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gundys Amerikos kapftriiriM goru bizniui?

Maskvos

pergru-

įį^T:

kad ji ne 
kad gauna

Anglijos kolonijos smarkė
jančiu tempu veržiasi į nepri
klausomybę. Pereitą savaitę 
ją gavo vakarinės Afrikos Pa
kraštys (Gold Coast) ir pasiva
dino Ghana valstybe. Ji turi 5 
mil. gyventojų. Numatoma

jų repatriavimą yra toliau be
prasmės”, sako “Izvestija”.

Anglija duoda, 
Maskva atima

žvelgdama į tai, kad Sovietai 
pristatė pagal Persijos ir Tur
kijos sieną trukdymo stočių, 
Amerikos informacijos tarny
ba rengiasi statyti naują siųs
tuvą Turkijoje.

CHARLES EVANS WHITTAKER. su žmona. Jį pre
zidentas paskyrė teisėju j vyriausiąjį teismą. '■ i vU

ku spauda jau reiškia balsų, 
kad po Vengrijos įvykių ir 
Vokietijos gyventojų nuomo
nės pakitusias v® Adrtiouėflh 
naudai.

VOKIEČIAI DUODA PINIGŲ
Vokietija sutiko duoti 140 

mil .dol. Anglijai, kad galėtų 
išlaikyti Vokietijoje stovinčias 
4 anglų divizijas ir laivyną. 
Pinigų prašo taip pat Pran
cūzija, Olandija, Danija.

nija kmį labiau susvyravus. 
Tokiu būdu B arabų valstybių 
Vakarai turi sąjungoje tik Ira
ką (Bagdado sutarties dalyvis). 
Savo politika artimas Vaka^ 
rara ir Lebanonas.

Sovietai sustiprino radijo 
trukdytuvų uždangą nuo Veng
rijos sukilimo laikų. Pastatyta 
apie 1000 trukdytuvų. Labiau
siai jie nukreipti prieš Ameri
kos Balsą, Laisvosios Europos 
radiją ir Anglijos BBC. Dabar

buvo kaltinama 
sutinkąs pasitrs 
Pirmadienį žodį 
mentes. Nuo jc 
sitraukti ar ne.

ėmė rūpestingiau trukdyti ma
žesnius siųstuvus iš Turkijos, 
Izraelio, Graikijos. Romos, Va
tikano, Ispanijos, Kanados, 

Pastebėta, kad
ūda stebis, ko- 
ėlioja išsikrau
ti viskas buvo 
iena iš priežas

čių gali būti Izraelio vidaus 
politikos reikalai. Prieš savo 
tautą Izraelio vyriausybė turė
jo sudaryti 
veltui kariai

• VeššetŲoa užrienių reika
lų ministeris dr. Brentano ko
vo 2 išvyko į Ameriką. Svar
biausias pa^lfc^jjpao ktaori- 
mas turįs butil^tokaiinpme- 
nės mažinimo Vo4riįS^jojeJtifett- 
simas, Vokietijos 
svetimom
kietijos paritaritnai su Šokė
tais. .

Izraelio pasitraukimas iš Ga
zos ir Aųabos sričių šeštadie
nį vėl pakibo ore. Izraelis pra
nešė, kad jo aistovas turi to
liau derėtis su Amerikos vy
riausybe dėl. garantijų. Prie
žastis ta, kad po Amerikos at
stovo Cabot Lodge jr. kalbos 
vasario 1 Jungt. Tautose ir po 
valst. sekretoriaus J. F. Dulles 
pareiškimo Izraelis pasijuto 
negaunąs jokių realių garanti-’ 
jų. Izraelio' spauda Amerikos 
elgesį vadino “apgavimu” ir 
“išdavimu”.

Egiptas nebeužpuldines. Ame
rikos pareigūnų paskutiniai 
pareiškimai, kad jokių konce
sijų neduoda, sugriovė tas iliu
zijas Izraely ir pasunkino nūn. 
pirmininko padėtį prieš.tautą.

