davosi iš vak. Vokietijos. ,

• Etriptvi pasiūlė Sovietai 
paruošti Maskvoje specialistus 
Egipto atominei pramonei. 
Taip pat siūlėsi įrengti atomi- 
nio tyrimo institutą.

• Pakistanas priėmė Sovie -
tž pasiūlyma sudaryti prekybos 
sutartį. s

• Sovietai pavedė savo sta
tyklom padirbdinti ledlaužį, 
varomą atomine energija.
• Maskvoje kom. partf|* 30 

suvažiavimas prasideda
rio 14.
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‘■ttftno Lietuvos Taryba dele
gacija vėl išleido. Tik šiuo tar-

Kauną. Joje buvo A. Sme- 
tona, St. Kairys, V. Mironas. 
X-Šaulys, P. Klimas, J. Stau-

taikos 
už tat

^Tebuvo praėję tik dešimt 
dienų nuo ano protokolo pasi- 

į v rašymo Berlyne. Bet kai dele- 
gacija atvyko dabar Kaune pas 
Vokietijos užsienių reikalų mi- 

fį/.-, isterijos ir kanclerio atstovą 
Lersnerį? jis pareiškė, jog 

Sį ~-enas protokolas karinei va- 
dovybei nebepriimtinas. 

x-S’Karo valdžia, susitarusi su 
ikancleriu, siūlanti lietuviam 

naują formulę.
£ Delegacija buvo nustebinta. 

Naujoje formulėje tebebuvo 
č. ~ pasakyta, kad kuriama nepri 

klausoma Lietuvos valstybė.
’’ Tačiau nebeminimas nei stei- 

^tamasis seimas, nei sostinė 
5 Vilniuje, nei Vokietijos paža

das pripažinti Lietuvą 
? sutarties nelaukiant. O

surašytos visos keturios sutar
tas, kurios Įpareigoja Lietuvą 
susijungti “amžinai" su Vokie-

.“Delegacija skubiai grįžo į 
Vilnių. Buvo kietas .aštrūs, su 
gausiais ginčais Lietuvos Tary
bos posėdis gruodžio 10. ir jau 
rytojaus dieną buvo pasirašy
tas naujas aktas, kuriame su 
mažais papildymais buvo pri
imta Kaune padiktuota formu
lę. Tas aktas žinomas “gruo
džio 11 dienos aklo“ vardu:

"I. Lietuvos Taryba, krašto 
ir užsieniu lietuviu pripažinta 
kaip vienintelė Įgaliota Lietu
viu tautos atstovybė pasirem
dama pripažintąja tautu apsi
sprendimo teise ir 1917 metu 
rugsėjo mėn. 17—23 dčT lieto®? 
viu konferencijos Vilniuje nu
tarimu, skelbia nepriklauso-

yra buvę su kitomis valstybė- 
- mis.

II. Tai Valstybei tvarkyti ir 
jus reikalams ginti taikos de
rybose Lietuvos Taryba prašo 

'vokiečių valstybės apsaugos 
ir pagalbos. Atsižvelgdama i 
gyvus Lietuvos interesus, ku 
rie reikalauja nieko netrunkant 
sueiti Į artimus ir patvarius 
santykius su- Vokiečių valstybe, 
Lietuvos Taryba stoja už am
žiną tvirtą sąjungos ryši su 
Vokietijos valstybe, kurs turė
tų būti Įvykdytas yoač milita- 
rinės bei susisiekimo konven
cijos ir muitų bei pinigų siste
mos bendrumo pamatas".

Tai rezoliucijos, kurių viena 
Lietuva atkabina nuo Rusijos; 
kita prikabina prie Vokietijos,

Vokietijai buvo reikalingos 
ir naudingos jų derybom su 
bolševikais.

O tos derybos buvo jau čia 
pat. 1917 gruodžio 17 Vokieti
jos atstovai jau susitiko Lietu
vos Brastoje su bolševikų dele
gacija. vadovaujama Trockio.

Bolševikai; dervbose laikėsi 
nusistatymo: “taika be aneksi
jos ir kontribucijų.” Jų dele
gacijos narys Joffe buvo nuste
bintas. kada Vokietijos delega
cija pareiškė savo nusistaty
mą:

esą negalima kalbėtis aoie 
Lietuvos, Kuršo ir Lenkijos 
aneksiją, nes tų kraštu atstovai 
pareiškę, kad nuo Rusijos . at
siskiria ...

Ir tokio nusistatymo laikėsi 
kietai. Tai reiškė praktiškai— 
Rtfeija tu kraštu turi atsisaky- 
ti. o jau bus musų reikalas su 
jais susitvarkyti..

Tam ir buvo reikalingas

anas gruodžio 11 aktas.
-.Derybos su Trockiu nevyko, 

it vokiečiai padarė tada taiką 
su ukrainiečiais (1918. 2. 9), 
pasižadėdami duoti jiem gink
lų savo nepriklausomybei gin
ti, o iš ukrainiečių tikėjosi 
kviečiu ... Tai padarė įspūdį 
Trockini, ir kitą dieną bolševi
kų delegacija išvyko be nieko. 
O vokiečiai paskelbė paliau
bas pasibaigus ir atnaujino di 
džiąją ofenzyva rytų fronte, 
Livonijoje, Estijoje.

■■ ■ Bolševikam beliko skubiai 
rašytis taiką kitaip galėjo būti 
užimtas ir Petrapilis^ Vėl susi
tiko Lietuvos Brastoje ,ir tai
ka buvo pasirašyta kovo 3. Bol
ševikai atsisakė nuo Estijos. 
Livonijos ,Kuršo, Lietuvos, 
Lenkijos .Suomijos. Ukrai
nos ...

. į. Y ‘ U
Taip". šyptelėjus vokiečiam 

karo laimei, atgalėjo Lietuva 
susilaukti didesnio dėmesio iš - 
Vokjetijos karo valdžios?

LAISVOS VALIOS AKTAS
Įdavę gruodžio U dokumen

tą, Lietuvos Tarybos nariai 
veltui laukė okupacijos režimo 
palengvėjant. Tik viena sulau
kė — buvo pašalintas Lietuvo
je nekenčiamas karo valdžios 
viršininkas kunigaikštis Isen- 
burgas Biršteinas.

Bet veltui taip pat laukė pri- , 
pažinimo ar, kad juos pakvies
tų į taikos konferenciją savo 
valios pareikšti (taip buvo pa
daryta su ukrainiečiais; jų de
legacijoje tada buvo ir prof. A. 
Voldemaras).

Vokiečiai savo pažadus už
miršo.

Veik porą mėnesių lietuviai 
laukė. Ir per tą laiką

sustiprėjo L. Taryboje min
tis nobepimHitroti vok«*«Y 
žadais, nelaukti ’ų pritarimo, ® 
daryti patiem faktus ir patiem 
skefirti Lietuvos nopriklauso-

*
- Sttomija jau buvo pasiskel
bus nepriklausoma nuo 1917 
gruodžio 6... Juo labiau ne- 
bepasitikėti, nes ir naujas 
kreipimasis Į Vokietijos užsie 
nių reikalų ministeriją nieko 
aiškaus nedavė.

1918 sausio 8 posėdyje buvo 
nustatyta patiem skelbti Lie
tuvos nepriklausomybę, nelau
kiant Vokietijos pritarimo, 
nieko neminint apie ryšius su 
Vokietija, bet minint ir sosti
nę Vilniuje ir steigiamąjį sei
mą. kuris turės teisę nustatyti 
su kitom valstybėm ryšius.

Kai Vasario 16 dienos aktas 
buvo paskelbtas Lietuvos Aide, 
okupacinė valdžia laikraštį su- 
konfiskavo. To akto nerodė 
nė derybose su bolševikais 
Brastoje. Ten terodė tik gruo
džio 11 aktą. (Bus dau.)

// ' . ; - s ''
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pajūridnėjinianis rinkimu meta.
JAV 
Curtis tirti

RŪPESČIAI IR DARBAI TARP
Australtjos lietuvis rašo, kad 

ten lietuviu tarpe aštrėja pilie
tybės klausimas. “Paskutiniu 
laiku vis dažniau galima išgirs 
ti mūsų bendruomenės narius 
nagrinėjant Australijos pilie
tybės priėmimo klausimą. Prieš 
pilietybės priėmimą nusistatę 
tautiečiai kaltina ja priėmu
sius — esą tapę Australijos pi
liečiais, lietuviai tuo pačiu 
parsiduoda australams, išsiža
da lietuvio vardo ir Lietuvos, 
tampa tautos išdavikais”.

Laikraštis ramina, kad pilie
tybės priėmimas nereiškia tau-

Susilaiko 
svetimos 

nesanti 
pilietybė.

SPAUDA

LIŪDNOS PRAEITIES 
PRIMINIMAS

Dirva vasario 9 aprašo, kaip 
Stockholme, Švedijoje, buvo 
prisimintas pabaltiečių išdavi
mas bolševikam. Nuo to įvykio 
dabar suėjo 10 metų. Sausio 
26 tada buvo išduoti 167 pabal- 
tiečiai, daugiausia latvių—apie 
130. Buvo atlaikytos pamaldos.

LIETUVIŲ
Dalyvavo keliasdešimt latvių 
ir 15 lietuvių. Prie altoriaus 
buvo vainikai. Lietuviai padė
jo su užrašu “Nuo Švedijos 
lietuvių broliams latviams”. Es
tijos, /Latvijos. Lietuvos vėlia
vos buvo gedulu papuoštos ir 
prie jų budėjo skautai. Minėji
mo susirinkime buvo nedaug, 
nes pabaltiečius ir jų draugus 
švedus baidė šalčiai.

Primena taip pat, kad prieš 
dešimtį metų du latviai buvo 
neišvežti tik dėl to. kad jie spė-

Darbininko administracijoje 
galima gauti šios knygos

RELIGIJA IR FILOSOFIJA
Saulės giesmė, A. Maceina, 454 p......... .........
Didysis inkvizitorius, A. Maceina, 222 p.......
Marija kalba pasauliui, G. de Fonesca, 264 p. .. 
Pranašystės apie pasaulio galą, Prel. P. Juras, 

111 p.. 1.......... .......................... ........
Mergaitės kelias, M. Pęčkauskaitė, 99 įl..— 
Džiaukis gyvenimu, O. Swet Marden, 72 p; y:?... 
Šventas Antanas Paduvietis, Nello Vian, 145 p. 
Prie vilties kryžiaus, Dr. J. Prunskis, 139 p.......
Laisvė ir būtis, Dr. J. Girnius, 151 p.......... ....
Milžinas, didvyris, šventasis, Dr. Pr.

Gaidamavičius, 246p..................................
Šventasis Kazimieras, Z. Ivinskis, 220 p.....
Dievas ir žmogus, Prel. Bartkus ir J. Aleksa

įrišta....

$5.00
2.00
2.00

1.00
0.75

1.00
1.50
2.00

Amžinoji auka, kun. V. Pikturna

2.00 
3.00 
5.00 
6.00 
2.00

Taip dedasi tarp gerų sąjungininkų
•-Graikų radijas skelbė žo

džius. skirtus Kipro gyvento
jam: “Anglai Įtaisė Kipre kan
kinimo centrus, kuriuose jie 
muša kalinius, švirkščia jiem 
“tiesos serumą": traukia jiem 
dątitis ir pirštų nagus".

Kai vienas anglų policinin
kas- Kipre buvo užmuštas (o 
jų žuvę jau per 15). tai iš Ate- 
nų radijo buvo skelbiamas to
ki? komentaras:

& ''‘Svetimos dinastijos agentai 
išprovokavo riaušes ir užmušė 

f- policininką, kad galėtų riaušes
( toliau provokuoti".

p -Graikų akyse anglai valdo 
.Kipro salos gyventojus kaip

> !. naciai .Aussch.vitzo ir Dachau ? ■'* -g/. koncentracijos lageriuose.
fĮžfe Atsakydami į tokią graiku 

pVdpaganda. anglai parlamente 
iškėlė siūlymą trukdyti graiku 
radijo siuntas Kipro salos gy
ventojam. Tai priemonė, kn- 
r»s- anglai nebuvo vartoje net 
prieš nacių radijo propaganda.
-Tatai dedas-tarp dvieju s.i- 

jtiDgjninku Nato nariu . ..

Kipro salos arkivyskupas 
patriotų vadas Makarios dera
si su anglų atstovu Sir John. 
Ir abudu jaučia, kad taip kaiti
nama padėtis gali išslysti iš 
abejų rankų i kokias trečias.

ir

TĖVIŠKA POLICIJA

Briuselio mieste. Belgijoje, 
vienam šešerių metų berniukui 
įsinorėjo pamatyti, kaip atro
do Paryžius iš Eifelio bokšto. 
Apie tai jis buvo girdėjęs savo 
tėvus pasakojant. Kodėl ir jo 
nepaėmė’.’ Berniukas nutarė 
pats nukeliauti, ir vieną diena 
dingo iš namu. Prancūzų poli
cija ji užtiko jau Paryžiuje, ne
toli Eifelio bokšto. Jai paaiš
kėjo berniuko noras. Vienas 
policininkas tada ji užvežė į 
bokštą ir parodė visą Paryžių 
“O dabar, sako, važiuosime i 
Belgijos konsulatą, kad tave 
pristatytų mamai ir tėčiui”. 
Taigi, imkite vaikus su savim 
arba jiem nepasakokite pa
trauklių dalykų..

tybės išsižadėjimo, 
nuo tvirtinimo, kad 
pilietybės priėmimu 
prarandama Lietuvos

Tenka pridėti, kad Lietuvos 
- konstitucijoj yra tokie nuosta

tai— kas laikosi 1922 konstitu
cijos: “Niekas negali būti kar
tu Lietuvos ir kurios kitos vals
tybės pilietis” (9 par.); kas lai
kosi 1938 metų konstitucijos: 
“Pilietis, įgijęs svetimą piliety
bę. netenka Lietuvos piliety
bės. Įstatymo nustatytais atve
jais, gali ir nenustoti Lietuvos 
pilietybės” (13 str.).

Kur yra. konkretus reikalas, 
ten ir dosnumas atgyja

Drauge vasario 8 dr. A. Juš
ka aprašo pasiryžimą, su ku
riuo Detroito lietuviai ėmėsi 
vykdyti plataus masto sumany
mą — įrengti stovyklą jauni
mui, kurią užpirko LRK Fede 
racija. “Stebėjausi, kad ir se
nieji ateiviai, senieji veikėjai 
tuo sumanymu' didžiuojasi... 
Detroitiškiai vieni ryžtasi iki 
$10,000 sukelti”.

AIŠKIOS VEIKLOS KELIU
T. Žiburiai vasario 2 rašo 

apie Kanados Kultūros Fondo 
nutarimą skirti 300 dolerių 
jaunimo literatūros premijai, 
taip pat suorganizuoti lėšų 
bent vienam moksliniam — in
formaciniam leidiniui.

Tai konkretūs darbai, ne tik 
l>endri žodžiai apie lietuvybės 
išlaikymą.

MARGOT FONTEVN. *nKhj 
Karsi baletinininkė, Kavo Britu 
imperijos medalį ir buvo priim
ta karalienės Elzbietos II.

PASKUTINIS 1950—1955 M.
PENKMEČIO GYVENTOJŲ 
SKAČIAUS PASIKEITIMAS

ryn •tHek« vImi* Minkhi* tikiu ir na>t>i| rwn*<r» «l«rhir*. n vyrai — tmri taiki).

išstūmė Pensilvenijos

jo nusižudyti. Lietuvis gydyto- « 
jas Vincas Zenkevičius mėgino g 
taip pat nusinuodyti, bet jį be 
sąmonės nugabeno į laivą. Ke
li išliko dėl to, kad buvo sun- 
kiai susirgę. Esąs tada išduo- J 
tas lietuvis vyf. ’ Įeit. Jonas fi 
Jančys dabar pasirodęs vakarų 3 
Vokietijoje. Jis buvęs tampo- > 
mas po įvairius kalėjimus Ru- £ 
sijoje. Tik 1950 buvo nuteis- •* 
tas 25 metam. Bet įsirašė vo- | 
kiečiu ir su dabar grąžinamais ✓ 
vokiečiais pakliuvo į laisvę.

TAIP PAT IŠ PRAEITIES 
PAŽĮSTAMI

Toji pati Dirva aprašo Baltų 
—Vokiečių suvažiavimą sausio 
27—29 Lueneburge. Buvo 
svarstomi kultūriniai saitai 
tarp pabaltiečių ir vokiečių. 
Vienas iš pranešėjų, kalbėjęs 
apie tėvynės supratimą, buvo 
prof. Stegmannas iš Marbur- 
go... Tenka pastebėti, kad jis 
lietuviam pažįstamas — 1943 
jis buvo atsiųstas tikrinti Lie 
tuvos profesorių dirbamų dar
bų (nes patys universitetai 
jau buvo uždaryti).

Baltų - vokiečių draugija bu
vusi įsteigta 1954. lietuvių 
sekcijos priekyje yra lietuvis 
adv. Juozas Bataitis ir vokietis 
pasiuntinys dr. A. Windecker. 
Pastarasis bus. tur būt. tas 
pats, kuris 1942 nac. Vokieti
jos buvo atsiųstas į Kauną ir 
Rygą specialioje misijoje tik
rinti politinių nuotaikų.
KOKIE SAKYMAI, TOKIE IR 

ATSAKYMAI
Vienybėje vasario 3 Vytau

tas Meškauskas rašė, kad Vati
kanas ir Maskva flirtuoją. Tai 
rodęs Lietuvoje naujų vyskupų 
paskyrimas. Tai rodąs taip pat 
faktas, kaip sovietų agentas 
mėginęs su mėgsti ryšius su vie
nu jėzuitu Romoje ir jį užver
buoti (jėzuitas iškėlė tai vie
šumoje. ir agentas buvo išvež
tas iš Romos su palydovais). ; 
Autorius mano, kad agento ir 
jėzuito istorija turėjusi įvykti i 
su Vatikano ir Maskvos vyriau- • 
sybių žinia. i

Į tokius išvedžiojimus atsi- j 
liepė kom. Laisvė; “Vyras per- j 
greitai pasens taip besirūpinda- J 
mas Sovietų su Vatikanu susi- ®

\ Tokio pavojaus

MALDAKNYGES
Atlaidų Šaltinis, T. Kazimieras, kapucinas
Būk mums malonus, Kan. F. Bartkus, 413 p. ..
Sveika Marija. Kun. St. Yla. 357 p..................
Vardan Dievo (mažųjų maldos*. Kun. St. Yla.