Maskva tebesiblaško, siūly
damas! su bendradarbiavimu, 
tai vėl kaltindama, kad jos 
bendradarbiavimo nepriima 
ar rengia karą prieš “taiką 
mylinčias demokratijas”. Da
bar Maskvos puolimai nu
kreipti prieš vakarų Vokietiją. 
“Pravda’

tad' Amerika ^įprantamas jr tų Amerikos 
tiiądų trejokių pareigūnų noras sudaryti j- 

tad sukėlė spūdį arabam, kad .. Amerika.
^--/Seštadie- yra “nuolaidų” nepadarė, kaip 

arabai buvo kaltinę.

Bstyti
>AVIKA1S

be garantijų 
iktiiš Egipto. 
’ taria parla- 
priklausys pa
lieptuose ei

na mitingai, kai kur su reika
lavimais paleiski vyriausybę, 
paleisti parlamentą ir šaukti 
naują.

Prezidentas Eisenhoweris 
kovo 2 vakare pariuntė Izrae
lio min. pirmininkui laišką, 
ragina paskubinti išsikrausty
mą iš Egipto. Priminė, kad Iz
raelis “neturės pagrindo to 
gailėtis”. Tikima, kad Izraelis, 
vis dėl to išsikraustys. Pirma
dienį min. pirmininkas Ben 
Gurion įsakė tęsti paruošia
muosius išsikraustymo darbus.

GEN. E. L. M. BURNS apžiūri norvegų dalinį, kuris yra pasiryžęs įžygiuoti į sritis, kurias da
bar Egipte yra užėmę izraelitai.

Sukilimui vadovaują iš 
kalėjimo

Paryžiaus kalėjime stipriai 
saugojamas nuo spalio mėne
sio sėdi arabų sukilėlių vienas 
iš vadų Ahmed Ben Bella. 
Prancūzų policijai padarius 
Paryžiuje ir kitur kratas pas 
arabus nacionalistus, buvo 
rasta įsakymų arabam nacio
nalistam su Bella parašu. Va
dinas, jis ir iš kalėjimo suge
bėjo vadovauti arabų judėji
mui.

Viceprezidentas Nixonas jau 
pasiekė Maroko ir Ghana val
stybes. Ten ir kituose Afrikos 
kraštuose Nizonas nori paro
dyti Amerikos “gerą valią” 
jiem padėti ir su jais bendra
darbiauti. Nizonas kaip tik ap
lankys tuos kraštus, kurie 
išeina gana smarkiu tempu iš 
Anglijos ar Prancūzijos val
džios ir daros nepriklausomi. 
Tai kraštai, kurie užima per 
11 milijonų kv. mylių ploto, 
turi 200 mil. gyventojų, jų 
97% yra spalvoti, bet 69% jų 
yra valdomi europiečių. Ten 
yra dideli žemės turtai, milži
niška darbo jėga ir baisiai at
silikęs gyvenimo lygis.

Nbconas lanko Maroką, Gita
ną, Liberiją, Ugandą, Etiopiją, 
Tunisą, Lybiją, Sudaną.

singeris galėjo visu šimtu 
procentų pasisakyti iri Ame
rikos politiką, o Ollenhaueris 
dar turėjo vis pabrėžti, kad 
socialistai yra priešingi komu
nistam. Jo pareiškimuose apie 
nusiginklavimą amerikiečiai 
nerado didėlio skirtumo nuo 
Adenauerio politikos. Be to, 
už Adenauerį stoja ir pats 
Dulles, kuriam Adenauerio 
politika aiški ir bekompromi- 
sinė.

Nors Ollenhaueris buvo tik
ras, kad rinkimus opozicija 
laimės, tačiau paskutiniu lai-

SUKILIMAS INDONEZIJOJE
Indonezijoje rytinės provin-

Prancūzijos.
nori sutrukdyti Vakarų trans
liacijas, skirtas vidurinių rytų 
klausytojam.