133 p. - - - * _ - - -
Jaunuolių maldos, P. Kirvelaitis, 159 p. .

geresniais viršeliais 2 59 £

4.00
2.00
2.50

. 1.25 ir 1.50 (geresniais viršeliais) / 
s. P. Kirvelaitis, 159 p......... -1-50 /

■ <*

LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFIJA
Lietuvos vaizdų albumas, V. Augustinas.........5.00
Lietuvos archyvas (bolševizmo metai), 436 p. 1.50 
Telšių kankiniai. 100 p............. ..... ..................— 0.25
Tolimieji kvadratai. J: Grišmantas. 200 p......... 2.00
Vyskupo Valančiaus biografijos bruožai. Vac.

Biržiška. 100 p. 1.00 £
Legendariškieji O. F. M. kankiniai. 45 p......... 0.50
Česlovas Sasnauskas. J. Žilevičius. 127 p.    2.00 k 
Laisvę ginant I t.. Pulk. J. Petraitis ......... — 2.00 x
Laisvę ginant II t.. Pulk. J. Petraitis .............. 3.00 J
Kaip jie mus sušaudė. Pulk. J. Petraitis.......... 1-80

BELETRISTIKA
Didvyrių žemė. Karolė Pažėraitė 
Uždraustas stebuklas, St. Būdavas 
Audra žemaičiuose. Andriukaitis, 
Medinis arklys. E. Williams. 192 p. ..........
Susitikimas. J. Gailius. 155 p. ......... ........
Don Kamiliaus pasaulis. 324 p....................
Eldorado, apysakaitės ir vaizdeliai. 150 p. 
Anoj pusėj ežero. P. Andriušis. 101 p.......
Valentina. A. Vaičiulaitis. 142 p. ..........
Siela už sielą. D. Pilla. 304 p..................
Žirgeliai padebesiais. P. Tarulis. 99 p........
Pabučiavimas. J. Grušas. 155 p...................
Varpai skamba. St. Būdavas. 180 p......
Algimantas. V. Pietaris. 267 p........... ........

ANGLIŠKOS:
Lithuania Through The Ages, A. Šapoka 

(Gausiai iliustruota)
4 Martyred Bishops. T. Narbutas
Sovicts Kili God in Lithuania. T. Narbutas

POEZIJA
Šventieji akmenys. F. Kirša. 112 p.
Sesuo buitis. J. Aistis. 45 p.............
Be tėvynės brangios. J. Aistis, 60 p. .
Kelionė. A. Tyruolis. 126 p. ____ ____
Vai lėkite dainos < 200 dainų tekstai k 220 p.
Etapai (įrišta). J. Kėkštas. 141 p. ..
Laukų liepsnos. A. Tyruolis. 44 p.
Atviros Marios. L. Andriekus, 136 p.

1.00
2.60
2.20
2.00
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3.00 
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1.50 
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1.50 
1.50 
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Kaip matyti iš JAV gyvento
jų surašinėjimo biuro duome- 
nis. per šiuos penkerius metus 
įvyko žymus gyventojų pasikei
timas atskirose valstybėse. Pa
vyzdžiui, Kalifornijoje gyven
tojai per šį laiką padidėjo 2.- 
500.000 ir pasiekė 13 032.000. 
Taigi Kalifornija dabar stovi 
antroje vietoje po New Yorko 
valst. (16.124000) ir tuo pačiu 
metu
valst. į trečiąją vietą.

Tik dviejuose valstybėse gy
ventojų skaičius per šį laiką 
padidėjo daugiau kaip milijo
nas. ir, būtent. New Yorko ir 
Ohio. Nevados valstijoje gyven
tojų skaičius nors ir padidėjo 
40.6%, tačiau jis sudaro viso 
tik 225.000 gyventojų, nes ši 
valstija yra mažiausiai apgy
venta. Ketvirtoje vietoje eina 
Illinois su 9.361.000 ir penkto
je vietoje Ohio su 8.996 000. 
Visos valstybes, -išskyrus še
šias. savo gyventojų skaičių pa
didino. šiek tiek gyventojų bičiuliavimu ____ r- ..........
skaičius sumažėjimą pajuto nėra, nesimato. Popiežius nie- 5

DRAMA
Kazimieras Sapiega. B. Sruoga. 250 p
Gims tadtos genijus. L. J. Voicekauska.s. 80 p.
Žiurkių kamera, J. Grinius. 120 p.

MUZIKA
Missa in honorcin Imm. Cordis 
Lietuviška muzika. C. Sasnauskas.

VAIKŲ LITERATŪRA 
Motulė paviliojo. L. Toledą . 
Lapės pasaka. V. Pietaris 
Vaikų knygelė. Vysk. Valančius 
Daktaras Aiskauda ir jo žvėrys. 93 p 
Pasėkos. Haufas. 93 p..........
Velykų pasakos. N Butkienė. 32 p. 
Beitasis vilkas. K.- Binkis. 36 p. . .

133 P

2 50
1.50
1.50

1 30
3.50

I.1C

1.00

fco

Alabama. Arkansas. Maine, kados netaps komunistu. Meš- * 
■ Mississippi. Oklahoma ir West kauskas gali juo tapti daug

ĮVAIRIOS
4 50

V irgi n ia. P. Savickas. greičiau"

Lietuvių kalbos vadovas. 606 p.
Amerikos lietuvių vardynas, 279 p. 5.00 ir 7.00 (įrištas)



SS

Kai Altas kreipėsi į valsty
bės departamentą, kad Ameri
ka patvirtintų genocido kon
venciją,išgirdo neigiamą nusi
statymą*

Keistas

smukdąs žmogų veiksnys, sie
kiąs sunaikinti žmogaus proto 
akstiną, kuris skatina žmogų 
nelygstamai įprasminti savo 
egzistenciją. Neatrodo, kad ši 
tezė būtų svetima žmogui, nes 
daugelio konstitucijų religija, 
vadinas teizmas, laikoma tei
giamu. doriškai keliančiu žmo
gų veiksniu. Ne tik krikščionys, 
bet ir kiekvienas, kam ši tezė 
yra priimtina ir kas sutinka, 
kad vyriausias valstybės tiks
las yra sukurti palankiausia 
žmogaus moraliniam tobulėji
mui sąlygas, negali tuo pačiu 
metu laikytis pažiūros ,kad 
valstvbė. vardan neribotos pa
saulėžiūrinės laisvės, privalo 
iš principo betkuriomis gvveni- 
mo sąlygomis pakęsti, gal net 
finansiškai remti bedieviška 
demoralizuojančia veikla. Tos 
dvi pažiūros nesuderinamos, 
nes viena išskiria kitą.

Čia mano iškeltieji argumen
tai gali turėti reikšmės tik 
tiems, kam priimtina ideologi
nė valstybė su jos moralinio 
tobulumo idealu. Bet ne vi
siems mums tai yra priimtina. 
Daug kas iš mūsų yra neigia
mai nusistatęs betkuriam ideo

LENINGRADE, Sevietu Rusi
joje, vienoje Kraitėje bažny- 
floje ii 
muziejus 
viziri*

Iš kitos pusės ir pas tikinti 
žmogų nevisuomet vyrauja io 
protas, skatinąs siekti morali
nio tobulumo. Kartais jį visai nž- 
stelbia savinaudiškumo aistra, 
ir jisai rūpinasi tik šios žemės 
savo asmens gyvenimo patogu
mais. Tik iš to negalima dary
ti išvados, kad proto akstinas

džiai ir sutartys nustojo pasiti 
kėjimo.

Kokis nusistatymas Sovietų. 
Jiem reikia gražių žodžių, nes 
jiem reikia propagandos... 
Susitarimų su Vakarais žo
džiam jie duoda kitą prasmę 
nei vakariečiai. Jų duota pras
mė nedraudžia piktų darbų 
Sovietam, tik draudžia juos 
“kapitalistam”, “imperialis
tam”, “vakarų buržuazijai”. 
Taip Sovietai galvoja ir kalbė
dami apie tas dvi sutartis. Ge
nocidą jie supranta šitaip: 
“genocidas — gyventojų atski
rų grupių išnaikinimas rasi
niais ir nacionaliniais (religi
niaisJ motyvais — sunkiausias 
nusikaltimas, kurį daro impe
rialistinė buržuazija" (Dabarti
nės lietuvių kalbos žodynas). 
Jie pasisako ir prieš priversti
nio darbo praktikavimą, nes 
jiem “prievartavimas” ir “pri
verčiamas” štai ką reiškia: 
"prievartauti —... imperialis
tai prievartauja pavergtų tau
tų liaudį", “priverčiamas —jė
ga reikalaujamas atlikti ką 
nors... priverčiamųjų darbų 
stovyklos imperialistiniuose 
kraštuose"... (ten pat.).

Kai taip Sovietai sopranta 
genocidą ir priverčiamuosius 
darbus, kodėl jiem nepasisaky
ti prieš juos. Genocido konven
cija jiem nieko nekenkia, nes 
ji taip suredaguota, kad ji So 
vietam nekenksią, ir paverg
tom tautom iš jos nėra ko rea
laus tikėtis tol, kol Sovietai bus 
savo galybėje. Sutartys tegali 
turėti propagandinės reikšmės,
— žodžių kovoje.

Amerikos pasirinktas ginklas
— darbai. Darbais ji parodė sa
vo paramą milijonam žmonių. 
Darbų ji ima reikalauti iš savo 
sovietinio partnerio. Ir tai yra 
pati skaudžioji Sovietam vie
ta. Jei darbų reikalavimas bus 
dar labiau sustiprintas, jis gali 
būti veiksmingesnis už eilę po
pierinių sutarčių, kurios tėra 
žodžiai.

loginės laisvės varžymu, kaip 
ir ideologinei valstybei. Nau- 
dingą išsiaiškinti, kaip . toks 
nusistatymas galėtų būt pašau- ' | 
lėžiūriškai pateisintas. Pasau
lėžiūros akimis žiūrint čia kai- 
bamas pažiūrų skirtumas eina 
iš skirtingo Dievo buvimo tie-* 
sos supratimo. Vieni mano, kad . f 
toji tiesa yrą duota tiktai žmo- ■ 
gaus intuicijoje, kuri tuo at- 
žvilgiu pas paskirus žmones j 
tikrai yra labai nevienoda; ki- ||
ti aiškiai mato, kad žmogus ga- 
Ii atidengti ją ir savo intelektu, || 
kad jisai nuosekliu galvojimu 
prieina Dievo buvimo tiesą.

Kadangi logikos dėsniai, Ici- 
naię protaujama, yra vizuoti- 
niat, tai ir rastoji protavimo ke
liu Dievo buvimo tiesa yra ob- | 
jektyvi, visuotinė ir, kaip to
kia. turi visuomeninės reikš-

engtas antireliginis 
neva vaizdnoja ink-

žmogui nieko nereiškia. Tai 
Imtų panašu manymui, kad 
lengvųjų dujų pripildytam 'ky
lančiam ankštin balionui jo 
svorio jėga nieko nereiškia. Iš 
tikrųjų, jei jo svoris išnyktų, 
jo kylimas būtų visai kitoks. 
Taip ir netikįs ,bet sąžiningas 
idėjinis žmogus, jei staiga tap
tų tikinčiu, įsidegtų tokiu ga 
lingu ir džiaugsmingu, nebe niū
riu, idealizmu, kuris ,gal būt, 
jį pakeltų iki šventumo. Tokių 
atsivertimo pavyzdžių duoda 
mums istorija. Tuo tarpu sava-

Amęrika 
labiausiai kovoja prieš genoci
dą, o atsisako patvirtinti geno
cido konvenciją. Sovietai, ku
rie yra didžiausi genocido vyk
dytojai, žmonių ir jų grupių 
žudikai, sutiko konvenciją pa
tvirtinti.

Keistas atrodo ir kitas reika
las — istorija su konvencija 
prieš priverstinio darbo varto
jimą politiniam ir ūkiniam tik
slam. Iniciatyvos jai ėmėsi 
Amerikos Darbo Federacija 
1947.Reikalas perėjo į Jungt. 
Tautas ir Tarpt. Darbo Organi
zaciją. Jų bendras komitetas 
surinko žinias ir 1953 pateikė 
raportą. Tuo raportu remian
tis J. Tautų ekonominėj ir so
cialinėj komisijoj genocido var
tojimas pasmerktas. Dabar 
Tarp. Darbo Organizacija krei
pėsi į atskiras vyriausybes, ar 
jos parems konvenciją prieš 
priverstinio darbo vartojimą... 
Sovietai su savo bloku iškilmin
gai pasisakė prieš priverstinį 
darbą. Amerika delsia, laukia, 
vengia pritarti konvencijai

Toji keistybė bent iš dalies 
suprantama, prisiminus Eisen- 
hovverio pagrindinį nusistaty
mą santykiuose su Sovietais: 
rodykite gerą valią darbais, ne 
žodžiais... žodžių jau daug pa
sakytą ir parašyta. Iškilmingu 
ir dar iškilmingesnių. Sutar
čių daug prisirašyta — apie 
tautų ir asmenų teises, apie 
saugumą ir draugiškumą. Bet 
darbų kaip nėra, taip nėra. Ir 
dėl to žodžiai atpigo, nustojo 
vertės, žodžiai teliko propa
ganda. Ir sutartys tik propa
ganda. Skaudžios patirties įta
koje išgirdus gražias dekliara- 
cijas, tuojau kyla Įtarimas: ko
kia pikta klasta dabar po jom 
paslėpta.

Taigi pirma darbų, nes žo-

Todėl nestebėtina, kad šiuo 
keliu Dievą radusių žmonių įsi
tikinimu valstybė turi būt teis
tinė ir laisvė pasaulėžiūrinėje 
srityje neturi būt beribė, bet 
Dievo tiesos aprėžta.

Tačiau aš nesu tikras ,kad 
toks pasireiškiąs mūsų tarpe 
pažiūrų skirtumas eina iš ne
vienodo žmogaus intelekto 
vertinimo.. Gal būt, jisai yra 
grynai praktikinio pobūdžio. 
Nes kartais tenka išgirsti sam
protaujant, kad jei teistai kon
troliuodami valstybės gyveni
mą, laikysis plačios pasaulėžiū
rinės laisvės, netrukdydami 
ateistinės propagandos, tai pa
sakytai kontrolei perėjus į 
ateistų rankas, pastarieji nei 
kiek nevaržys teistų veiklos. 
Sunku pasakyti, kiek šų taip 
brangiai apmokėta viltis, galė
tų pasiteisinti. Bet viena yra 
aišku, kad šitaip argumentuoti 
galima tiktai tuo atveju,

kai neturima pasiryžimo ir 
entuziazmo pertvarkyti ekono
minį ir socialinį krašto gyveni
mą, remiantis Dievo d uoto j u ar
timo meilės principu, tiek pa

grindinai, kad teocentrinis nu
siteikimas tvirtai įsiviešpatau
tų gyventojų sąmonėje, o an
tropocentrizmas ar ateizmas 
būtų amžiams palaidotas. Be 
tokio pasiryžimo, entuziazmo 
ir tikėjimo neįmanoma nieko 
didingo atsiekti.

venimo sąlygas. Mūsų laikais 
besąlyginės ; laisvės troškimas 
yrą visuotinis ir todėl politinės 
išminties sumetimas valstybė 
turės leisti įki tam tikro lipš
nių laisvai, reikštis ateistinei 
propogandai. Ėmusis prieš ją 
prievartiniu priemonių valsty
bė galėtų susilaukti, didesnio 
blogio negu ateistinės propa 
gandas. .

Tokiu atveju valstybė tBc ga
limai stipriau rems auti ateis
tinę propagandą ir kitokią tos 
rūšies' veiklą.

Šiuose savo samprotavimuo
se aš remiuos teze, kad ateiz
mas yra neigiamas, doriškai

kad nėra netikinčiųjų idėjinių 
žmonių. Priešingai, neretai su
tinkame gyvenime netikintį 
žmogų labai jautrios sąžinės, 
kuri tiek galingai skatina tą 
žmogų įprasminti savo gyve
nimą, kad jisai, net nepaklus 
damas savo netikinčio proto 
balsui, stabu paverčia vieną ku
rią žmonių bendruomeniško 
gyvenimo apraiška — tautą, 
socialinę klasę .valstybe ar pa
galiau kuri politinį režimą — 
ir visai atsiduoda savo pasi
rinktam, kad ir išnyksiančiam 
idealui, kartais aukodamas 
jam net savo gyvybę. Taip ten
ka a:škinti laikysena tu komu
nistu. kurie ,net eidami į elek
tros kėde, neišduoda savo idė
jos draugu, nei iu veiklos pa
slapčių. nenorėdami tok’a ka;- 
na išsigelbėti nuo mirties bau
smės.
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prasmiška yra betkuriems ant
gamtiniams idealams savęs iš
sižadėti, jiems aukotis. Prie
šingai, atrodo protingiau yra 
siekti kuo daugiausia malonu
mų, kiek žmogus gali jų patirti, 
nes gyventi antrą kartą nie
kam neteks ;

Savaime aišku, kad tikinčio
jo žmogaus nusistatymas — jo 
proto baisas — teistinės vals
tybės siekiamam tikslui bus 
palankus, o netikhčioįo — ne
palankus.

Tuo nenorima dar pasakyti,

★ Amerikos oro kontrolės 
komisijos eksperimentai paro
dė. kad galima bus ateitvie 
lietaus kiekį padidinti 9—17%.
★ Sovietai nori, kad kita JT 

sesija būtų Romoje. Jie geriau 
galės pakelti Italijos komunis
tų dvasią.

★ Egipto valdžia rengiasi 
suvalstybinti laikraščius. Eis, 
vadinas, Sovietų keliais.

Klišė “Varpelio’*. Nuotrauka 
vieno prancūzo, kuris lankė
si Sov. Sąjungoje.

naudiškumo persmelktas, bet 
dar tikįs žmogus, jei ir savo ti
kėjimo nustotų, pasireikštų ne
girdėtai žiauriu egoizmu ir be
širdiškumu, išliedamas savo 
įtakos ribose ypatingai daug 
nuodų.