Trukdytuvam Sovietai išlei
džia apie 1 milijardą doL per 
metus, arba dvigubai, daugiau

• Prancūzijos ministeris pir
mininkas MoHet iš Amerikos 
nuvyko į Kanadą. Amerikoje 
jis norėjo sušvelninti santykius 
su Amerika, kurie buvo pablo- cijos kovo 2 sukilo prieš cen- 
gėję po Egipto invazijos. Ne- trinę valdžią. Reikalauja auto- 
slepiama, kad skirtumai tarp nomijos. Sukilimui vadovauja 
Amerikos politikos ir Prancū- karininkai. Sukilėliai pareiškė 

Prancūzija tebė- P61 radiją, kad sutinka derėtis 
su centrine valdžia, bet toji 
rengiasi sukilimą numalšinti 
ir išlaikyti savo rankose visus 
80 mil. gyventojų. Indonezijos 
prezidentas Sukamo yra pro- 
komunistiškas. Prieš savaitę 
jis paskelbė traukiąs į vyriau
sybę komunistus. Vakarų de
mokratija, — kalbėjo jis per 
radiją — nėra tikra demokra-

Izraelis berado Amerikos 
atstovo kalboje pareiškimo, 
kad Egiptas nebegrįši Gazą. 
Atstovas pasakė, kad Gazos 
klausimas bus sprendžiamas 
pagal 1949 paliaubų sutartį. Iš 
to Izraelis pasidarė išvadas pa
lankias Egiptui. O valst. sekr.

Nixonas su gera valia Afrikoje
duoti nepriklausomybę Nigeri
jai su 32 milijonais. „ To pat 

siekia Uganda, rytinėj Afrikoj ' 
kuri yra dabar Anglijos pro
tektorate. šį mėn. prasideda 
derybos dėl nepriklausomy
bės Singapurui. Per 12 metų 
Anglija jau davė nepriklauso
mybę daugiau kaip 500 mili
jonų žmonių. Per tą patį laiką 

Sovietai atėmė daugiau kaip 
100 milijonų žmonių laisvę.

Sovietų ir Vokietijos gali duo
ti tik Vokietijos sujungimas. 
Prisiminė ir vokiečių grąžini
mą iš Rusijos.

“Pravda” ir “Izvestija” dėl 
Adenauerio atsakymo rašo, 
kad Vokietija ignoruoja rytų 
Vokietiją, kad jokios vokiečių 

‘Izvestija” ėmė repatriacijos daugiau nebe- 
kaltinti Vokietijos kand. A- bus. Vokiečiai, kurie gyvena 
denanęrį, kad jis išsisukinėja Sovietų Sąjungoje, esą Sovie- 
nuo bendradarbiavimo, kurį tų piliečiai. “Visos kalbos apie 
pasiūlė Sovietų min. pirm.
BnĮganinas laiške vasario 5. Į 
tą laišką Adenaueris atsakė, 
kad pritaria prekybos santy
kiam taip Vokietijos ir Sovie
tų, bet tikrą draugiškumą tarp

• Irako atstovas pareiškė 
nepasitenkinimo, kad New 
Yorke sustiprėję nusistatymas 
prieš arabus. Jis norėtų, kad 
Jungtinės Tautos būtų ne New 
Yorke.

vo vis resputaMtal, kuriem 
Gromyko buvo tafttaęs, ko
kios didelės būtų
privatiniam Amerikostaąrtta- 
lui Azijos ir rytų Europos rin
kote.

Trumaną išrinkta preziden
tu, Gromyko boto attauktas 
iš J. Tautų, ir jo ryšiai nu
trūko. Tačiau vilius, kai Gro- 
myko buvo paskirtu ticetni- 
nisteriu, Jum vėl atnaujino. 
Dar pernai jis lankėti pas Ba- 
ruchą nanuiMr

Kai Maskva mėgino susiar
tinti su Belgradu, Gtomyko 
buvo nustumtas į tfspa laų 
Kai dabar planavo artintis su 
vrashttgtata,Grasyto esąs

RAKETA f MENULI
Raketą į mėnulį galima bus 

išsiųsti penkerių metų laiko
tarpy, — pareiškė gen. H. F. 
Gregory, karinės aviacijos 
mokslinio tyrinėjimo direkto-

• Floiabniirrfal paskirtas 
helikopteris, kad iš Baltųjų 
Rūmų greičiau pasiektų golfo 
aikštę- Didesnis helikopteris 
bus susisiekti su farma.

TUNISAS SU VAKARAIS
Tuniso min. pirmininkas 

Boiirglba kovo 1pareiškė, kad 
Tunisas dedasi prie Vakarų 

bloko. Atmeta neutralumą, ku
rį skelbė Egipto, Syrijos, jor- 

-danijos_ir..SaudLArabijos xaL 
dovai. ; ”

silaukė 81 metų amžiaus ir 18 
metų nuo išrinkimo popie
žium.

Vokietijoje šiemet parla
mento. rinknųai^p .propagan
dinė d3 jų kova varoma Ame
rikoje. Atvyko opozicijos va
das socialdemokratų pirmi
ninkas Ollenhaueris ir matėsi 
su valst. sekretorium ir prezi
dentu. Bet CDU tuoj pat su
sigriebė ir atsiuntė parlamen
to užsienių reikalą komisijos 
pirmininką Kiesingerį. Dabar 
atvyko dar ir užsienių reikalų 
min. von Brentano, kuris pa
skiau keliaus į Australiją ir 
Indiją.

Tos kelionės turi sudaryti 
didesnį kapitalą Vokietijos 
rinkikų akyse. Bet Amerikoje 
nebuvo palanki dirva šiem 
keliautojam, nes spaudos dė
mesys nukreiptas į Izraelį. 
Kiesingeris net daugiau vie
tos rado spaudoje nei Ollen- 
haueris. Gal ir dėl to, kad Kie-

KAI SAKAI Al 
GIRDI IR

Amerikos sp 
dėl Izraelis ati 
stymą, kada jj 
veik sutarta. V

zijos yra, nes 
ra kolonialinė valstybė.

• Suomiją ištiko ūkinė in
fliacija, kjdant pragyvenimo 
lygiui ir kylant reikalavimam 
didinti atlyginimus bei kainas. 
Agrarų partijos ministerini pa
sitrankė iš valdžios, kai nebu
vo pakelti atlyginimai ūkinin
kam už ūkio gaminius.

• Prezidento Eisenhowerio 
programa viduriniam rytam 
bus senate priimta antradienį 
ar trečiadienį, nors demokratai 
labai aštriai puola valst. sekr. 
Dulles užsienio politiką.

Esenlrowerio programa vidu- 
.< rimam rytam iperežtą savaitę 

> taip pat buvo pajudintas. Nas- 
seris po šešių savmfių vfikini- 

IW£EHTŲ mo sutiko, ka<į du likę laivai 
kanalo dugne būtų tuojau ke
liami. ’
Tačiau klausimas, kas valdys 

kanalą,'paaštrintas buvo arabų 
valdovų konferencijos Kaire. 
Ten buvo pritarta, kad Suesas 
turi būti visiškoje Egipto pri
klausomybėje. Palankumo Ei- 
senhowerio programai nepajė
gė Saudi Arabijos karalius į- 
kvėpti kitiem arabam. Buvo 
pasisakyta tik už neutralumą.

Anglijos gydytojų laikraštis 
“Brittoch Medteal Journal” 
įspėjo nemiegoti su laikrodžiu 
ant rankos, kurio rodyklės yra 
Šviečiančios. Ypačiai jeigu 
stiklas yra sudaužtas. Radi* 
jaus spinduliavimas esąs pa
vojingas.