Ateizmas visada yra neigia
mas veiksnys smukdąs morali
nį žmogų, griaunąs ta Peala, 
kurio siekia dorovinė valstybė. 
, Tačiau . atmindama raugių 

ir kviečių Kristaus pamokvma, 
dorovinė valstvbė nenersekios 
paskiro netikinčio piliečio ir 
ne k’ek nesiaurins io asmeni
niu teisiu. Valstvbė nevaržys 
akademinio pobūdžio ir'>kslo 
darbu, nagrinėjančiu hetkurią, 
kad ir ateistine filosofė sis 
tema, leis domėtis kiekvi<*na 
pasaulėžiūrinio pobūdžio min
timi, kad praturtintu save tuo. 
kas joje yra vertingo, ir kad 
išaiškintų tai. kas joje yra 
klaidingo. Bet nenusižen<Mama 
savo siekiamam idealui, kalba
moji valstybė nega’ės randai 
žiūrėti i raugiu sėjėjo darbą— 
į organizuota ateistine veikla. 
Siekdama raugių sėjėjo darbą 
sutrukdyti, valstybė tačiau tu
rės atsižvelgti į mūsų laikų gy-

Kalbėsiu čia apie teistinę 
valstybę, kuriai , šviečia krikš 
čkmiška artimo meilės dorybė, 
vadinas apie tokią valstybę 
kuri žengia žmogaus moralinio 
tobulėjimo keliu. Suprantama, 
kad tokia valstybė ne tik tole
ruoja, bet ir remia visas religi
nes ir pasaulėžiūrines bendruo
menes ir institucijas, kurioms 
šviečia tas pats idealas, kurios 
rūpinosi, kad žmogaus sąžinė 
nebūtų migdoma ir apnešama 
kasdienos dulkėmis. Suteikda
ma piliečiams tuo būdu plačią 
pasaulėžiūrinę laisvę valstybė 
ją sieja su tuo tiksiu, kuriam 
atsiekti gyvenime laisvė yra 
reikalinga. Laisvė atsieta nuo 
betkurios idėjos, nuo betkurio 
norimo realizuoti gyvenime 
tikslo, kitaip sakant, laisvė dėl 
pačios laisvės arba, besąlyginė 
laisvė yra nesąmonė. Aš žinau, 
kad besąlyginės laisvės troški
mas yra mumyse įleidęs labai 
gilias šaknis ir kad betkuriam 
laisvės apribojimui daug kas 
net ir iš krikščionių tarpo ne
pritaria. Tačiau valstybei, ku
riai šviečia žmogaus moralinio 
tobulumo idealas, beribė lais
vė yra nepriimtina.

Valstybė negali užmerkti 
akių į tai, kad vienos žmogaus 
dvasios galios yra palankios 
valstybės siekiamam idealui ir 
tuo atžvilgiu yra teigiamos, o 
kitos, priešingai, ta pačia pras
me yra neigiamos.

Teistinė valstybė, tvarkyda
ma laikinuosius dalykus, sieks 
tokios ekonominės ir sociali
nės santvarkos, kuri, kiek ga
lint, būtu palanki teigiamam 
žmogaus dvasios ugdymui, jo 
sąžiningumo stiprinimui, žmo
gaus sąžinė, toji žmogaus sie
los dieviškoji kibirkštis, yra 
visuomet teigiamas veiksnys, 
skatinąs žmogų kilti moralinio 
tobulėjimo link. Todėl teistinė 
valstybė ir remia tai, kas kelia 
žmogaus sąžine.

Be to. ž’v'offa”« 
mas laba’ daug priklauso nuo 
to, kaip jis vaizduojasi savo 
paskiri'’ š’oie žemėie ž’~,n<nr?t 
tikį į antgamtines ir todėl am
žinąsias vertybes, i savo Amži
nąja Tėvvne ir i Dievą, yra 
proto skatinimas la’kvti save 
šioje žemė’e tik pakeleiviu, 
kurio vyriausias tikslas vra pa
siekti galimai aukštesnio mora
linio tobulumo, kad paveldėtų 
tą Amžina Tėvyne. Netikinčiam 
žmogui ,kuris vertina tik šia 
žemišką tikrovę ir netiki i jo
kį antgamtinį pasaulį, i jokias 
amžinas vertybes, atrodo, kad 
viskas eina į mirtį. Todėl be-
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PAULIUS JURKUS

ŽVAIGŽDE
II------ ------------------------------------- s

1.
VAKARE, kai geso miesto 

žiburiai, į bokštą kopė du žmo
nės. Pirmasis supo žibintą ir 
dusdamas skubėjo. Laiptų pa
sukimuose jis stabteldavo va
landėlę, pažiūrėdavo į draugą, 
kaip šis atsilikęs linkčioja pa
kopomis. Pasiekęs duris, nebe
laukė, kol antrasis prisivys, — 
tuoj suktelėjo raktą.

Žibintu jis nušvietė bokšto 
kambarį ir pats nusišypsojo. 
Pagaliau jis čia! Tuoj pastatė 
žiburį ant stalo ir nuskubėjo 
prie langų.

Jau jis buvo pravėręs dide
lius stiklus, kai į kambarį įėjo 
antrasis, lieknas ir padžiūvęs 
vyras.

— Tėve Hiacintai! Tai žvaig
ždžių gražumas! — kreipėsi 
jis į tėvą jėzuitą, astronomijos 
profesorių.

Laurencijau, — Tėve Hiacintai, jei mūsų 
miesto eretikai pažvelgtų per 
šiuos stiklus, tai mestų klaidaspa-

simelskime, kad jos mum pasi
rodytų pilname savo grožyje.

Tėvas sudėjo rankas ant 
krūtinės ir, siųsdamas žvilgsnį 
į padanges ,kalbėjo nokturną, 
o broliukas linkčiojo ir žvalgėsi 
po kambarį. Ir vos tėvas Hia
cintas persižegnojo, kaip bro
lis Laurencijus linksmas pasi
traukė į kambario vidurį ir 
apibėgo kažką pridengtą drobi
ne marška. Atsargiai ją nukėlė, 
ir pasirodė ilgas vamzdis.

— Tėve, didis vyras Galinė
jus, kuris išrado tokias akis!— 
džiaugėsi Laurencijus .

— Taip, broli, nėra jam ly
gaus mūsų tarpe, — atsisuko 
profesorius ir pažvelgė į nu
dengtą teleskopą, į tą vamzdį, 
kuris tolimiausias žvaigždes 
pritraukia taip arti, kad, rodos, 
jas surastum sukabintas prie
miesčio medžiuose.

ir grįžtų prie švento tikėjimo!
— Atskalūnai? — susimąs

tė tėvas ir vėl priėjo prie lan
go. žemai tiesėsi Vilniaus mie
stas. Dieną judrios gatvės nū
nai buvo tylios. Aukštai, Gedi
mino kalne, dumsojo pilies 
mūrai. Ten keičiasi sargybos, 
žemai — lyg didelis puošnus 
apsiaustas išsiplėtę karaliaus 
rūmai. Ten dega vakarinės ug
nys, žėri langai Aplinkui susi
gūžę namai vienuolynai, į 
tamsumas subridę bažnyčių 
bokštai snūduriuoja lyg kokie 
milžinai. Ir ten tylu, — naktis 
surišo varpų širdis.

— Jie mūsų priešai, tie at
skalūnai — kalbėjo tėvas, — 
bet ir juos reikia mylėti, jie ir
gi žmonės.

— Jie eretikai! — suūžė 
broliukas. — Miesto šikšnos-
parniai! Kiek jie blogo prida
rė! Anuose metuose trukdė 
mūsų šventas procesijas, net iš 
muškietų šaudė. Tik dabar nu
rimo prieš karaliaus kalaviją, 
bet jie yistiek netiki. Jiems rei
kia tokio teleskopo, kaip stati
nės dugno, jiems reikia žvaigž
des tiesiog ant rankų padėti, 
gal tada prasivertų akys! Ere
tikai! Visus ant laužo!

Brolis Laurencijus dar daug 
būtų kalbėjęs, atidavęs atska
lūnus inkvizicijos teismui, bet 

pamatė astronomą bežiūrintį 
į žvaigždes. Jis net kvapą su
laikė, — tuoj užmiršo eretikus 
ir visus priešus ir pribėgo prie 
stalo. Ant žiburio uždėjo gaub
tą, kad skleistų šviesą siauru 
ruoželiu ties jo akim, pasilipo 
ant aukštos kėdutės, atsispyrė 
kojom ir šypsodamasis atvožė 
didelę knygą, į kurią' rašė 
žvaigždžių dienorašti Pasiėmė 
žąsies plunksną, pasidažė raša
le ir, ją sukiodamas, atsigręžė 
į profesorių. Dabar tai bus — 
pati didžioji ir linksmoji va
landa: jie keliaus per žvaigž
dynus ir visa surašys.

Profesorius ties teleskopu 
žiūrėjo į nužertą skliautą.

— Kur buvome sustoję?
Brolis Laurencijus sujudo, 

atvertė lapą, pirštu nuvedė per 
eilutes ir, galva linkčiodamas, 
tarė:

— Ties... Mergelės žvaigž
dynu... Koks keistas vardas! 
Ir padangėse mergaitės?...

— Gerai, kad jos tik padan
gėse, toli nuo mūsų, toli toli, 
broli Laurencijau, — šyptelėjo 
tėvas Hiacintas ir pasilenkęs 
pakėlė teleskopą. — Keliausi
me!

žemutiniame aukšte traksė- 
jo laikrodis, o gatve nuėjo pa
naktinių žingsniai Bet nei bro
lis, nei tėvas jų negirdėjo —

jie keliavo žvaigždynais. Pro
fesorius, žvelgdamas į nustaty
tą kvadrantą, sukiojo telesko
pą, o sekretorius sukiojo 
plunksną ir nušvitęs stebėjo 
astronomą.

šis išsitiesė, sunėrė rankas 
ant krūtinės ir, vaikščiodamas 
po kambarį, diktavo broliukui 
tokiuose ir tokiuose Viešpa
ties metuose, tokią tai gegu
žės dieną, per plaštaką į rytus 
nuo Ašmenos vartų, prieš vi
dunaktį, tekėjo Mergelės žvaig
ždynas, Zodiakų ženklų stebuk
las .

Profesorius kartais sustoda
vo, įsigilinęs į savo mintis, 
mosteldavo net rankom ir vėl 
eidavo, greitindamas žingsnius. 
Vienu metu jis nejučia palietė 
teleskopą, ir šis nusviro že
mėn.

— Ir kas toliau? — klausė 
Laurencijus, kai tėvas baigė 
diktuoti

— Bus ir toliau! — profeso
rius pasilenkė prie teleskopo. 
Sumišęs staiga išsitiesė ir vėl 
pasilenkė, pasukiojo ratelius 
ir net kvapą sulaikė.

Broliukas žaidė žąsies plunk
sna ir stebėjo profesorių. Kaip 
prisisegė prie tos stebuklingos 
akies? Kaip ilgai žiūri, ir nė žo- 
džo! Ką jis pamatė?! Nekan
traudamas Laurencijus išsirito 

iš savo kėdutės ir priėjo prie 
tėvo.

— Kas? Ką matote? Gal... 
naują žvaigždę? — prikišo jis 
galvą prie teleskopo, lyg, ro
dos, įžiūrėtų pro varinį vamzdi

— Ne, ne, Laurencijau! — 
išsitiesė tėvas Hiacintas sumi
šęs. — Sėsk ir rašyk!

Broliukas nusekė jį žvilgsniu 
ir paskubėjo prie stato.

— Rašyk! Gali jau rašyti?— 
kalbėjo susijaudinės profeso
rius. — Miglos, tiršti rūkai ar
tėja prie Mergelės žvaigždyno.

— Tik rūkai! — ranka mos
telėjo nusivylęs brolis, — ma
niau, kad kas gražesnio. Ko
kios miglos, iš kur jos ateina: 
iš dešinės ar iš kairės? — 
klausinėjo Laurencijus.

Tėvas jau buvo teleskopą 
nusukęs, vėl vaikščiojo no 
kambarį sunėręs rankas. No
rėjo kaip ir anksčiau ramiai 
diktuoti, bet jis triko ir mai
šės .

— Miglos ateina iš dešinės, 
juk visa iš Dievo dešinės... 
Slenka Spirtos žvaigždės kryp
tim. Bet šitokiu laiku rūkai?— 
susimąstė profesorius.

— Ar čia nebus eretikų 
darbas? — išmintimi aiškino 
Laurencijus. — Jie visur len
da, galėjo ir žvaigždes užmai
šyti!

— Ką jie prieš dangaus ga
lybes? — atsakė tėvas susimas
tęs ir atsargiai priėjo prie lan
go. Apsidairė ir nieko nematė. 
Bet teleskope... Ir iš kur? 
Gal iš anapus žvaigždynų. Gal 
ten skrajoja paukščių takais ir 
kartais nuo karto pasirodo, 
apipinta žvaigždžių vainiko...

Profesorius pastebėjo bro
liuko nepaleidžiantį žvilgsnį.

— Mielas Laurencijau. — 
staiga jis kreipėsi. — Rūkai 
šiokiu laiku... Reikia išaiš 
kinti Reikia knygų. Nueik į 
biblioteką, — tėvas pasakojo, 
kurtoje spintoje ir kurtoje len
tynoje stovi stebuklinga žvaigž
džių knyga... —- Nesibitok, 
pasiimk žibintą. Man nereikės.

— O lia lia! — pralinksmėto 
brolis, išsirito iš kėdės. —Taip 
reikėjo iš karto sakyti Mes 
tuos rūkus išvaikysime! — 
Laurencijus pasiėmė žiburį—: 
tarp stiklų įstatvta žvakės ga
lą — ir išėjo iš bokšto.

Kai jo žingsniai laiptuose nu
tilo, profesorius dar'pasiklau
sė ir drebančia širdim priėjo 
prie teleskopo. Vėl jį nuleido 
žemyn, suktojo ir šen ir ten, 
kol staiga stikluose sušvito 
vaizdas. Taip, tas pats, kuri 
matė anksčiau *

(Bus daugiau)
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Kokios motinos - tokia tauta
A. DILIENĖ nario nutautimu, bet mumsSakoma, "kokios yra mote

rys, tokia ir tauta” bet čia mes 
moters sąvoką susiaurinsime 
iki motinos sąvokos.

[M į įS 1
R. w'ląrljEtfr , v

motinos reikšmė tautai. Vadi
nasi, kaip ji išaugins ir įšauk
tos savo vaikus, kokius žmones 
p paruoš ir išleis į gyvenimą, 
tokia bus tų žmonių sudaryta 
visuomenė, tokia tauta. Jeigu 
motinos rankose yra didelės 
galimybės (nesakau, kad visos) 
išugdyti tokį ar kitokį žmogų, 
tai nė kiek nemažesnė jos at
sakomybė vaikui, o per jį ir sa
vo tautai. Jei motina daug gali, 
tai iš jos daug ir reikalaujama.

Mes, lietuvės motinos, šios 
atsakomybės, man rodos, lig 
šioliai dar nesame gerai įsisą
moninę. Esama, daugiau ar ma
žiau, instinktyvios ir intuityvios 
motinos. Mes nujaučiame ir ži
nome, ko mūsų vaikui reik’a 
kad jis užaugtų sveikas ir sti” 
rus, kad pasiruoštų savarankiš
kam gyvenimui, kad būtų bent 
tiek padorus ir geras ir išveng
tu reikalu su policija ir kalėi’- 
mais. Tačiau vaikus užauginti 
ir gvvuliai užaugina, žmogui to 
nepakanka: žmogus savo vaik”- 
ir auklėja, t. y. kuria asmeny
bę.

Šiandien vienas iš opiausiu 
auklėjimo momentų yra tauti
nis auklėjimas. To iš mūs” 
reikalauja dabartinės sąlygos 
kurios, pripažįstame, yra be 
galo sunkios. Daug tėvų, pa
matę kaip greitai jų vaikai nu
tautėją, beviltiškai moja ran
ka ir pasiduoda likimui. Bet 
jei vaikų nutautėjimas tain 
greitai vyksta, tai gal tik dėl 
to, kad mes per maža pastari?’* 
dedame jam sulaikyti. Daug 
apie-šią problemą kalba ir ra
šo kai kurie visuomenės ir or
ganizacijų veikėjai, ieškodami 
priemonių jai spręsti, tačiau 
vargu, ar tai ką padės, jei Lie- • 
tuviška šeima, o pirmoj vietoj 
lietuvė motina nesiims jos 
spręsti. Motina yra pati pirmo
ji, daugiausiai reikšmės, įtakos, 
galimybių ir priemonių turinti 
jaunimo auklėtoja, šiam reika
lui patys stipriausi ginklai yra 
kaip tik jos rankose.

Kažkur skaičiau, kad lenkų 
kunigai ir moterys esą stip-

riausi lenkybės palaikytojai ir 
skleidėjai. Labai tuo tikėčiau, 
nes moters galybė daryti įtaką, 
jei tik ji to nori, tikrai yra di
delė. Tam, žinoma, reikia ar- ; 
ba didelio fanatizmo, arba gi
lios sąmonės. Sąmonės, kuri 
neklausia, verta ar neverta bū
ti lietuviu, turėsi kada kokios 
praktiškos naudos iš lietuvių 
kalbos, ar ne; sąmonės, kuri 
giliai supranta ir jaučia visą 
mūsų tautos tragiką, kuri su
pranta, kad mes neturime tei
sės prarasti nė vieno nario. Žy
dui nekyla klausimas, ar pasi
likti jam žydu, ar ne. Gal kaip 
tik dėl to žydai iki šiol ne tik 
neišnyko, bet dargi pasiekė di- 
delės įtakos daugelyje kraštų 
(JAV!). Didelės tautos gali ne
siskaityti su vieno kito savo

miems, tatai yra per didelė 
prabanga.

Mūsų tautinio atgimimo lai
kotarpyje lietuvė moteris pa- 

“ rodė gilią tautinę intuiciją (jei 
nebūtų galima pasakyti — tau
tinę sąmonę) kovoje su rusifi
kacija ir pravoslavija. Pati bū
dama paprasta kaimietė, ji 
kantriai motė savo vaikus iš 
lietuviškos maldaknygės, nepa
laužiama jokios prievartos ir 
persekiojimo, ' nepalenkiama 
jokiai svetimai dvasiai Jei ir 
šiandien Lietuvoje, nors ir 
žiauriai prislėgtoje, tautinė re
zistencija yra labai stipri, tai 
drąsiai galima teigti, kad mo
ters dalis joje irgi yra didelė. 
O mūsų, laisvame pasaulyje 
gyvenančių — kokia dalis?

Muffett Webb, išrinkta lėk 
tavų palydovių karaliene. Var
žėsi 21 padangių gražuolė, bet 
Webb pralenkė kitas savo dar
nia asmenybe, aukšta inteligen
cija ir žavumu. Ji skraido 
“Barniff Airlines” bendrovės 
lėktuvais, kurių bazė yra Dal
ias. Pati yra kilifsi iš Memphis, 
Tenn. Skraidyti jai yra vienas 
malonumas; malonu lėktuve 
globoti ir žmones, kurie jau
čiasi kaip vaikai.

Poete Aldona 
Nasvytyte

Gerai iš periodikos pažįsta
ma poetė Aldona Nasvytytė iš
leido Čikagoje knygą "Vėjo 
dainos”. Gimusį 1920 metais, 
poetė pačius gražiausius savo 
metus praleido tremtyje, pa
gauta karo, okupacijų, nežino
mos ateities ,todėl nenuosta
bu, kad tiek daug gailesčio ir 
melancholijos randame jos 
knygoje. Jos knyga tęsia Gra
žinos Tulauskaitės, Kotrynos 
Grigaitytės tradiciją — tradi
ciją, kurioje mūsų moterys 
nuostabiu lengvumu, skambu
mu išsako savo asmenišką, in- 
timų pasaulį. Nenoromis atran
di jame mūsų liaudies dainų ai
dą — kažką neišsipildžiusio, 
kažką labai mylimo, perkeltoj 
gamtą ir sutapatinto su ta 
gamta:

Už melsvo miško 
Žara nutvisko — 
Žara raudonai, 
Myli — nemyli ... 
Ramunės tyli, — 
Dega šilai —

O. K.
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Aldona Irena Nasvytyte

Tu pakelsi ranką, kad nubrauktum tniglų, 
Miglą nuo, akių. > *
Tokį blyškų baltą, tokį liūdną 
Veidą vėl regiu. —
Tu pakelsi ranką, kad nubrauktum miglą, 
Miglą nuo akių.

Tokį sunkti, liūdną, tokį graudų 
Balsą vėl girdžiu... 
Ar migloj kas rauda, 
Ar tai tu klajoti šiuo keliu?
Tu pakelsi r^nką, kad nubrauktum miglą. 
Miglą nuo akių.

Niekas neatėjo, niekas neklajojo 
Šiuo miglų keliu: — 
7’k širdis viena taip, tik širdis mažoji, 
Klausdama kur tu?
Tu nakelsi ranką, kad nubrauktum miglą, 
Miglą nuo akių...

KUR GYVENAI

Nuo stogo srovele vanduo čiurlena, 
Salti ir skaidrūs tie lašai. 
Paniuręs namas ir pasenęs, 
Kur tu kadaise gyvenai.

Rekolekcijos 
gavėnioje

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

Tremtinių moterų — 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 vai. — veda Tė
vas J. Kidykas, S. J.<

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

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

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

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

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

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

Užderu rekolekcHų sąjūdžio

MŪSŲ VALGYMO ĮPROČIAI

Čiurlenimas šviesių, skaidrių lašelių, — 
Aidėjimas linksmas garsų — 
Kartu man liūdesį ir džiaugsmą kelio 
Ir vėl regiu: tai — tu.

žmogus — keista būtybė. 
Jau, rodos, kas kas, bet valgis 
neturėtų būti surištas su tau
tybe. O pasirodo dar ir kaip! 
Nesuklysiu, tur būt, sakydama, 
jog visų tautinių virtuvių pra
džia glūdi klimate ir geografi
nėj padėtyje. Turime valgyti 
tai, ką mūsų žemelė augina. 
O ką nuo mažens valgome, ta 
ir ilgainiui pamėgstame. Pa
vyzdžiui, italai. Kas gi gali jiem 
būti skanesnio už gerų pomi
dorų padažu pavilgytus maka
ronus, užbarstytus kvepiančiu 
(skonio dalykas!) geltonu sū
riu! O kodėl gi? Dėlto, kad jų 
gimtoji Italijos žemė, nors ir 
po gražiausiu pasauly dangu
mi, mažai ką daugiau teužau- 

- gina, kaip kviečius, pomidorus 
ir alyvmedžius. Tas pats ir su 
kitomis, tautomis. Kiekviena 

SPORTO ŠVENTĖS dalyvės Nepriklausomos Lietuvos metu. Klišė iš “Atei- Šeimininkė, kur ji begyventų, 
ties” išleisto albumo “Lietuva”. Nuotr. V. Augustino. ar lediniuotame Šiaurės poliu-

MOKSLININKĖ RAŠYTOJA RACHEL L CARSON
Gerai žinomas faktas,- kad 

talentai, kaip ir turtai, toli 
gražu nepadalinti žmonėse ly
giai! Dažnai pasitaiko, kad turį 
didelių gabumų vienoje srity
je, jų turi ir kurioj kitoj, tuo 
tarpu kitas vargšas žmogelis nė 
vieno didelio gabumo nėra ga
vęs ir turi pasitenkinti smul
kiais trupinėliais.

Iš įvairių daugialypių talen
tų, gabaus mokslininko ir ga
baus rašytojo junginys yra ga-

A. VISTARTIENĖ

SANDRA UPToN. New Tarfco

retas. Dažnai geras rašyto- 
bus moksle tik diletantas,

rašy- 
pra- 

jaus-

me-

bė, kaip ji vystėsi ir išropojo Į 
žeme, kokia gyvūnija ir aug
menija dabar gyvena jūrų dug
ne ir paviršiuje. Toliau kalba 
apie jūrų dugno geografiją, 
apie didžiulius povandeninius 
kalnus ir tarpeklius, jūroje ir 
"upes” kurios teka okeanuose 
— visi jie tik neseniai pradėti 
matuoti ir ženklinti jūrų "že
mėlapiuose”. Ji pasakoja ir 
apie jūros palikimą žmogui, 
kurį savo kūne dar vis nešio
ja™.

Svarbiausia knygos savybė, 
kad ji nėra vien sausi moksli
niai daviniai, bet persunkti gi
liu poetiniu jausmu. Mokslinin
kės akys atvertos i jūros pa
slaptis su gilia poetės nuosta
ba. Jos stilius šiltas, sodrus, 
skambus. Jauti rašytojos dide
lę pagarbą, susižavėjimą ir nu
sižeminimą šiam nuostabiam 
jos tyrinėjimų objektui — am-

je5 ar po linguojančiom pal
mėm, sukasi taip, kad su Die
vo jai duotomis gerybėmis, 
kaip galima gardžiau ir so
čiau, pavalgydinus savo šeimą. 
O šeima pripranta prie kas
dien iš mažens vartojamo mais
to ir vėliau, nors ir sąlygoms 
pasikeitus, nors ir gėrybėm pa- 

. įvairėjus, jau labai nenoriai 
atsisako savo valgymo įpročių, 
labai nenoriai juos keičia.

Besirūpinant tačiau sveikata, 
verta karts nuo karto visus į- 
pročius peržiūrėti. Mokslas vis 
daugiau ir daugiau kreipia dė
mesio į maisto higieną ir blo
giems valgymo įpročiams su
krauna du trečdalius visų ligų. 
Taigi kas gi gero, naudingo 
sveikatai mūsų lietuviškoj vir
tuvėj? Kas verta joje palaiky
ti? Trumpai apžvelgus jos di
džiausieji trys privalumai bū
tų: neplikytos, nebaltintos duo
nos pamėgimas —labai svarbu, 
nes duona valgome dažnai, 
prie kiekvieno patiekalo. Ant
ras — gausus kopūstų ir buro
kų vartojimas — abidvi visoke
riopai naudingos daržovės. Ir 
trečias — naudojimas kruopų 
ir varškės, deja, jau nykstan
tis, o sveikas ir naudingas į- 
protis. O kas blogo.’ Su kuo 
kovotina?

Yra viena labai svarbi, labai 
sunki yra mūsų valgyme — tai 
jis per riebus. Bekonas visad

Nw stono srovele vanduo čiurlena. 
Tokie šalti, šalti lašai...
Jaunystė ir pavasariai gyvena, 
O tu — tik gyvenai...

na 
jas 
arba gabus mokslininkas ėmę
sis plunksnos, ją merks į skys
toką rašalą. Užtai, kai atsiran
da autentiškas mokslininkas, 
kuris yra ir autentiškas 
toias, skaitytojo širdis 
džiunga, atradusi ir savo 
mui ir protui tikro peno.

Viena iš tokių retokų
teorų” yra mokslininkė-rašyto- 
ja Rachel L. Carson. Ji yra bio
logė, sudijavusį Pennsvlvani- 
jos moterų kolegijoje ir gilinu
si studijas Johns Hopkins uni
versitete bei jūrinės biologijos 
laboratorijoje Woods Hole. 
Gabios rašytojos talentą įrodė 
dviem pagarsėjusio™ knygom 
apie mažai dar ištirtą jūros gy
venimą, kuris savo tyrinėjimo 
galimybėmis ir nuostabiais at
radimais viltojo tiek pat moks- žinai neramiam ir kintančiam 
lininkės, kiek ir 
žvilgsnį.

Pirmoji jos knyga 
Around Us” laimėjo 
tais “National Book Award” 
premiją, o iš jos pagamintas to 
pat vardo filmas sekančiais 
metais gavo "Academy Award” 
prizą kaipo geriausias pilnas 
dbldimentinis 1952 m. filmas, 

ši nestora knyga, pirmoji to
kio pobūdžio ir apimties, yra 
pilna jūros istorijos nuo pat 
jos atsiradimo žemės paviršiu
je iki pačių paskutinių moksli
nių davinių, liečiančių jos geo
grafiją, jos augmeniją, gyvuli- 
ją, ir. paslėptus turtus! Autorė 
pradeda pasakojimu, kaip že
mės planetoje okeanai forma
vosi; vėliau aprašo kaip pir
mykštėje jūroje atsirado gyvy- nai, plaunami bangi; į jūros dj ir protą.

rašytojos

“The Sea
1951 mc- StSANA DELORIA, 8 mėnr-

i
IJurda. ne* daktarai nemato 
viltie ja pagydyti.

RENATE HOV, 1952 metę pa
saulinė cntaolė, vokietė, ište
kėjusi už filmų artisto Brett 
Halsoy, Lm Angeles susflaokė 
pirmojo sšumk.

(Iš knygos “Vėjo dainos”/

buvo Lietuvos ekonominis šu
las ir svarus ginklas nuo alkio 
atsiginti. Kitų gyvulių mėsai 
mažai auginome, tai ir Įprato
me riebumą su gerbūviu ir 
skanumu rišti. Riebaluose čir
škintas maistas gydytojų pripa
žintas sunkiau virškinamas, 
pridedantis nenaudingo sveika
tai svorio, o kiek pridegę rie
balai, ypač sviestas, yra visai 
sveikatai kenksmingi. Reikėtų 
stengtis keisti šį įprotį. Naudo
kimės amerikoniškose virtuvė
se visur randamomis grotelė
mis — broileriu — vienas svei
kiausiu būdų kepti smulkius 
mėsos patiekalus. Nugriebki
me visus riebalus nuo padažų, 
tai padarys juos skanesnius ir 
kvapesnius. Antra, negera mū
sų valgymo ypatybė yra perdi- 
delis bulvių vartojimas. Taip 
pat visai lengvai paaiškinamas 
įprotis, atsiminus, jog Lietu
voje daržovių pasirinkimas bu
vo mažas, o bulvė buvo pigi ir 
soti. Kaip minėjau ankstyves
niuose straipsniuose, bulvė yra 

. sveikatai naudinga daržovė, 
duodanti žmogaus organizmui 
ir vitaminų ir proteinų, su ta 
tik sąlyga jeigu ji naudojama 
kartu su gyvulinės kilmės pro
teinais, randamais piene, mė-

. soje ir kiaušiniuose. Tačiau 
esame įpratę bulves valgyti 
veik kasdien, kas tuo pačiu su
mažina kitų daržovių vartoji
mą, ir bulvių skiriame tris ke
turias žmogui, kai tuo tarpu 
reikėtų pasitenkinti tik viena 
arba, daugiausia, dviem ma
žom. Trečia ir paskutinė yda 
būtų Saločių, žalių daržovių ir 
vaisių nemėgimas. Ypačiai ža
lių daržovių, nes vaisiai vis 
daugiau ir daugiau užkariauja 
lietuviškas širdis ir burnas. 
Nemėgstame žalių daržovių, 
nes nesame prie jų pripratę — 
aštuonis mėnesius per metus 
Lietuvoje neturėdavome Salo
čių, agurkų, pomidorų, o ką 
jau bekalbėti apie tas daržo
ves. kurtos mūsų geografiniam 
ploty visai neaugo. Reikėtų 
stengtis, bent vakarienei, paga
minti kasdien saločias iš vis ki
tokių daržovių: kopūstų, salie
rų, burokų, leeks. ridikų, po
midorų ir tt. Taip pat paduoti 
šeimai pomidorų ir daržovių 
sulčių. Pamažu ir įpras visi
prie gaivinančio, salstelėjančio .
jų skonto. |

Namie ir už namy
★ Birutė Šepetytė Vencku- 

vienė šiuo metu ruošiasi dok
toratui Sorbonos universitete 
Paryžiuj. Pereitų metų rudenį 
ji atstovavo lietuvius krikščio
nių demokratu jaunimo sekci
jos tarptautiniame suvažiavime 
Tutzinge, Bavarijoje.
★ New York# Aušros Vartų 

parapijos kuopa uoliai ruošiasi 
apskričio 35 m. jubiliejui, ku
ris bus balandžio 15 d. Malo
niai sutiko skaityti paskaitą 
kun. V. Pikturna, mokytoja 
Banaitienė su savo auklėtinių 
vaidyba, o Aldona šlepetytė 
paruošti baleto programą. Vai
šių komisija studijuoja savo 
skanėsių užrašus, nes nori ge
rai pavaišinti visus. .
★ ApreHkimo parapijos Mo

terų Sąjungos kuopa sausio 17 
d. metiniame susirinkime pali
ko tą pačią valdybą. į kat. sei
melį išrinko atstoves K Saudo- 
navičienę ir E. Pakėnienę. 
Gegužės 6 d. užprašyta mišios 
7 vai., po mišių bus bendri 
pusryčiai. Spaliu rn. 28 d. kuo
pa minės savo 40 m. įsikūrimo 
sukaktį. 10 vai. po mišių bus 
pietūs, kurią metu pasidalins 
atsiminimais apie pradinę kuo
pos darbuotę ir jos veikėjas.

okeanui. Autentiška mokslinė 
informacija pagrįsta autentiš
ku ir giliu jausmu ir išreikšta 

/skambiu, vaizdingu žodžiu. Už
tai knyga yra nepaprastai pa
gaunanti ir gyva.

1955 metų pabaigoje išėjo iš 
spaudos nauja Šios autorės 
knyga — „The Edge of the 
Sea”, kurį irgi jau spėjo išgar
sėti kaip viena iš pirmaujan
čių šiuo metu Amerikoje kny
gų nebeletristinės literatūros 
srityje. Si knyga tiek pat au
tentiškai mokslinė, kaip ir pir
moji, ir tiek pat meniškai pa
rašyta. Ji pagauna skaitytojo 
vaizduotę, atverdama jam nuo
stabų gyvenimą, kuris vyksta 
mažai tepastebėtas jūros pa- mokslininkės- rašytojos talento atsisakius M. Galdikienei iš- 
krašty. Visi tie gyviai — gyvu- vaisius, pradžiuginantis ir šir- rinkta New Yorko ir N. J. Mo- 

_ . . . terų Sąjungos direktore.

krantą, kurių mes šiaip neno
rim nė matyti, atgaja pilnu sa
vo neregėtų formų grožiu, sa
vo keista simetrija ir spalva. 
Skaitytojas įeina į jų namus. į 
jų gyvenimą — gyvūnų, su ku
riais mes rodos, neturim nieko 
bendro, tik tiek kad far jie nau
dojasi tuo pačiu mūsų žemės 
krantu. “The Edge of the Sea” 
yra dar vienas brandus to reto

Ona takuti.
"MOTERŲ PASAULY" 

redaguoja

Raštus eiąsti adresu:
186 Hale AmPklyi & N.l\ i
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PER ŽEMAIČIUS TRAUKIA UŽGAVĖNIŲ “ŽYDAI”, VELNIAI IR ANGELAI

Valuinės

leidžia

Vabaliukas,
Valiu-

IŠ KUR
ŠIOS

DURYS?

Darbo fronte

KAINA TIK 3 DOL.

Vytauto Augustino
IJrtuvos Vaizdų Albumas

tis. 541 School St„ Minersville.

drabu 
kailinius.

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

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

PATS LAIKAS ĮSIGYTI PRIEŠ 
SV. KAZIMIERO ŠVENTĘ!

Horodyny mstl. 24 km Į 
žiemvakarius nuo Lucko mst. 
iš Gor-o-d-yn-y; slav. kamienas 
Gor-o-d- atstoja mūsų senesnę 
šaknį Gar-d- Slaviškoji priesa
ga -yn- rodo, kad to miestelio 
gyventojai “gardiniai, miestie
čiai, o gal piliečiai, t. y. pilies

vos 
bus 
nis

čių darbininkai išėjo i kovą. 
Ruhro krašte komunistus iš
vertė statybininkų unija, o 
Bremeno statyklose — plieno 
unija. Federalinis darbo teis
mas anglies kasyklose atleido 
iš. darbo komunistus .kurie de
monstravo prieš Vokietijos at- 
partija taip pat nuolat nuo ko- 
siginklavimą. Socialdemokratų 
munistu valosi . —a.

nepabėgo; taip adata ir įdūrė.
Sukėlę triukšmą, pagroję 

armonikom, buvo pavaišinami 
degtine, užkandžiais, dar duo
davo ir pinigą. < -

Tokios "žydų" iškilos per 
kaimus ir miestelius baigdavosi 
didelėm vakaruškom, kur susi
tikdavo bent kelies komandos".

Ten susikaudavo Kanapins
kis su Lašinskiu, ten nubaus
davo velnią, giltinei dalgį su
laužydavo.

Dar 19 a. gale šie kaimo kar
navalai traukė kur kas iškil
mingiau. Susidarydavo 20—30 
būrys ir važiuodavo iš kaimo Į 
kaimą. Pirmame vežime buvo 
“morė” — didelė, piktos mo
ters iškamša. Jos rankose bu
vo pritaisyti du spragilai. Va
žiuojanti ši “gražuolė” sukda

ma. Jis siūlo įsteigti biurą, ku
ris rūpintųsi surasti senesniem 
žmonėm darbą, jei dar gali 
dirbti.

★ Batų dirbtuvėse 1955 m. 
darbininkai kiek daugiau už
dirbo. kaip praneša batsiuvių 
unija Bostone. Pernai batų 
pramonėje darbininkai uždirbo 
582 miL doi. o užpernai tik 
548. Vienam darbininkui vidu
tiniškai metam išeina $2.509. 
Bet tai yra žemiau vidurkio 
($3.970) kitoje pramonėje ir 
beveik tik pusę sudaro to. ką 
darbininkas uždirba plieno ir 
automobilių pramonėje, čia 
darbininko metinis vidurkis 
siekia $4.300.

Vakarų Vokietijoje darbi
ninkų unijose pradėta gyva ko
va su komunistais .Neseniai 
per naujus rinkimus į unijų 
vadovybes Ruhro krašte ko
munistai išstumti devyniose 
svarbiausiose apygardose. Tai 
padarė statybininkų unija. Jos 
vicepirmininkas G. Leber spau
dai pareiškė, kad tuo būdu “bu
vo paimtos stiprios komunistų 
tvirtovės vakarų Vokietijoje”.