Izraelis dabartiniu metu 
nušviestas visais prožektoriais. 
Per jį, per vidurinius rytus ki
tų politinių veikėjų beveik ne
pastebima. Tačiau tai nereiš
kia, kad jų nėra ir kad jie po
litinio žaidimo nerengia. Eu
ropos spauda kaip tik dau
giau dėmesio atkreijrfa į tuo 
tarpu šešėly likusį 
žaidimą.

Maskvos žaidikai 
puoti vietom.

Maskvos politinis 
siekia atnaujinti santykius su 
Washingtonu; rasti susiprati
mą svarbiausia su Washingto- 
nu, o paskui viri kiti politiniai 
veiksniai., savaime., pasiduos 
šiom driem politinėm galy
bėm. Žaidimas riekia susipra
timo status ųuo pagrindu. .

Tokiam žaidimui Gromyko, 
kuris dabar pastatytas vietoj 
SepUovo, esąs tinkamiausias 
žaidėjas. Viena, Gromyko iš 
visų sovietinių <Ufdomatų ge
riausiai pėžįsta Amerikos po
litiką. Nuo 1938 jis buvo So
vietų atstovybės patarėjas 
Washingtone, nuo IMS Jis bu
vo atstovas, nuo 1M6 vadova
vo delegacijai Jungt. Tbutrae, 
jis taip pat 1955 dalyvavo te-
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1$ LIETUVOS Rašo ALMUS

Lietuvig Amerikos Piliečių Kintas

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

Kaune yra 250,000 gyven
tojų, nors oficialiai skelbiama 
195,000. Atvykusių iš Rusijos 
daug. Jie užėmė buvusius žy
dų butus ir dar pritrūko jiem 
vietos.

1. Lietuvių visuomeninių, organizacijų (nekomunis- £ 
tinių) susirinkimams leidžia naudotis patalpomis ne- 
mokamai. W

mtostų surusinta*. ,
Lietuvių daugiau kaip treč

dalis. Vilniuje yra taip pat 
daugiau nei bet kur kitur Lie
tuvoje žydų — atvykusių iš 
Rusijos. Jie dirba administra
cijoje bei prekyboje. Lenkam 
leidžiami lenkų kalba laikraš
čiai, bet kalbama juose apie 
lietuviškų organizacijų reika-

Pavesta dalykas galutinai 
sutvarkyti pačiai išrinktajai 
tarybai.

Pirmiausia taryba svarstė,

3. Ceriausi ir įvairiausi gėrimai ilgiausiomis kaino- £
.lis. ’ W

Ifempe; arti J. Tub^tk 
kurioje yra vidurinė 
mokykla, didžiulis 
bendrabutis, o kitas studentų 
bendrabutis, taip pat 4 aukš
tų, statomas Mickevičiaus gv. 
greta pirmU universiteto rū
mų. Veterinarijos akademijos 
studentam pastatytas trijų au
kštų namas Vilijampolėje, ar
ti bažnyčios.

Studentam valdžia turi sta
tyti namus, ne* jie neturi kur 
pasidėti, nėra laisvų kamba-

šauliu teko 
Dar diskuti- 
kun. šaulys 
ausį, kad to-

to> soriaĮfctam net bai$ų pasb reųcijos dalyviai. Bet’reagąver 
darė, kad laiboje bus net 6 - nevykusiai. Kairio hipnoąas.

. ' pasiekė savo tiksią: tein ple
čiama bloga konferencijos 
nuotaika. Buvo pavojaus, kad 
konferencija gali 
darbų nebaigusi 

Man su kun. 
būti prezidiume, 
jom beeinant, 
šnabždėjo man į 
kiom aplinkybėm jis negalįs 
priimti mandato. Kalbom pasi-

KANADIECIAI, kurie MMiaro karo dalini Egipte, neturėdami 
darbo, karštyje svaido beisbolą.