Dar užpraėjusiais metais bu
vo aiškiai susekta, kad rytinės 
Vokietijos bolševikai yra davę 
komunistam nurodymus sulys
ti į unijų vadovybes. Netrukus 
pasirodė, kad komunistai savo 
tikslą pasiekė: jie susėdo į uni
jų vadovybes pačiuose didžiau
siuose fabrikuose Pavyzdžiui. 
Vestfalijoje, plieno pramonėje, 
kur darbininkai geriausiai už
dirba. komunistai pasiekė di
delės persvaros ir galėjo su ta 
svarbia pramone daryti, ką no 
ri: skelbti nepagristus streikus, 
sabotuoti darbą. Komunistam 
pavyko įsigalėti dėl to. kad jie 
Į rinkimus ėjo organizuoti, o 
kiti darbininkai buvo pakrikę 
ir nebalsavo.

Susiprasta tiktai tada, kai 
komunistų vadovaujamos uni
jos ėmė siųsti sveikinimus bol
ševikinei vyriausybei Berlyne

RIBŲ APIBRĖŽTIS
Antrasis plotas, kuris čia no

rima apibrėžti, yra į pietusnuo . •
Prmeties atiffštnnjĄ —.nw> Vii- gyvcofibjai*'* gal ir g^nrentojai 

.... mioGardihomsL ąia dabarko 
daugiau pasakyti yra sunku. 
r ' mstl. irjdv. 25 km į 
vakarus nuo Lucko mst., 56 
kitf" į pietryčius nuo Kovelių 
mst; jr kitara kaimas 35 km į 
rytū^nuo Lucko mst, taigi 60 
km’į rytus nuo anų to paties 
vardo vietovių: bent tiekos ki
lometrų tarpe yra paliudytas 
Lietuvos vardas ,kuris rusiškai, 
gudiškai, ukrainiškai ir lenkiš
kai LHva. Šiuo vardu pasako 
ma, kurios tautos gyventoju 
ten gyvenama. ,

Litohoszcz k. ir dv. 12 km į 
rytus nuo Žmudcza k. ir dv., 42 
km Į pietryčius nuo Kovęlio 
mst. Lit-o hoszcz iš Lit-o-gos-t-

Amsterdamo Lietuvių Ben
druomenės apylinkė rengia iš
kilmingą Vasario 16 paminsi
mą vasario 19 dieną 3 vai. po
piet Amerikos Lietuvių klubo 
salėje.

Pagrindiniu kalbėtoju bus 
dr. Vytautas Majauskas iš De- 
troit, Mich. Jis supažindins 
klausytojus su didžia mūsų 
tautos rezistencija prieš oku
pantą tėvynėje, šis gerai am- 
sterdamiečiams pažįstamas sve
čias yra nuoširdžiai visų lau
kiamas, nes jo kalbos suįdomi
na visus, tiek senus, tiek jau
nus, Lietuvoj gimusius ir tė
vynės nemačiusius .

Koncertinėje dalyje pasiro
dys ištisa grupė meninių pajė
gų. Iš Račesterio atvyksta mu 
zikas Petras Armonas, kuris 
pagros violončele. Ročesterie- 
tės Janina Armonięnė ir Julija 
Skiparytė padainuos įvairių 
dainų bei duetu. Amsterdamie- 
čių tapė “Adirondack Inn” 
savininkas Jonas Urbonas pa
dainuos eilę liaudies dainelių.

Visi koncertinėje dalyje da
lyvauja solistai ir muzikai pir
mą sykį pasirodys amsterda- 
miečiams. Būsime laimingi ga
lėdami/išgirsti žymias meno 
pajėgas savojoje apylinkėje.

Kęst. B.

Vaškų mstL, Biržų aps., tekąs 
į šiaurę ir yra Yslykio (Mūšos 
—Lielupės kair. —v. įt.) kair. 
— vĮL/žemiau — šiauriau 
Krievgalių k.,12 km į pietus 
nuo Bauskės-inst. Mauč-iuv-is 
turi žiemgališką — lietuvišką 
priesagą -uv- su minkšta galū
ne- is, kaip liet-uv-is, Kež-uv-is 
ar to krašto upės Aud-r-uv rs 
(it AW-r-uv-is}, lat. Audruve. 
Vir-č-iu-v-is, lat. Vircava, ir 
kt., arba moteriškosios giminės 
taip pat minkštos galūnės Rak- 
t-uv-ės kalnas ties Žagarės 
mst., Sal-d-uv-ės kalnas ties 
Šiaulių mst. ir kt. Bet Maučiu- 
vio upė latvių vadinama Mau 
če ir prie jos augštupio Lietu
voje stovi kaimas Ramaučiai: 
Pa-mauč-iai, kur upės ir kaimo 
pagrindinis • kamienas • yra 
Mauč-, tas pats .kuri randame

ir Pripeties augštupio pietinio Vasario 16 paminė- 
ploto balų varde. Panašus vie- .. *
tovąrdis, lenk. Mawczow, yra jlltias Amsterdame 
netoli Lodzės mst., o Lodzė 110 

į pietvakarius nuo Varšu- 
mst. šitas vandenvardis 
indoeuropiečių kelio gairi- 
vietovardis.

Vasario 14 — Užgavėnės. 
Kai vakare sėsime prie karštų 
ir kvepiančių blynų, pagerbda
mi senas tradicijas, prisimin
kime ir tuos laikus, kaip dar 
laisvoje Lietuvoje šventėm Už
gavėnes. Nors tai buvo darbo 
diena, bet žmonės surado lai
ko pasilinksminti.
” Mieste prasidėdavo visokios 
eitynės .maskaradai, kaukių 
baliai. Kaune kartais gatvėmis 
pereidavo Lašinskis su Kana- 
pinskiu, vesdamiesi didžius sa
vo šalininkų būrius ir kur nors 
“susikaudavo”.

Labiausiai Užgavėnės kles
tėjo žemaičių kaimuose ir ma
žuose miesteliuose .Tiesa, se
nos tradicijos jau buvo kiek 
primirštos, bet dar visą dieną 
linksminosi.

Tą dieną stalai buvo apkrau
ti valgiais. Sakydavo, v kad iš 
vakaro reikia valgyti dėvynis 
kartus, o per Užgavėnes — 12 
kartu. Su Užgavėnėm baigdavo 
“mėsėdis”, prasidėdavo gavė
nia — sausas pasnikas. kai 
maldavo kanapes. Iš to ir kilo 
Kanapinskis, kuris valdė sep
tynias liesas savaites. Todėl 
per Užgavėnes ir šutino rie
bius kopūstus, dešras, kum
pius. Svarbiausia buvo blynai. 
Juos kepė visą dieną.

Jau paryčiais vaikai dumda
vo Į jaukias, daržines ,kur per
mesdavo per balki virves ir pa- 
sirišdavo supynęs.

Čia susirinkdavo ir pusvai
kiai, bernai ir rodydavo savo

I) A R B I N | N KAS 

G89 Btislmick Avė., 
Brooklyn 21, N. V.

nios (Būgo) —Kovelio 
nų geležinkelio. Tai yra Pripe
ties augštupio pietinis plotas. 
Su tuo plotu pasibaigia Pripe
ties—Pinos balyno vakarinė 
baltoji, ir tiek pat mažai apgy
venta sritis.

Imamo ploto ribos:
šiaurėje Vilnios (lenk. Wel- 

nianka; Būgo kair. — v. įt.) 
žiotys, t y. Cholino—Liubom- 
lio—-Kovelio—Sarnų geležin
kelio linija = 206 km.

Pietuose Būgas (ties Kru- 
bieszow mst. — Valuinės Vla
dimiro mst. — Lucko mst. — 
lenk. Rowne (rus. Rovno; šak
nis Raun-) mst. = 150 km.

Rytuose maždaug -Horynies 
(Pripeties deš. — p. įt.) arba 
Sarnų — Rovno linija = 80

Knygos ieškokite pas vietos spaudos platintojus 
arba užsakymus siųskite:

vietovardis sako tą “apylinkę, 
galą” lietuvių- gyvenant.

Bagno Mowczanowo “Mauča- 
novo balos” tarp Stochodo ir 
Styro (abi upės Pripeties deš. 
—p. įtakai) didžiulės balos 
miškuose, 45 km į šiaurę nuo 
Lucko mst, 50 km į rytus nuo 
Kovęlio mst. Movčanov-o vtv. 
tėra svarbus kamienas Mov-č- 
an-, o likusioji priesaga -ov- 
terodo kilminę vardo (ir balų) 
priklausomybę ir, žinoma, yra 
atsiradusi vėliau; seniausias 
kamienas tėra Mov-č- iš Mauč- 
(Mau-t-š- iš Maut j-). Ir Lietu
voje, jos Žiemgaloje (taip pat 
ir Latvijos Žiemgaloje) randa
me upėvardį Maučiuvis — 14 
km ilgio, prasidedąs vakariau

Žmudcza k. ir dv. 12 km Į 
vakarus nuo Litohoszcz k ir 
dv., 5 km į pietus nuo Mielnica 
mstl., 31 km į pietryčius nuo 
Kovelio mst., 42 km į šiaurę 
(ryčiau) nuo Litwa mstl. ir 
dvaro. Žmud-č-a būtų liet, že- 
mattynė, t. y. lietuvių žemai
čių gyvenamoji sritis ,nes že
maičius, Žemaitiją slavai vadi
na Žmud', o žemaitį — žmu- 
dialc, žmucteiak, žmudin, žmu- 
dzin ir pan. .

Vietovardžiui ir jų atstovau
jamos vietovės libdija, kad ši
toje Kovelio srityje esama stip
rių ir plačiai išsimėčiusių lie
tuviškų sodybų.

drąsą — ar išsisups lygiai su 
balkių aukščiu.

Klyksmas, triukšmas pripil
dydavo jaujas, nuo supimosi 
apsisukdavo galvos, taip griū
davo į sniegą, kad nesusirgtų 
“jūros liga”.

Didžiausi triukšmą ir links
mybes sudarė taip vadinami 
"Užgavėnių žydai".

Susiburdavo kaimo jaunimas 
— pusvaikiai ir jau kiti ka
riuomenėje atsitarnavę — ir 
užsidėdavo dideles, medines, 
baisias kaukes, vadinamas “li- 
čynomis”. Kaukių nosvs kum
pos. veidai ištepti baisūs anta
kiai .nukarusios barzdos. Apsi
vilkdavo keisčiausiais 
žiais, išsiversdavo 
kupras prisikišdavo pagalvių, 
susijuosdavo diržais, pasiimda
vo didelius botagus apsiginti 
nuo šunų. Jų tarpe visada bu
vo vienas velnias, kuris nešėsi' 
maišelyje pelenų ir visur dulki
no; buvo giltinė su dalgiu ir 
angelas.

Grodami armonikom, mušda
mi būgnus, jie eidavo triukš 
maudami per kaimus. Prieš so
dybą angelas pradėdavo vytis 
velnią. Šis sprukdavo tiesiai į 
triobas, sukeldavo triukšmą, 
pribarstydavo pelenų. įkandin 
sugriudavo visi, sugaudavo vel
nią, jam įkrėsdavo.

Kaukių medinės-nosies gale 
buvo įkalta mažytė adata. Ir 
vos šie kaukėti vyrai susigrūs
davo vidun, tuoj lįsdavo prie 
merginų bučiuotis. Ir jei kuri

.★ Prez. Eisenhoweris pareiš
kė, kad tik nuo kovo pradžios 
jam bus aišku, ar jis sutiks bū
ti iš naujo renkamas 1956.
★ Maskvos pavestos, pasisiū

lė Egiptui su prekybos dery
bom ir pagalba ko m. Vengrija. 
Bulgarija ir Kinija.

vosi ir spragilais siausdavo vi
siems, kas tik pasipainiojo ant 
tako.

> Nemakščiuose buvo garsios 
Užgavėnių Kotrės dukters ves
tuvės.

( Aprašytos Naujojoje Romu 
voje 1933 m. 113 nr.). Užgavė
nių Kotrė dar prieš karus bu
vo graži ir patraukli. Dabar ji 
paseno, bet turi -dukterį, kuri 
besivaišindama per “mėsėdį” 
susilaukia pavainikio su Lašin
skiu. Bet Lašinskis baigia savo 
dienas ir negali vesti. Tada 
piršlys Cibulskis (per gavėnią 
cibulės labai dažnai vartoja
mos) ima piršti Kotrės dukte
rį Kanapinskiui. bet Kanapins
kis viešpataus tik septynias sa
vaites. paskui vėl bus nuvers
tas. Tada Cibulskis ir Užgavė

nių Kotrė sutaria dukterį išlei
sti laikinai. Kadangi tokios lai
kinos vestuvės galimos tik Ru
sijoje, tai Kanapinskis persi
rengia Trockiu. nusigrimuoja, 
ir visi siaučia, kelia Kotrės 
dukters vestuves.

Tai gražus kaimo vaidini
mas, kuriame susiburdavo ne 
tik persirengę su kaukėmis vy
rai bei moterys, bet dalyvau
davo ir pats kaimas. Vakare 
šie susigrūsdavo į kokią Salę 
ir ten su didžiais sąmojais.^? 
kuriuos įsimaišydavo ir pati pu 
blika. baigdavo “vestuves”.

Kaukes lydėdavo didžiuliai 
vaikų būriai. Ir šie jau puošėsi 
popierinėm kepurėm, tepėsi 
veidus, sutikę sniego senį, šo
ko ratelius. Vakare vaikai per
sirengę eidavo lankyti kaimy
nų. paragauti blynų ir stengėsi 
visokiais būdais pakeisti balsą, 
kad jų neatspėtų .

Kai laikrodžiai mušė dvylika, 
tilo muzika, dingo kaukės, din
go “vestuvės” ir riebūs valgiai. 
— taip prasidėdavo gavėnia.

BR. ŽEMAITIS.

yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba apie 
Lietuvą visiems suprantama kalba, 
toilėl jis tinka visiems, kas kokia 
kalba bekalbėtų.

Albumas Lietuva 
yra gražiausia dovana 
Vasario 16-sios proga 

Kiekvienam verta šį gražų leidinj pa
čiam įsigyti ir kitam dovanoti.

Išleido: A T E I T I S. 916 U’iHoughby
Avė.. Brooktyn 21. N. Y.

.Jį galima gauti:
"DRAUGE”. 2.Tt1 So. Oakley 
Avė.. Chieago S. III..
ATEITIES administracijoj ir 
ir pas platintojus.

Kaina 6 dol.

★ Darbininkas kitą savaitę 
dėl Wishingtono dienos išeis - 
tik vieną kartą — penktadie
nį, vasario 24. Kadangi '.trečia- : 
dieni nedirbama, , tai tam penk- ' 
tadienio numeriui taikomos ko
respondencijos ir pranešimai 
redakciją turi pasiekti ne vė
liau antradienio, vasario 21 d. '■ 
Vėliau atėjusios koresponden
cijos į penktadienio numerį 
nebegalės patekti.
ir Kun. Juozas Katinas, bu- 

vęs Joniškio vikaras ir Kurk- < 
lių klebonas, bolševikų antro
sios okupacijos metu buvo iš- 
tremtas į Rusiją. Jam buvo " 
primestas kaltinimas, esą karo 
metu bendradarbiavęs su So
vietų priešais. Neseniai gautos i 
patikimos žinios, kad kun. Juo
zas Katinas dar tebėra gyvas 
Rusijoje, bet labai paliegęs — 
visiškas invalidas, tačiau į Lie 
tuvą jam grįžti neleidžiama.
ir“ Vaikų stovykla Adelaidė

je. Australijoje, suruošė Aus
tralijos Liet. Bendruomenės 
vietos apylinkė prie Taperro 
pajūrio. Stovykla vyko pirmoje 
sausio pusėje, vadovavo: mo
kytojas Ivoška. P. Puslienė ir 
J. Počiėhė. - . į _
★ Jaunimo namus Chicago-"' ' 

je stato lietuviai jėzuitai. Sta
tyba prasidės šį pavasarį. Kar
tu namuose bus patalpos mo
kykloms. lietuviškoms jaunimo 
organizacijoms, sportui salė ir 
salė susirinkimams.
★ Lietuvių sodyboje Angli

joje eina remontas ir pasiren
gimas vasaros sezonui. Tvar- > 
komas bei gražinamas rajonas, 
daromi vidaus namų pertvar
kymai. Įvestas ir vištų ūkis.
★ “Jaunimo žygių' 

mų Lietuvių Krikščionių De
mokratų Sąjungos Jaunimo 
Sekcijos, pasirodė naujas 1(6) 
numeris, kuriame rašo: prel. 
M. Krupavičius, A. Žukauskas, 
A. Gražiūnas, 
Vyt. Sužiedėlis 
nas.
★ "Moters" žurnalo 2 nume

ris jau atspausdintas ir išsiun
tinėtas skaitytojams. Leidžia 
Liet. Kat. Moterų Draugija. 
Administracijos adresas: 46 
Delaware Avė.. Toronto. Ont.
ir Kun. V. Endriūnas, šešetą 

metų dirbęs saleziečių parapi
joje Elizabethe. N. J., persike 
lė į. lietuvių saleziečių įkurte 
vienuolyną Crown Point. In
diana. kur eis namų viršininko 
pareigas. Jo naujas adresas: 
Salesians of St. John Bosco. 
Crown Point. Indiana.
ir Antano Petrolavno, 1912 

metais gyvenusio Nonticoke. 
Pa., ieško Morta Petrolavnaitė- 
Meksraitienė. kilusi iš Kales
ninkų km.. Ūdrijos parapijos. 
Jos tėvo vardas buvo Simonas. 
Rašvti: Mrs. Martha Meksrai-

Vakaruose Būgo vaga —Vii 
nios žiotys ir Hrubieszowo — 
Valuinės Vladimiro linija = 
40 km.

Šio ploto pietinė riba nuo 
Pripeties versmių ligi Vilnios 
žiočių 30 km ir nuo Jasioldos 
(Pripeties kair. — š. įt. ryčiau 
Pinsko mst.) žiočių lig Sarnų 
90 km. ' '

Visas plotas 
vakarinė dalis.

Miestų, be Kovelio, plote 
daugiau nėra.

Lietuvybės pėdsakai
Butejki k. ir dv. 7 km į pie

tus nuo Romejki k., 25 km į ry
tus nuo Czartorysko mstl.. 110 
km į rytus nuo Kovelio mst.: 
But-eik-iai — Būt-eik-iai. LAV 
su priesaga -eik- yra 3 vieto
vardžiai. bet šiaipjau šaknies 
Būt-, Būt- jų daug; taip pat jų 
randama M. Lietuvoję įr Prū
suose, Jotvoje .

Dorogintcze k. 22 km i piet
ryčius nuo Valuinės Vladimiro 
mst., 55 km į pietus (vakariau) 
nuo Kovelio mst. Gal vieto
vardis ir jo gyventojai ką ben
dra turi su buginiu ir pagiri- 
niu Drogičino miestais: kad tik 
slavai kartais ir baltų jotvin- 
gų nebūtų “drogiČenais” vadi

ir Darbai dar pagausės nuo 
kovo mėn. vidurio, kaip rodo 
Darbo departamento surinktos 
žinios. Padidės darbų lėktuvų 
statyboje, elektros pramonėje, 
ūkio mašinų statyboje, uostuo
se. cheminėje pramonėje, teks 
tilėje.
★ Socialine apsauga (Sočiai 

Security) dabar naudojasi 8 
milijonai pensininkų. Aštunta 
milijoną užbaigė Carl C. Kra- 
kel. 66 metų, saldainių parda
vėjas iš Louisville. Ky. Jam 
pripažinta mėnesiui $155.30. 
Gyva dar ir ta moteris, kuri 
1940 m. pirmoji gavo pensiją 
— tai Miss Ida Fuller iš Lud- 
Iow, Vt. '

ir "Amerikiečių dypvkai" 
— Rcp. Sidney R. Yates (D.— 
III.) taip pavadino amerikie- 

ir reikalauti, kad Vokietija bū- čius. kurie sulaukę 65 metų 
tų sujungta pagal Maskvos pla- tartum išvejami iš savo krašto, 
ną. Per naujus rinkimus vokie- nes darbo jiems jau neduoda-

Pasidarykite savos

Z 1B K l VK O S
IdėK't* keletu
jtunibr.i.-ot** i buteli flrynos degtinį* ir gj- 
ie»ite iMaigArdrivot* ger«Au*<u p^sautyje aro- 
m.iti-iku ger<mu Vieno nokeiio ettek» visiemo 
metams Patenkinimas garantuota* arOa įra- 
fin.imi Pinigai. U<*i*akyktte neoel»iant. PO- 
heho Kama SI 00. Rašykite:

VVORLO HERB C O.. Dept. Y.
18th Avė.. Newark 3. N. J,



WATERBIJRY, CONN

1105 County-rd.

vanduo tikrai šiltas ir maudy
tis nebaugu. Ar tamsta dabar 
įsitikinai?

žmonių besisu- 
' Stodamas ponas Toks pajuto 

*'ipeOSiĮ*‘.atsipūsti ir nusi- 
t^^dMŠgino i pasakiškąją Floridą 
f Z “tkandin didelių veikėjų. Lium- 

psįūt jam pamario smėliu su 
ryŠulni rankose Cten buvojo 

; manomai kelnaites/ pasitai- 
kė sutikti netarilį poną kitokį. 

y Mandagiai į g ir kreipėsi: <
i - — Meldžiamasis ,ar nešutik- 

tum to mano ryšulio trumpam 
LTį^: palaikyti? Ar nebus nemalo- 
^T^/hu?

nereikia. Aš galiu ir be 
tai padaryti.

DETROIT, MICH.

CHICAGO, ILL.

HELP W. FEMALE

-— Ne, tokio įtikinimo man

TOOL & DIE MAKERS

Califoraia Location

Waterburio Alto Valdyba. Work and live on California’s beautiful Peninsula, where

Nashua, N. H

EMPLOYMENT OFFICE

LENKURT ELECTRIC

su-
na- 
įsi-

Sausio mėn. 29 <L šv. Anta
no parapijos mokyklos klasėje 
įvyko ALRK Federacijos 4-to

— Žinoma, jei ryšulio nelai- 
kvsi ir rankos bus laisvos. Aš 
galiu ta malonumą padarvt'- 
prašau man duoti atgal ir ačiū, 
labai ačiū!

INDIANOS valstybėje išrinkta “širdies karalienė” C. Am Burch 
ir “širdies princesės” — C. Henry ir J. Skinner. Rinkiniai buvo su
rišti su vajumi širdies ligos fondui.

VVonderful Transportation 
COMBINATION BILLER 

AND TYPIST 
Days.

ALSO OPENING FOR BILLER 
and one TYPIST for night 

work with trudc line

Mielu noru.
naštos ponas

švento Kazimiero parapijos 
spausdinamose savaitinėse ži
nutėse sausio 29 d. paskelbta, 
kad šiemet parapija globėjo 
šv. Kazimiero diena bus iškil
mingai paminėta bažnyčioje 
pamaldom ir pamokslu, o vaka
re 4 vai. parapijos salėje vyrų 
kliubas suruoš vakarienę. Visi

sutraukęs neįprastai gausų

the climate is best by govemment tęst.

Send a summary of your personai and work history to 
the address below and let us help you with any ųuestions 
you may have regarding relocation.

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

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

Permanent positions.
CALL CLiffcide 4-1000

Mr. Walter Rich.

ti Lietuvos išlaisvinimo kova 
bei parodyti savo tautinį soli
darumą. Visos surinktos aukos 
bus perduotos Amerikos Lie
tuvių Tarybos Vykdomajam 
Komitetui.

ALTO Clevelando skyriaus 
valdyba kviečia visus Cleve
lando Lietuvius galimai gau
siau visame minėjime daly

Lietuviu Taryba, talkininkau
jant JAV LB New Jersey apy
gardai.

Jieva M. Tražfokiant
Vicepirmininkė.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Ilietuviu bendrovė ' OVER- 

SEAS CARGO CO., atstovau
janti didelę anglų firmą HAS- 

t- . KOBA Ltd., Londone, siunčia Į 
^LIETUVĄ ir kitus kraštus 
^iuntinhis su vilnonėmis me- 

- . . 'džiagomis, maistu, avalyne, 
vaistais ir kit. 100r'r garant. — 
pttnm draudimas. Visus reika
lingus mokesčius sumoka siun- 

. tėj», gavėjui mokėti nieko ne
reikia. Siuntiniai siunčianu iš 
.Londono, Anglijos tad labai

* J. Kasaliūnas Brazilijoje 
suorganizavo vaikų chorą, į 
kurį priima tuos vaikus, kurie 
kalbės tik lietuviškai. Repeti- 

parapijiečiai raginami vakarie- cijos vyksta kiekvieną dieną 
nėję gausiai dalyvauti. P.S. privačiuose namuose.

— Ne, nebus, — atsakė tas 
ponas kitoks. —

Nusikratęs 4___
Ikįfįį Toks pribėgo prie vandens,
-Ą pasėmė pilnas savo rieškučias

ir žliugterėjo tam ponui tiesiai 
gį.J į veidą.

~ — Ar tu patrakai? — suri
ko tas ponas. — Ką gi čia da
bar išdarinėji?

— Nieko, — atsakė ponas 
Toks, — vandenėlį laistau: šil
tas ir švarus. Ar nemalonu?

— Atsiprašau, — suriko tas 
ponas, — tokios kiaulystės 
dar nesu matęs: aš jo gniužu
lą laikau, o jis mane taško į 
veidą. Kam tai būtų malonu?

— Bet gi tamsta gali supras
ti, — aiškino ponas Toks, — 
kad kitaip negalėjau: mano 
rankos buvo užimtos. Ar tams
ta galėtum rankose laikyti ry
šulį ir kartu delnais semti van
denį? Aš tai negaliu to pada
ryti. Be to, rodos, aiškiai klau
siau: ar nebus nemalonu? 
Tamsta atsakei, kad ne .nebus.

— Taip, atsakiau ,bet ne 
tam, kad mane vandeniu šlaks
tytum. Tamsta prašei tik ry
šuli palaikyti ir aš galvojau ...

— Aš nežinau, ką tamsta gal
vojai, o man buvo aišku, kad 
jei to ryšulio nesutiksi palaiky-

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas Įvyks vasario 19 d. 

įy . Iš ryto 11 vai. bažny^^io n”- 
maldos, o pats minėjimas 4 

1 ' vai. p. p. parapijos didžiojoj 
salėj. Kalbės miesto meras 
Eduard D. Bergin. “Vienybės”

— Už tai. kad vandeniu ap
taškei?

— Ne. už palaikymą. Van
duo čia nieko nedėtas. Jis tik
ra1 š’ltas. Pabandykite!

Ponas Toks nukrypavo to
liau pamariu, žiūrėdamas Į 
palmes ir galvodamas :

— Vagi, kaip pasaulis 
tvarkytas! Reikia žmogui 
daryti malonumą, kad jis 
tikintu, jog tikrai • malonu.

•>,Prašykite mus į LIETUVĄ 
'*• siunčiamų gėrybių sąrašų:

į OVERSEAS CARGO CO.
4424 S. Rsckw«ll St,

s, ? - ? • - —. —. _______

Religinio meno paroda Chicagoje
Lietuvos bažnytinės provin

cijos įkūrimo 30 m. sukakčiai 
paminėti ruošiama religinio 
meno paroda, kurios garbės 
komiteto pirmininku maloniai 
sutiko būti Kauno Arkivysku- 
p a s Mat ropolitas Juozapas 
Skvireckas. — ■■ 1 - V

Paroda bus iškilmingai ati
daryta kovo mėn. 11 d. šv. 
Kryžiaus parapijos salėje, Chi
cagoje. šioje parodoje kviečia
mi dalyvauti visi dailininkai ir 
architektai. Apie dalyvavimą 
(su kokiais darbais ir kiek) au
toriai prašomi pranešti tuojau, 
o pačius darbus reikia prisiųsti 
iki š. m. kovo mėn. 1 d. paro
dos rengimo komiteto pirmi- . 
ninkui dail. A. Valeškai, 19 E. 
Pearson St., Chicago 11, III. 
(telef.: Whitehall 4-0239).

Autoriai eksponatus sutvar
ko taip, kad jie tiktų ekspozi
cijai. Taip pat prie kiekvieno 
darbo prideda savo pavardę, 
adresą, eksponato pavadinimą 
ir kainą. Įpakuoja taip, kad tas 
pačias įpakavimo priemones 
galima būtų panaudoti grąžini
mui, ir siųsdami eksponatus 
apdraudžia. Kartu turi būti pri 
siųstas ir bendras eksponatų 
sąrašas .

Į parodą autoriai eksponatus 
siunčia savo lėšomis, o jų gra
žinimą atgal apmoka parodos 
rengimo komitetas.

Komitetą atstovauja: New 
Yorke — R. Viesulas, 1285 De
an St., Brooklyn 16, N. Y., te
lefonas: Prezident 3-5733; 
Bostone — V. Vizgirda, 39 Har- 
bor View St., Boston 25, Mass., 
telef.: Geneva 6-4842 (pašauk
ti): Clevelando — V. Raulinai
tis, 1093 E. 71st. St.. Cleveland, 
Ohio, telef.: Express 14245:

red. Juozas Tysliava ir Balfo 
reikalų vedėjas Stasys Lūšys iš 
Brooklyn, N. Y. Meninę dalį 
atliks parapijos choras ir kitų 
draugijų gabūs atstovai-vės.

Nepriklausomybės minėjimo 
iškilmės yra vienintėlė proga 
parodyti savo tautinį vienin
gumą, tad vasario 19 d. raski
me laiko mūsų tėvų žemės 
praeities garbės ir dabarties 
kančioms paminėti. Nuoširdžiai 
kviečiame visus gausiai daly
vauti.

Kanadoje —J. Bakis, 32 Tyn- 
dall Avė., Toronto, Ont., telef.: 
Kenwood 4-380.

Apie dalyvavimą religinio 
meno parodoje iki š. m. vasario 
1 d. jau pranešė šie dailinin
kai ir architektai: P.' Augius, 
J. Bakis, A. Dargis, J. Daugvi- 
la, kun. P. Dziegoraitis, V. Ig
natavičius, Z. Kolba, J. Kovals- 
kis, A. Kudokas, B. Lukštaitė, 
Sesuo M. Mercedes, L. Mickas, 
A. Pagalytė, V. Petravičius, V. 
Raulinaitis, D. Sakalauskaitė, 
J. Šaukus, A. Tamošaitienė, A. 
Valeška. T. Valius, R. Viesu
las, L. Vilimas, V. O. Virkau, 
V. Vizgirda, R. Žukaitė.

Newark, N. J.
New Jersey Lietuvių Taryba 

maloniai kviečia visus Newar- 
ko ir apylinkės lietuvius daly
vauti Lietuvos nepriklausomy
bės minėjime, kuris Įvyks vasa
rio 19 d. 2 vai. n. p. Robert 
Treat viešbutyje, Park Place. 
New Jersev gubernatorius va
sario 16 dienos proga paskelbs 
Lietuvos nepriklausomybės die
ną savo proklamacija. Newar- 
ko miesto meras Leo P. Carlin 
pažadėjo, kad vasario 16 die
ną priminus visiems Newarko 
gyventojams didelia iškaba ant 
rotušės su užrašu: Republic of 
Lithuanian Day February 16, 
1956. Senatoriai ir kongreso 
nariai pasakys kalbas Wa 
shingtone.

Kai taip nuoširdžiai svetimi 
mūsų naudai dirba, tai ar rei
kėtų savus net ir prašyti daly
vauti minėjime. Todėl būtinai 
visi dalyvaukime ir kitus para
ginkime. įėjimas nemokamai. 
Programa bus įdomi. Invokaci- 
ja atkalbės prel. Ignas Kelme
lis. Kalbas pasakys: Leo P. Car
lin. Newarko miesto meras; 
Philip E. Gordon, councilma- 
nas; Charles R. Howell. statė 
com’missioner of banking and 
Insurance: Adv. Kazys F. Pau
lis, N. J. L. T. nirm. ir Pranas 
Vainauskai Lk uv< s Laisvės 
Komiteto na-ys.

Meninę programos dali išpil
dys: Rūtos liet, radijo ansamb
lio choras, ved. A’. Kačanaus- 
ko: deklamuos *uur iė Butvy- 
daitė ir Rūta Graudušytė; vė
liavas pagerbs lietuviu vetera
nu posto nariai ir moterų auzi- 
liary.

Minėjimą rengia ir visus

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Clevelando skyrius Lietuvos 
Nepriklausomybės atgavimo 38 
metų sukakties minėjimą ren
gia vasario 19 d.

Tą dieną 10 vai. ryto šv. Jur 
gio bažnyčioje bus atlaikytos 
iškilmingos pamaldos. Pamal
dų metu giedos šv. Jurgio pa
rapijos mišrus ir virų choras, 
vadovaujamas muziko Prano , minėjimo metu, bot aplankant 
Ambrazo. Vyrų choras rengia visus tautiečius ju butuose, 
specialų repertuarą šiai progai. Aukoms rinkti ALTO valdyba 

Iškilmingas minėjimo aktas yra sudariusi specialią komisi- 
bus 4 vai. p. p. šv. Jurgio pa- ją, kuriai vadovauja valdvbos 
rapijos salėje. Minėjimo metu vicepirmininkas Juozas Sadaus- 

nuoširdžim kviečia Ne\y Jersev koncertinėje dalyje Chicagos kas. Visi Clevelando lietuviai 
moterų choras, vadovaujamas maloniai prašomi galimai gau- 
muzikės Alice Stephens, išpil- siau aukoti ir tuo pačiu parem- 
dys specialią programą. Choras 
minėjimui rengia atatinkamą 
lietuviškų dainų montažą, ku
riame Įpinta yra šokiai ir de
klamacijos. o antroje dalyje 
duos lietuviškų kompozitorių 
patriotinių dainų ir operų 
choro partijų ištraukas. Visa ši 
Stephens ansamblio meninė 
programa yra rengiama specia
liai šiam minėjimui ir niekur vauti.

Dėmesys jaunimo stovyklai

tikslas buvo sukelti didesnį dė
mesį Federacijos nupirktai sto
vyklavietei. kąi> sukėlus aukų, 
dar šią vasarą būtų galima jau
nimui ten stovyklauti. •

Iš Clevelando atvykęs dr. A., 
Dąmušis (ALK Federacijos 
pirmininkas) kalbėjo apie sto
vyklų reikšmę jaunimo auklė
jime. Kadangi rytinės lietuvių 
kolonijos turi stovyklavietes 
Kennebunkoorte ir Putname, 
tai buvo rūpinamasi stovykla
viete vidurio vakarų lietuviam. 
Stovyklai vieta jau nupirkta 
apie 60 mylių > nuo Detroito, 
pakeliui į Chięagą. Clevelan- 
dui bus: apie 4 vai. kelio, Chi- 
cagai apie 5 vai. Nupirktas 
ūkis 230 akrų dydžio. Vietovė 
tikrai graži, ’ tartum Zarasų 
krašto gabalėlis,“ svarbiausia, 
kad ir savas ežerėlis telkšo vi
duryje. Kas tik tą vietovę lan
kė, grįžo, sužavėtas gamtos 
grožiu.' . , į .'

Jei Detroitųi stovyklavietė 
bus arčiausia, tai ir'darbo de
troitiečiai turės daugiausia. 
Jau šį susirinkimą pamatėme 
inž. E. Arbačiausko paruoštus 
stovyklos planus. Jie taip pa
ruošti, kad toje vietoje ateityje, 
bus galima tikėtis ir senelių 
namų ir gal net gimnazijos.

Inž. J. Mikaila pranešė, kas 
numatoma dar šią vasarą pada
ryti: privesti elektros energija, 
sutvarkyti kelią, sutvarkyti 
ežerėlio krantus, įvesti vanden
tiekį, pastatyti išvietes ir du
šus, virtuvę, administracijos 
namą ir po namelį berniukam 
ir mergaitėm, žinoma, visa tai 
priklausys nuo mūsų visuome
nės, kaip ji i jaunimo auklėji
mo dėmesį kreips. (Iki šiolei 
jau keliolika detroitiečių pasi
žadėjo o kai kurie jau ir atida
vė šimto dolerių, auką).

Stovyklavietė bus plačiai at

Vasario 16 m

vira visam lietuviškajam jauni
mui, kuriam lietuviška katali
kiška auklėjimo programa bus 
priimtina. Stovykla adminis
truos Nekalto Prasidėjimo se
selės, kurių rengiamomis vasa
ros stovyklomis rytinių pakraš
čių lietuviai jau seniai džiau-

Kuriasi gražus lietuviškumo 
židinys netoliese Detroito. De- 
troitiečius, clevelandiečius ir 
čikagiečius tai įpareigoja dides
nei aukai, ir reikia tikėtis, kad 
šių kolonijų lietuviai širdį (ir 
piniginę) atvers. Nemanau, kad 
ir tolimesnių vietovių lietuviai 
bus kurti šiam reikalui. Bent 
detroitiečiai iki šiol visu pa
sviečių šauksmui atsiliepdavo, 
nežiūrėdami toli ar arti kas ko
plyčią, kas vienuolyną stato. I 
šią stovyklą reiktų žiūrėti irgi 
kaip į bažnyčios statymą. Joje 
jaunimas ne vien ilsėsis, bet 
augs ir stiprės Dievo ir Tėvy- 

- nės meilė jų širdyse. P. Natas.