Čia nutraukiame vysk- J. 
Staugaičio vaizdingą liudijimą. 
Sustojame sekę ir kitus liudi
ninkus apie 1917 metų įvy
kius. Iš jų buvo matyti ne tik 
idėjos, dėl kurių buvo kovota, 
bet ir patys kovotojai, gyvi, su 

kurje būtent iš šešių kunigų kūnu —--krauju, su tempera 
privalo likti: Nutarta atleisti mentu — kovoję, svajoję, gin
kim. Stankevičių ir kun. Urba- čijęsi, nes, anot M. Yčo, tai
navičių. Mes keturi turėjom 
likti. I dviejų kunigų vietas 
nutarėme priimti socialistą 
Joną Vileišį ir dvarininką 
Stanislovą Narutąvičių, kuris 
paskui prisidėjo taip pat prie 
socialistų.

Sitai buvo pranešta konfe
rencijos plenumui.

Taryba naujoj sudėty buvo 
konferencijos entuziastingai

čijęsi, nes, anot 
buvo dalykai tokie, dėl kurių 
verta buvo ir pasiginčyti.

Praėjo Vasario 16 sukaktis, 
kurios proga tuos liudininkus 
buvom prisišaukę, kad atgai
vintų įvykius kaip tiltą į Vasa
rio 16 aktą. Čia ir sustojam. 
Prie jų galėsim grįžti, nebent 
tada, kai jų kurio sukaktis 
paskatins prisiminimus išnau-

Be to, studentų bendrabu
čiais paversti šie namai: Pie
nocentro, Lapėno, buv. vidaus 
reikalų ministerijos namai Ge
dimino ir Donelaičio gt. kam
pe, Pėrkauskio kavinė. Kitos 
mokyklos turi savo bendrabu
čius, nes privačiai nėra kur 
mokiniam apsigyventi. Butai 
ir kambariai brangūs kaip 
aukšas.

kunigai Rinkimai buvo pada
ryti vakare. Pb jų konferenci
ja išsiskirstė.

. Rytojaus dieną, posėdžiui 
prasidėjus, p. Kairys išdrožė 
ilgą kalbą prieš kunigas.

Ką jie, girdi, veiksią tarybo
je? Juk jie tokiam darbui ne
są pasiruošę. Nuo p. Kairio, ži
noma, toko “klerikalam” iš 
viso.

• Vis nepatenkinti rašyto
jais. Vilniaus kompartija buvo 
sušaukusi plenumą, kuriame 
svarstė Maskvos kompartijos 
paskutinį mitingą. Toks Kene- 
vičius užsipuolė Lietuvos ra
šytojus, kad šie per mažai ra
šą “mūsų šalies tautų drau
gystės tema”.

Šitokiais rinkimų rezulta
tais nebuvo patenkinti socia
listai. Mes manėme, kad jiems 
tenka' 3 žmonės: Kairys, Bir-

Buvo renkama slaptu balsa
vimu. Suskaičius baisus paaiš
kėjo, kad yra išrinkti šie žmo-

jjehos gatvėjė; uosto k' krante 
tarp Maironio ir Daukanto 
gatvių; Žaliakalny Kipro Pet
rausko gatvėje pastatyti kari
ninkam namai. Vis po penkis 
aukštus. Po 4 aukštus pastaty
ti Mickevičiaus gv. priešais 
adv. L. Šmulkščio namus, kur 
seniau btivo čiuožykla; dveji 

ų gatvių 
vilos, 

dailės 
studentu

Lietuvos VyeiŲ Radijo Programa 
Tr*aaHu«> U W*jastefiaa WLOA. 45S* ū>lae>eka
< KIEKVIENA SEKMADIENI—NUO l.-» IKI 2:00 V AL.

Jei norite beje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu:

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

kas, 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.