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ DETROITE

^Nepriklausomybės šventės 
minėjimas Detroite įvyks vasa
rio mėn. 19 d. Minėjimą ruo
šia Detroito Lietuvių Organi
zacijų Centras.

Išvakarėse, vasario mėn. 18, 
7 vai. vak. šv. Antano bažny
čioje bus laikomos gedulingos 
pamaldos, pagerbiant visus kri
tusius už Lietuvos laisvę.

Sekmadienį visose trijose 
lietuvių bažnyčiose įvyks iškil
mingos pamaldos čia tvarka: 
Dievo Apvaizdos parapijos baž
nyčioje — 10 vai., šv. Petro pa
rapijos bažn.— 10:30 vai. ir šv. 
Antano bažn. — 11 vai.

Iškilmingas aktas įvyks va
sario mėn. 19 d. 3 vai. po pie
tų Western High School salė
je, 1500 Scotten Avė. Kalbės 
Michigano gubernatoriaus G. 
Mennen Williams atstovas — 
teisėjas Theodore R. Bohn, 

nebuvo dar išpildyta. Reikia 
manyti, kad šis A. Stephens 
ansamblio pasirodymas' visai 
Clevelando visuomenei sukels 
tikrai iškilmingą šventišką nuo
taika ir paliks neužmirštamą 
Įspūdį .

Vasario 16 dienos proga pi
niginės aukos bus renkamos, 
kaip ir praėjusiais metais, ne 

Detroito miesto tarybos narė 
Mary V. Beck ir svečias iš 
Wąshingtono pulk. Kazys Škir
pa- ■

Meninėje programoje daly
vaus vyrų balsų kvartetas (dai
nuoja P. Zaranka, K Skiotys, 
J. ir A. PoĮikaičiai), čia "gimęs 
lietuvis pianistas Frank Janeck, 
tautinių šokių grupė vadovau
jama Galinos Gobienėš, ir de
klamatoriai — Birutė Rackai- 
tė ir Algirdas Pesys. <

Visi lietuviai vieningai daly 
vaukime šiame minėjime.

V. Kutkus.

Detroito Liet. Bendruomenė 
išsirinko naują valdybą

Vasario 5 buvusioje lietuvių 
salėje įvyko L. Bendruomenės 
susirinkimas, kuriame dalyva 
vo 120. Atidarė Česlovas Sta
niulis, prezidiuman išrinkta — 
Kazys Navasaitis — pirm., Vla
das Bublys — sekretorius.

Praeitų metų veiklos apžval
gą padarė pirm. Č. Staniulis; 
socialinių reikalų komisijos 
veiklą apibudino Valerija Kin- 
drotienė, Apie iždo padėtį kal
bėjo Eugenija Bulotienė. Pra
eitais metais turėta pajamų 
4,288,22 dol., išlaidų 3,060.79 
doL, ižde lieka 1,227.45 dol.

Praeitais metais valdyba rū
pinosi lėšų telkimu savų namų 
statybai, čia itin daug pasitar
navo Vytautas Kutkus, vedęs 
propagandą ir kartu sekreto
riavęs. Namų statybos komisi
jai pirmininkavo J. Mikaila, 
kuris ir padarė pranešimą. Na
mų statybai pasižadėta pirkti 
akcijų (šėrų) už 25,800 dol., 
bet šios sumos dar nepakanka, 
tad ir šiais metais bus telkia
mi pinigai.

Revizijos komisijos sekreto

NEW HORIZONS
AT

LENKURT
IN

MECHANICAL ENGINEERING • DESING DRAFTING 

ELECTRONIC PROTOTYPE • CONSTRUCTION
TECHNICIANS

A limited number of men who are esperienced in the me- 
chanical design of electronic assemblies can now advance 
to semi-professional or professional status with one of the 
\vorld's lieding electronic finns.
If you are an electro-mechanical design draftsman or have 
electronic prototype construction experience and have 
done drafting you may ąualify for one of these positions. 
Kere is your chance to advance in a position that calls for 
good experience rather than college degrees. If you are 
not satisfied with your present chances for personai 
grovvth and development contact Mr. Foster now at:

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

rius Vytautas čižauskas padarė 
revizijos pranešimą ir valdybos 
veiklą užgyrė. Praeitais me
tais Detroito Liet. Bendruome- 
nes valdybą sudarė: C. Staniu
lis, E. Bulotienė, V. Kutkus, J. 
Mikaila, J. Rekašius, K. Gri
cius.

Į šių metų valdyba pusiau 
slaptu balsavimu išrinkta:

Vytautas Kutkus — pirm., 
Kazys Karvelis — kartotekos 
vedėjas, Lidija Mingėlienė — 
iždininkė, Antanas Musteikis— 
namų statybos reikalų vedė 
jas, Pranas Misiūnas -— sporto 
reikalų vedėjas, Vladas Mingė- 
la — sekrt. Vladas Pauža — 
švietimo vadovas, Bronius Po- 
likaitis — socialiniu reikalų 
vedėjas ir Jurgis Rekašius — 
vicepirmininkas . "

Revizijos konrisiįon išrinkta: 
Jurgis Baublys — pirm., Juo
zas Petrauskas ir Pranas Za- 
ranka — nariai. V. Mingela.

• 5 DAY WEEK
• PAID VACATIONS

• PENSION

Waughan'$ Seed Co.
601 W. Jadcson - 
CHICAGO, ILL.
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Greemvoed Lake, N. T. 
TeL: GL 7-242*.

forndca top ta kitehen, pirage, 80 
tt w ywl trees. Full price 
IV $16.900. to eatholic com-

South Whito Horse Pike, 
Berlin, N. J. — Nauja moderniška koplyčia šer

menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.
Reikale šaukite: TeL TK 6-6484

William J. Drake-
Dragunas

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmalca 6-7272

cemente temt. wood sheathing< & 
— - *joot, fuUy in- 

veaither strip 
oil h.

fe buvo duoti vardą ^Addenda” (Pri- 
Prieš dėtinė), tr^iąją jau teko pava-

REALBTATt 
fmnsaamssnnsaaną

HUNTINGTON CTST. BUILT
2 NEW CAPE CODS ’

TO PLACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
CALL LO3-7291

BOSTON, MASS.

buvo 
per j

kuris perskrido Suppteraent I (Papildymas I).

tuviškoje spaudoje apie juos 
'■ girdėti kaip ir neteko. Tuo tar> 

pu, Lietuvių Atletų Klubas, į- 
stojęs Brooklyno Eastern Dis- 
trieto YMČA lygon, jau beveik 
sužaidė pusę pirmenybių rung
tynių. Pirmoji, gana kuklų lai
mėjimą 49—40 prieš Ridge- 
woodą, sekė dvi triuškinančios 
pergalės: 86—42 prieš Wil- 
liamsburghą ir 82—46 prieš 
Bushwik. Deja, ketvirtosios 
rungtynės atnešė pirmą pralai
mėjimą, prieš bene stipriausia 
lygos komandą — St. Johns, 
pasekmė 56—74. Neįstengda 
mi uždengti 6 pėdų 7 colių il
gumo centro puoliko, mūsų vy
rai jau pirmame ketvirtyje lei
do priešininkui atsiplėšti 12 
taškų persvara, kurios ir iki 
rungtynių galo negalėjo beiš- 
lyginti. Negana to. Sekančią 
savaitę tenka kapituliuoti prieš 
gana silpnoką estų komandą 
51—55. Vesdami visą rungty
nių laiką, paskutinėse sekun
dose ,padarę keletą fatališkų 
klaidų (keletos žaidikų tokio
je formoje daugiau nebenorė
tume matyti), turėjo atiduoti 
estams '"betikėtą laimėjimą. 
Tiesa, sekančiose rungtynėse 
negausiam lietuvių žiūrovų bū
reliui buvo pademonstruota, 
kad mūsų meisteris moka žais
ti'ir laimėti, esant reikalui.

Palyginti stiproka latvių ko
manda nuo pirmos rungtynių 
sekundės negavo progos pasi
rodyti Kietas dengimas, greiti 
deriniai tuojau parodė, kas tą

metimų pajamų vyras turi
3199 dol., o moteris 1161 dol.

pildymų be galo.
COLUMBUS 

HOTEL

Hotel, Paeffie Aveų Opp. St.
Nlįbsibs ftomto 

ATLANTIC CITY, N. J.
SPECIAL RATES 

$3.00 and $4.00 Per Day 
Restaurant — Griti

254 W. Broadway 
South Boston, Haas.

Laidotuvių Direktorius

KATY RODOLPH, garsi ameri
kietė slidininke iš Hayden, Co- 
torado, susižeidusi dar prieš 
olimpines rungtynes Italijoje 
ir negalėjusi jose dalyvauti, iš 
Europos pargrįžo namo.

★ Jei Amerikoje gyventojai 
taip augs kaip dabar, tai 1976 
ji turėsianti 228 su puse mili
jonų.
★ Ispanijos vyriausybė turi 

apie 2000 negyvenamų pilių. 
Už 15,000 dol. gali imti, kas 
tik nori, bet nėra norinčių.
★ Jungtinių Tautų viena ko

misija, neturėdama ką veikti, 
svarstė klausimą įvesti visame 
pasauly bendrą “vaiko dieną” 
panašiai, kaip yra motinos die
na. Vienas laikraštis ta proga 
pasiūlė paskelbti, kad “bleu 
Monday” yra 
diena.

★ Taikos 
Amerika turi
pramuštais pakaušiais.
★ Pirmasis katalikų univer-

CHURCH

BOPEEP POTTERY

PORT WASHINGTON — % 
aere, 2 room story home, walk 
to St. Peter's. $17,500. Globė 
Realty, 380 Port Washington 
Blvd., PO 7-1115 or PO 74993.

VAITKUS

197 Webster Avenue 
Cambridge, Man.

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorius

EAST ISUP 
ST. MABYS PAKISH

Graciaus spacious 7 room house 
vvhite frante, high ceilings, big 
windows, large entrance hall 
dtaning room, sitting room. 
powder room high coat eloset 
modem kitehen with enclosed 
porch, 4 bedrooms and bath on 
2nd floor, new carpet, hpt 
water heat, new four car gar- 
age. landseaped grounds, fac- 
įng endoved home. one block 
from church and parochial 
sehool. selling far below cost, 
mušt be seen. Phone Juniper 

1-2340. Write - Box 47,
ISLIP, L. L, N. Y.

Jungtinių Tautų

| Tel. STagg 2-5043

Ramunes
Kad būtų linksmiau

Baisusis subatvakaris

ntnfnt::

Paulius Gaubys

i

metais kasmet 
apie 125,000 su

Reikalų Vedėjas
660 Grand Street

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

Stephen Bredes Jr« 
ADVOKATAS

37 Sheridan Avė.
Brooklyn 8, N. N.

TeL APplegate 7-7083

PARDUODAMI 2 namai su 
keturiais garažais 293 Maujer 
St, Brooklyne. Kreiptis:

TALARSKI 
FUNEBAL HOME

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
38* Maple Avenae, Hartford, Conn.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose, 
prieinama kaina.

TeL CHapel 6-1377
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neinate pirma?
— Mes irgi tokius žinome,

— pasiaiškino inspektorius, — 
bet kad galėtume juos pagauti, 
mums reikia pinigo sumokėti 
tiem, kurie juos gaudys.

TeL EVergreen 7-4335

Stephen Aromiski s
(ARMAKAUSKAS)

Į

vakarą yra aikštės valdytojai. 
Laimėjimas 66—37 įrodė, kad 
LAK dar yra rimtas kandida
tas i lygos meisterius. Likus 
tik vienerioms rungtynėms šia
me rate, mūsiškiai būtinai turi 
įveikti St. Johns ekipą antrame sitetas pasauly buvo įsteigtas 
rate, norėdami patekti į baig
minius žaidimus (Playoffs). Vil
ties tam yra. Komanda dau 
giausiai remiasi žaidikais, ku
rie daugumoje pernai padėjo 
iškovoti šioje lygoje antrąją 
vietą: A. Cilčius, J. Birutis, A. 
Daukša, R. Kazlauskas, A. Kes- 
konis, A. Šlepetys ir kiti.

Atletas.

Mokytojas aiškina mokiniam 
veiksmažodžių laikus ir duoda 
pavyzdį: aš prausiuosi, tu prau- 
siesi, jis prausias.
j — Na, Jonuk, — kreipiasi 
jis į mažytį, — koks čia bus 
laikas.

Jonukas truputį pagalvojo ir 
atsakė:

— Tai bus baisųjį šeštadie 
nio vakarą, kai mama galvą 
man trinkia.

Visi nenarmalūs
Choro vedėjas, netekęs kan

trybės, ėmė plūsti visus cho
ristus: . r

— Ak, jūs ožiai! Kiekvienas 
bliauna savo balsu, kaip pami
šėlių namuose.

— Atsiprašau, — prasitaria 
vienas choristas, — pamišėlių 
namuose bent vedėjas būna 
normalus.

Kuris ii mūsų girtas?
Policininkas pamatė, kaip 

žmogus, apsikabinęs stulpą ir 
išsiėmęs raktą, stengiasi lyg 
duris atrakyti. Priėjęs jam ir 
sako:
; — Gerbiamasis, čia niekas 
negyvena, čia stulpas.

— Negi tamsta girtas? — 
klausia tasai. —Jei viršuje yra 
šviesa, tai kas nors čia turi gy
venti.

Mažas kupstas varčia 
didelį vežimą

į Mokesčių inspektorius atėjo 
pas pilietį ir jam sako:

— Žiūrėk, tu penkių dolerių 
mokesčių nesumokėjai. Dabar 
turi su pabauda mokėti 6.

— Tai tau ir tvarka! — atsa
ko žmogus. — Aš žinau tokius, 
kurie po kelis tūkstančius nė
ra sumokėję. Kodėl pas juos

Aleksandrijos mieste, Egipte, 
vardu “Didaskaleion”.
★ Prancūzijos valstybės biu

džetas išleidžia 10 milijonų 
frankų apmokėti detektyvam, 
kurie seka madų šnipus.

w ★ Washingtone vienas vieš
butis pasiskelbė, kad priims, 
nakvindins ir valgydins vaikus 
80 metų nemokamai, jeigu 
ateis su savo tėvu ar motina.. 
Viena tokia pora atsirado iš 
Seattle: duktė 82 metų, tėvas 
106.
★ Anglijoje norima išleisti 

Įstatymą, kuris uždraustų tė
vam duoti vaikam tokius var
dus, kurie galėtų būti pašaipos 
dalyku. Kodėl? Viena šeima 
savo pirmąjį sūnų praminė 
vardu “Finis” (Galas),, nes

MALVERNE — 3 bis., Our Lady 
of Lourdes Sehool, 80 x 100 plot, 
spacious custom bung. in finest se- 
ction, 25 ft. living rm, unjąue stone 
fireplace, dining rm., modem kit
ehen with dish vvasher, washing 
machine and built in dining area, 
colored ceramic bath, stall shower 
and lavatory, 2 large bedrms, 21 ft. 
knotty pine glassed and screened 
porch, tttic expands for 3 rooms 
and bath, oil hot water, attached 
gar. LY 9-6519.

SIUNTINIAI LIETUVON

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

Atvykite'asmeniškai, ar skambinkite EV 84163 dėl 
kainoraščių. Patarnausime greitai ir sąžiningai.

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

SCHOLES BAKING, Ine.
V. Lukas — vedėjas

582 Grand St^ Brooktyn, N. Y.
TeL EVergreen 4-8802

Lietuviška duona — geriausia 
duona. Mes kepame duonas, py
ragus ir pyragaičius pagal visų 
skonj. Tortai, ypatingai pyragai ' 
vestuvėms, krikštynoms ir kito
kioms iškilmingoms progoms. Už
sakymai išpildomi kogeriausiai.

Išvežtajame į krautuves 
privačius namus.

Ramunių arbatą vi
sada yra gera gerti. 
Ramunių šviežių 
žiedų pusė svaro 
kainuoja $1.25.
Liepos žiedų arba
ta geriama prakai
tavimui sukelti,

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avė I
Brooldyn, N '

M. P. BALLAS—Direktorių:
ALB. BALTRCNAS-BALTON

Brooklyn, N. Y- 
NOTARY PUBLIC g

CARL HOPPL’S z |
BANOUETS — RECEPTIONS Ali Sočiai Functkms, Serv- | 
ice for 500 Persons. No Party Too Small. j
SUNDAY DINNER From Noon to 9 P. M. DAILY DINNER | 
From $2.85, Service 5 to 9 P. M. |
SPECIAL RATES, PRIVATE ROOMS AVAILABLE FOR | 
WEDDING RECEPTIONS AND BANOUETS.

Valley Stream Park Inn. i 
Merrick RcL, opp. Park, Valley Stream, L. I.

Re*. Valley Stream 5-6035.

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

Visa kartu gali gauti už pri
siųstus $4.00.

ALEXANDER'S CO.
414 Broadway

South Boston 27 Mass.

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė. 

Br oklyn, N. Y.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B________

J. B. SIIALINS |

Laidotuvių Direktorius 5
84-02 JAMAICA AVĖ. 5

(prie Forest Parkway Station) J
Woodhaven, N. Y. |

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

TeL Virvinis 7-4499

Portretas, vestuvės, vaikai, įvairūs subuvimai, kopijos ir 
1.1 Natūraliose spalvose trijų dimensijų (stereo) nuotrau

kos, taip gi aliejiniai portretai
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. Woodhaven 21, N. Y.

(BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)
T«U VI 6-2164

po 6 vai. vakaro, nedarbo dienom visą dieną.

Visais draudimo reikalais kreiptis 
į draudimo atstovę

JUOZ^ ANDRIULĮ
E1CENSED INSURANCE BROKER

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

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

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

Greitas ir sąžiningas patarnavimas.
Kreiptis: šiokiadieniais iki 8 vai. vak.. šeštadieniais iki 5 

vai. vak.
Juozas Andriušis

238 Leonard Street Brooklyn 11. N. Y.
KVergreen 7-8247.

TeL APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS
B A N G A

SU BIDGEWOOD AVB. BBOOKLYN, N. X.

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

Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven. 
Richmond HHL Ozone Park, Forest Hill, Jamaica.

WINTER GARDEN TAVERN Ine.

KABARETAS

VYT. BELECKAS savininkas

Baras, Sale vestuvėms, 
parengimams, susirinki 

mams, etc.
1883 MAKNSON ST. BROOKLYN 27,

Tet. EV t4SM (Prie Foreri Are. riettaO RMererreri



JOKŪBAS ŠERNAS TROJOS KARE ŽŪNA DEL ELENOS
MASF

DIDŽIOJO NEW YORKO 
1955 M. BALFO VAJAUS

ŽINIOS..

gąvėliny -metu pamaldos bus: 
rečiadiemais 7:30 v. v. irįęk- 

madįeniais 3 v. p. p. — Grau-

laiminimas; penktadieniai^. 7:$0 
v. v.— Kryžiaus keliai, palai-

penktadienio vakarą išskrido į
Europą. Jis apsigyvens vėl Gavėnios rekolekcijos 
Pfullingene, Vokietijoje, ir iš — - - — - — 
ten rūpinsis Tautos Fondo lyne Putnamę moterims ir 
kalais. Paskutinėje Vliko sesi* mergaitėms vyksta: moterims 
joje jis buvo išrinktas Tautos 
Fondo pirmininku. Aerodrome 
išleido jį prel. J. Balkunas, M. 
Kižytė, J. Boley, P. Vainągs-

Nekalto Prasidėjimo vienuo-

— vasario 17—19 d., vyr. mer-

Naujasis Vliko pirmininkas 
J. Matulionis jau Vokietijoje.
Maironio šeštadieninė mokykla 

šį šeštadienį, vasario 18 d., 
12:15 vai. (penktos pamokos 
metu), Apreiškimo parapijos 
salėje, ruošia Vasario 16 minė
jimą. Programoje kun. V. Pik
turnos kalba ir meninė dalis, 
kurią išpildys patys mokiniai. 
Į minėjimą kviečiamas visas 
Brooklyno mokyklinio amžiaus 
jaunimas. Laukiami ir tie lietu
viukai, kurie nelanko jokios 
lietuvių mokyklos.

"Liet, atsiminimų" radijo 
, valanda,

^kuriai vadovauja Jokūbas 
J. Stukas ,minėdama 15rkos 
metų sukaktį, balandžio 22 d. 
Webster Hali rengia didžiulį 
koncertą—balių. Programą at
liks Alke Stephens ansamblis 
iš Chkagos kartu su "Rūtos” 
dainos ir šokių ansambliu.

jaunom moterims — kovo 2— 
4, jaunesniom mergaitėm — 
kovo 9—11 d. Iš New Yorko no
rinčios dalyvauti vienose ar ki
tose rekolekcijose registruoja
si pas Bronę Kulytę — tel. 
DA 6-2608 ar pas Ireną Mikul- 
skytę —tel. DI 2-1023.

Per užgavėnes
antradienį, vasario 14 d., 7 

v. v. Angelų Kar. parapijos 
Gyv. Rož. draugija rengia bly
nų vakarą tos pačios parapijos 
svetainėje.

Lietuvos vyčių
41 kuopa vasario 8 susirin

kime, Apreiškimo salėje, mi
nėjo Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktį. Apie lietuvybės 
svarbą Amerikos lietuviam 
kalbėjo Balfo reikalų vedėjas 
St. Lūšys. Angelė Ragažins- 
kaitė deklamavo Jono Kmito 
eilėraštį? Susirinkime dar kal
bėta jaunučių vyčių klausimu. 
Vasario 26 d. 3:30 vai. ir 7 vai. 
vak. Apreiškimo salėje vyčių 
pastangomis bus rodomi Lietu 
vos vaizdų filmai.

NEW YORKE VAIKAM boro dantų gydymo diena. Ta proga savo dantis apžiūrėti “prašo” Bronxo 
zoologijos sodo febas iš Kubos vandeny.

K unijų pakerimai
Vasario 7 Bostono "arkivys

kupas parapijose sukeitė daug. 
Į tą skaič:u pateko ir trvs lie
tuviai kunigai.

Kun. ĮG Jenkus, kuris buvo 
vikaru šv. Juozam liet par. 
Loveli, Mass., perkeltas i vika
rus angliškon šv. Pranciškaus 
par. Roxbury, Mass.

Kun. S. Saulėnas, vikaravęs 
angliškoje šv. Juozapo par. Pe-- 
pperell, Mass.. perkeltas vika
ru į angliška šv. Juozapo par. 
Amesbury, Mass .

Kun. P. šakalys, vikaravęs 
šv. Lino angliškoje par. Na- 
tick, Mass., perkeltas vikaru į 
šv. Juozapo liet, parapiją Lo
veli, Mass .

Abstinencija ir pasninkas gavėnioje
dįjį šeštadienį. Išimtis tesuda
ro Washingtono diena, vasario 
22, ir šv. Patriko šventė, kovo 
17. Didysis šeštadienis nėra 
abstinencijos

Gavėnioje kiekvienam kata
likui yra privaloma abstinenci
ja ir pasninkas. Abstinencija 
reiškia visišką arba dalinį su
silaikymą nuo mėsiškų valgių; 
pasninkas — susilaikymas nuo pasninko, kuris trunka iki vi- 
didesnio kiekio valgių. Kokios dumakčio.
tvarkos čia reikia laikytis, duo
da nurodymus katalikų kano
nai ir į juos atsirėmę vysku
pai Atskirose vyskupijose ga- 

. Ii būti nežymių skirtumų. Bro
oklyno arkivyskupo vardu 
skelbiamos tokia tvarka.

Abstinencija
1. Kiekvienam, kam yra su

ėję septyneri metai, yra įpa
reigojamas laikytis abstinenci
jos.

2. Visišką abstinencija priva
loma Pelenų dieną ir Didįjį 
penktadienį; Tomis dienomis 
nevalgoma mėsos, 'mėsiškos

__ sriubos ir nevartojama mėsiško 
padažo.
’ 3. Dalinė abstinencija yra 
privaloma (šioje gavėnioje) 
metų ketvirties šeštadienį, va
sario 25. Tą dieną mėsa ir mė
siška sriuba ar padažas valgo
ma tik vieną kartą į dieną ir 
tik pagrindiniame valgyje.

Pasninkas

3. Pasninko dienomis lei
džiama sočiai privalgyti viena 
kartą į dieną. Kiti du lengvi 
ir nemėsiški valgiai taikytini 
kekvieno reikalavimams. Mėsa 
tegali būti vartojama pagrindi
niame valgyje, išskyrus trečia
dienius ir penktadienius.

4. Valgių tarpuose leidžia
ma gerti skysčiai, įskaitant 
pieną ir vaisių sunką; nuo kitų 
valgių privaloma susilaikyti.

5. Kam neleidžia sveikata 
arba darbas, tas neįpareigoja- 
mas nei abstinencijai nei pas
ninkui Kam kyla kokių abejo
jimų, turi klausti parapijos ku
nigų arba išsiaiškinti išpažinty.

Malda, geri darbai ir 
apsimarinimas

HELEN OF TROY. Sausio 26 
visoj eilėj didesniųjų pasaulio 
miestų buvo pradėtas rodyti 
plačiai išreklamuotas filmas 
"Helen of Troy”. Jo pasaulinė 
premjera prasidėjo iš kart 23 
kalbomis, šis grandiozinis War- 
ner Bros, bendrovės Italijoje 
gamintas filmas mums įdomus 
dar ir tuo, kad jame pagrindi
nį vaidmenį vaidina lietuvių 
kilmės prancūzų aktorius Jokū 
bas (Jack) šernas.

Filmo pastatymas milžiniš
kas, kaštavęs arti 6" mil. dole
rių. O reikia dar atsiminti, jog 
filmavimas vyko Italijoje, kur 
visos išlaidos žymiai mažesnės 
nei Hollywoode.

Turinys paimtas iš Homero 
Iliados: Trojos karaliaus sūnus 
Paris įsimyli (ne pagrobia) 
Spartos karalienę Heleną. 
Spartiečiai keršydami sugriau
na Troją medinio arklio pagal
ba. Homero dvasios filme visiš
kai nebepalikta. Senovės grai- 

diena, o tiktai kų mitologija, — jų dievai ir 
pusdieviai, kurie Trojos kare 
vaidino svarbų vaidmenį, —iš
mesti. Filmas padarytas realis
tiniu, vietomis panašiu į kovų 
su indėnais filmus. Pats Paris 
net “liberalu” padarytas: neti
kįs į dievus.

Pario vaidmeny J .šernas 
daug kartų parodo kieta lietu
višką ranką. Jis mušasi kumšti
mis, kerta kalaviju ir duria ie
timis gal net geriau, negu dau
gelis garsių Hollywoodo "kau
bojų”. šviesių lietuviškų bruo
žų, gražiai nuaugęs, atletiško 
sudėjimo, tačiau bent iš šio 
filmo sunku ką pasakyti apie 
jo vaidybą. Argi galima vai
dinti ,kai visą laiką reikia tik

muštis ir mylėti?
Helenos rolę vaidinanti ita

lų aktorė Rossana Podesta ge
rokai išmurzino nemirtingąjį 
Helenos vaizdą, dar mokyklos 
suole iš Iliados išskaitytą. Jei 
gu Helena iš tiesų tik tokia te
būtų buvusi — neverta dėl jos 
buvo Trojos griauti.

Kiti veikėjai — Hektoras,' 
Achilas su savo pažeidžiamu 
kulnu, Patroklas, Agamemno
nas ir visa eilė kitų graikų bei 
trojiečių karžygių —tik savo 
apsirengimu tesiskiria nuo 
“kaubojinių” filmų herojų. Vis 
dėlto, filmas žymiai geresnis 
negu neseniai rodytasis "Ulys-

PAJAMOS:

Apreiškimo parapijos postas 
$2.429.42 

Angelų Karalienės parapijos 
postas 971.65
V. J. Atsimainymo parapijos 
postas 714.13
Šv. Jurgio parapijos pastas 

210.25
Aušros Vartų parapijos pos

tas 190.00
BALFo Centro postas 

2.772.42
Evangelikų par. postas 123.00
Jersey City
Gydytojų postas 
Great Neck 

Yonkers
Stony Brook
Koncerto pajamos 
Viso

1. Kiekvienas tarp 21 ir 59 
metų yra įpareigotas laikytis 
pasninko.

2. Pasninkas apima visas ga 
vėnios dienas, įskaitant ir Di-

Gavėnia yra maldos ir atgai
los metas. Tikintieji raginami, 
kas gali, kasdien dalyvauti mi
šiose, dažniau priimti komuni
ją, uoliau reikštis artimo mei
le, rūpintis lankyti ligonius, se
nelius ir vargšus, susilaikyti 
nuo alkoholinių gėrimų, pasau
lietiškų pramogų ir melstis šv. 
Tėvo intencija .

Lituanus,
Liet. Studentų Sąjungos lei

džiamas biuletenis anglų kalba, 
šią savaitę bus atspausdintas. 
Kiekvienas Lituano numeris 
yra puošiamas Ateities ir Dar
bininko klišėmis .

IINUOMOJAMAS BUTAS.
Kreiptis tel. AP 7-3263 arba 

asmeniškai 109 Ridgewood 
Avė., Brooklyn 8, N. Y.

177.00 
811.00 
216.20 
130.00 
71.90 

1.258.72
$10.075.69.

IŠLAIDOS
Vajaus pravedimas ir kon

certas $863.22.
Liko: $9.212.47.

Kun. Antanas Račkauskas, 
. . Vajaus Komiteto

Pirmininkas.
Inž. Pranas Kunigėlis,

Iždininkas .
Kontrolės Komisija:

Kun. Vytautas Pikturna.
Bronė Spudienė,
Vaclovas Alksninis,

sės”; jis turi milžiniškų kauty
nių scenų, daug veiksmo ir 
nuotykių. New Yorke “Helen 
of Troy” rodo Criterion teat
ras, prie Times Sq.

RANSOM! Amerikoje nere
tai pasitaiko, kad gangsteriai 
pagrobia vaikus ir už juos rei
kalauja didelių sumų išpirki
mui. ši tema kaip tik ir iške
liama žiauriai įtemptame ir 

i vietomis per sentimentaliame 
filme “Ransom!” su Glenn 
Ford ir Donna Reed, kurie vai
dina turtuolius tėvus, auginan
čius vienturtį sūnų. Vieną die
ną vaikas negrįžta iš mokyklos 
namo, o vakare kažkas telefo
nu už vaiko sugrąžinimą rei
kalauja pusės mil. dolerių.

Čia ir iškyla filmo pagrindi
nis klausimas: duoti, ar neduo
ti? mokėti, ar nemokėti? Ko
kios galimybės ,kad ir sumokė
jus reikalaujamą sumą, vaikas 
bus gražintas sveikas? Ar vie 
nas išpirkimas nebus paskatin
ti pradžia visai eilei tokių pa
grobimų? Visi tie logiški svars
tymai skaudžiai susiduria su 
tėvų meile vaikui. Iš to ir kyla 
tragedija, vykusiai išvystyta 
iki pat filmo galo.

Didžiausias šio filmo teigia
mumas ir suradimas kažko 
naujo, — kad jame išvengta 
rodyti scenos su pačiais gangs
teriais. Jie visą laiką palikti 
lyg ir už kulisų, šiaip ar. taip, 
jautresnei žiūrovei einant šio 
filmo žiūrėti, patartina įsidėti 
bent porą nosinių daugiau. Tuo 
tarpu New Yorke ji galima ma
tyti Globė teatre, prie Times 
Sq.

FANTASIA — garsusis 1939 
metų Walt Disney šedevras, 
naujai perfilmuotas Supersco- 
pe ir gavęs stereofoninį garsą, 
vėl pradėtas rodyti Normandie 
teatre (57 g. prie 6 avė.) Vi
siems muzikos, baleto, spalvų 
ir fantazijos mėgėjams šis fil
mas yra būtinas pamatyti. Ir 
kažin ar užteks vieno karto?
CINERAMA HOLIDAY už po

ros mėnesių užsidaro ir New 
Yorke jokiam kitam teatre ne
bus rodoma.

Pabaltijo Motery Tarybos
ir Moterų Vienybės sureng

toji paroda New Yorke lapkri
čio 7—13 d. d. (tarptautinėje 
moterų parodoje) davė pelno. 
Iš jo 100 dol. pasiuntė Pabalti
jo Moterų Tarybos liet, atsto
vybės regionalinei valdybai 
Muenchene, kad parūpintų do
vanų seneliams ir ligoniams; 
50 dol. pasiųsta Vasario 16 
gimnazijos vaikučiams.

Rengėjos nuoširdžiai dėkoja 
visiems prisidėjusiems prie pa 
rodos rengimo, eksponatų tel
kimo, programos, vienokiu ar 
kitokiu būdu parėmusiems pa
rodos pasisekimą.

MAVREEN CONNOLLY. ame
rikiete tenisininkė, S kartus 
laimėjusi pasaulio pirmenybėse.

bet 1954 m. ir koja nusilau
žusi, pasitraukė iš sporto kartu 
su žymiu anglu tenisininku 
Charles Kare. Jie mano New 
Yorke telkti jauninu ir ji mo
kyti sporto.

Mišios vakarais

Šv. Petro bažnyčioje gavė
nios trečiadienių vakarais 7:30 
vai. bus laikomos, mišios ir sa
komas pamokslas. Po mišių, 
bus Šv. Teresėlės novenos pa
maldos.

Pelenų dienoje
Šv. Petro par. bažnvčioie 

pelenai bus šventinami 7 vai. 
ir 9 vai. ryto. Pelenais bus bar
stoma po kiekvienų mišių. 2:30 
vai. p. p. ir 7 vai. vak. Parapi
jos salėje prie E. 7-tos gatvės 
— po. mišių ir 11:30 vai. ryto.

Vasario 16
Šv. Petro parapinės mokyk

los mokiniai 9 vai. ryto daly
vaus mišiose už Lietuvą^ Mišias 
laikys ir pamokslą pasakys T. 
Gediminas Jočys, OFM. Po mi
šių įvyks minėjimas salėje po 
bažnyčia. Pamokų tą dieną ne
bus.

Pamaldos gavėnioje
Šv. Petro baž. gavėnios me

tu penktadieniais 3 v. p. p. ir 
7:30 v. v. bus einami Kryžiaus • 
keliai, o sekmadieniai 2:30 v. 
p. p. giedami Graudūs verks
mai ir sakomas pamokslas.

Parama mišiom
Vasario 14 Boston Garden 

patalpose įvyksta specialus 
spektaklis, Ice Follies. Spekz 
takli rengia Šen Fu Club and 
the Fathers Jim Hennessy Mis- 
sion Club. Gautasis pelnas ski
riamas misijom- Bostoniečiai, 
kurie rengiasi šiais metais žiū
rėti “Ice Folles”, galėtų tai pa
daryti vasario 14 ir kartu pa
remti misijas.

Agronomu susirinkimas
Vasario 26 sekmadienį, 3 v. 

po pietų S. Bostono Lietuvių 
Piliečių klube (372 Broadway) 
bus lietuvių agronomų susirin
kimas .Kviečiami į šį susirinki
mą atvykti ne tik Bostone ir 
apylinkėje gyvenantieji agro
nomai, bet ir iš kitų rytinių 
valstybių.

Baletininkė Svetlana 
Vasiliauskaitė Pietų Amerikoj

Jauna baletininkė Svetlana 
Vasiliauskaitė, buv. Lietuvos 
Valst. Baleto artistų J. Vasi
liausko ir T. Babuškinaitės 
duktė, pakviesta žymaus me- 
nadžerio Robert Courtney, iš
vyko Į pietų Ameriką dalyvau
ti baleto gastrolėse. Pirmiau
sią ji šoks Domininkonų Res
publikoj rengiamoj didžiulėj 
šventėj, vadinamoj “Carnival 
Aguatica”. Tas karnavalas ruo
šiamas 25 metų Domininkonų 
Respublikos taikos ir gerbūvio 
sukakčiai paminėti. Jame daly
vauja daugybė šokėjų, daini
ninkų ir žymių vandens sporto 
atstovų .

Svetlana Vasiliauskaitė, pa
sirašiusi sutarti ilgesniam lai
kui. važinės ir po kitas pietų 
Amerikos valstybes .

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES PASKELBIMO
38 metų sukakties minėjimas įvyks

1956 m. Vasario-Febmary 19, sekmadienį, 4 vai. po pietų
Minėjimas bus WEBSTEIt HALL salėje

119*25 Rast llth Street* prie 3rd Avė.* New York

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

Minėjimą rengia ir visus maloniai kviečia gausiai atsilankyti

I

t

MENINĖJE DALYJE dalyvauja

Operos solistas Stasys Liepas
Dramos aktorė Tosca Daubaraite
Brooklyno operetės choras, 
vadovaujamas muz. Juozo Stankūno

Akompanuoja muz. Alėtais Mrozinskas

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA NEW YORKE