Pastatyti dideli paminklai 
Leninui, Stalinui, černiakovs- 
kiui, Puškinui tik biustas. Už
darytos šios bažnyčios: Kated
ra, kurioje yra dailės muzė- 
jaus skyrius, šv. Kazimiero, 
šv. Kotrynos, šv. Rapolo, Ber
nardinų (perduota dailės in
stitutui,) šv. Mykolo (ten da
bar restauracijos dirbtuvės). 
Veikia šv. Onos, šv. Petro ir 
Povilo, Domininkonų, šv. Jo
kūbo ir senoji šv. Mikalojaus.

Iš nakties dingo aukščiau
siame Vilniaus kalne Trys kry
žiai ir nuo katedros trys sta
tulos.
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Pagal Maskvos statistiką 
Vilniuje yra 200,000 gyvento
jų, o iŠ tikrųjų 300,000.

Vilnių* labiausiai iš visų

Marijampolės (Kapsuko) 
gimnazijos direktorius J. Kal
vaitis rašo “Tiesoje”, kad di
džiausia dalis abiturientų sto
ja į specialines mokyklas — 
technikos ir žemės ūkio moks
lus. Kalvaitis skundžiasi, kad 
nepatekę į^šias mokyklas abi
turientai praranda pasitikėji
mą savimįnebeįsijungia į ta-

Atvyko iš Lietuvos "
N. Lietuva vasario 13 ir 20 

rašo, kad į Kanadą, Windsorą, 
iš Vilniaus atvyko Vilniaus 
universiteto studentė Bronė

349 WGEW00Į> AVĖ.
Garantuotą! taisoma televizija, kambariniai bei auto radto, 

stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai 
(record changers),

Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Weedhaven, 
Richznond Hill, Ozone Park, Forest Jainajea.

' Darbas affislra—s piMyi—fe toeMko* gripMp 
BOA Instituto, Ne*r Teste.

Derk* ralaadoa: k*|*toB to* • *aL ryto M • vaL to.

Smetona, dr. Jurgis šaulys, 
Donatas Malinauskas, Kazi-

Baidikonytė, kuri apsigyveno 
pas savo tėvus. Jos motina at
vyko pernai. Šiom dienom taip 
pat atvyko iš Garliavos į Ha
miltoną Bassų šeima. Ponas 
Bassas. Lietuvos vokietis, at
vyko jau prieš keleris metus, 
bet tik dabar jam pasisekė pa
traukti kitus šeimos narius.

Tuose pačiuose nr. laikraštis 
rašo plačiau apie gyvenimą 
Vilniuje ir Kaune. Kai kurias 
smulkmenas pakartojame:

rybinį gyvenimą. Nurodo, kad 
į universitetus patenka per
daug jaunimo, kurie siekią 
“poniško gyvenimo”. Reika
lauja, kad pedagogai rūpintų
si Lietuvoje kuo greičiausiai 
steigti specialines vidurines 
mokyklas, kurios ruoštų staty
bininkus, prekybininkus, ama
tininkus. Pasisako prieš abi
turientų — atrinkimą pagal 
atestato pažymius. Grūdant į 
universitetus medalininkus, 
kurie “apsiskaitėliškai” suren
ka atestatuos pgnfėtus, į Lie
tuvos* inteligentiįąt patenka 
perdaug žmonių, kuriem inte
lektualinė kūryba yra sveti
mas dalykas. Kada gyvenimas 
pareikalauja iš tokių kūrybos 
ir iniciatyvos jie sugniužta.
• Patirta iš Lietuvos, ten 

yra gaunami kai kurie Ameri
koje leidžiami lietuviški laik
raščiai

• “Tiesa" yis dažniau cituo
ja gomulkinės Lenkijos spau
dą, domėdamasi, kuriuo keliu 
Lenkija pasuks.
• Žemės ūkto akademiją 

šiais metais baigs apie 200 ag
ronomų.
• Reikalauja simfoninio or

kestro. žurnale “Literatūra ir 
Menas” vadovaują Lietuvos 
muzikai Ed. Balsys. J. Čiurlio
nytė, J. Juzeliūnas, A. Račiū
nas, J. švedas, St. Vainiūnas, 
kiti reikalauja Lietuvai simfo
ninio orkestro, nes radiofono 
orkestras nepatenkinąs porei-

Vyrauja rusų kalba. Ne viso
se įmonėse bei įstaigose buvo 
galime susikalbėti lietuviškai. 
Bet Sniečkui paskelbus naują 
“kursą”, dabar ir lietuviškai 
L.tj/iau susikalbėti.,

Tarp Kauno ir Vilniaus yra 
asistuotas plentas. Suprojek
tuotas plentas tarp Vilniaus ir 
Utenos. Veikia tarp Vilniaus 
ir Ukmergės. Geležinkelis tarp 
Vilniaus ir Alytaus nuimtas. 
Iš Minsko perkeita į Vilnių 
rusų įstaiga — geležinkelių 
valdybos dalis, iš Maskvos lai
vininkystės valdybos dalis.

Namų statyba nepakankama. 
Leista todėl privaliem asme
nim statytis mažus namelius.

Vis dėlto Kauna* yra per
dėm lietuviška*, kai Vilnių ru
sai užgožė, ypež visa* 
centrine* įstaiga*.

Gatvių vardai Kaune vis dar 
keičiami. Vietoj Laisvės alėjos 
—Stalino prospektas, vietoj 
Vytauto prospekto — Lenino 
gatvė, Kęstučio — dabar Gor
kio, Miškų — Puškino, Seimo 
—Gogolio. Yra dar Kalinino, 
Lermontovo. Majakovskio, 
Dzeržinskio ir tt.

Pagrindinė gatvė taip ir Ii-, 
ko mieste Laisvės alėja. Jai 
sutvarkyti pernai buvo skirta 
pusantro mil. rublių.

Bet kito** gatvė** nei grin
diniai nei šaligatvi*! netaisyti 
nūs prieškarinių Mtg.

Kaune, palyginti, daug nau
jos statybos. Laisvės alėjoj pa
statyti penkių aukštų namai 
šiose vietose: priešais buvusį 
Koperacijo* banką, greta Pa- 
lango* namų, prįe pašto (ker
tinis su Sapieho* gatve), Mai- 

Lietuyos miestai apsistoto ronio ir Laisvės atėjot kertė- 
dabar seniau teiktum "brazll- & priešė faųv. Perteuskio 
kam", kurios nusHtoMa kito- ' kavinę. Laisvės alėjoje neliko r 
mstrak. neųžafatytų sklypų W p«t

Krautuvės tuščios, valgyk- pastatyti namai šalia Teisin
io* liesos ir brangios. gurno- tntafcterijos rėmų Sa-

htanlky kam, ipmoma 
Orėj, kmnblaah rlm,
pmakiijn kai* to nyra
te MengAM trraHsaatl rafcrtle- 
rtal U d»rt» im*Us.

mtoras Bizauskas, Pranciškus 
Dovydaitis, Mykolas Biržiška, 
Petras Klimas, Jonas Smilge
vičius, Salamonas Banaitis, 
Jokūbas Bernas,’ Jonas Vailo
kaitis* Steponas Kairys, Alek
sandras Stulginskis; kunigai: 
Juozas Stankevičius, Pranciš
kus Urbanavičius, Kazimieras 
šaulys, Vladislovas Mironas, 
Alfonsas Petrulis, Justinas 
Staugaitis.

TeL APplegato 74849

TELEVIZIJOS ir RAD1O TAISYMAS
BANGA

SMOKUm, N. «.

ĮVE2TOS m VIETOJE GAMINTOS
O Medžiagos vyru ir moterų eilutėms, švarkams, suknelėms.
• Silkiniai, rayoniniai, medvilniniai kaspinai, vilnų audeklai. 

Vardais ir gabalais.
O Didelis spalvų ir pavyzdžių pasirinkimas.
• Geriausios rūšys, prieinamos kainos.

(Atsinešk šį skeliama, kuris bus ypatingai įvertintas)
SAMUEL BBCKENSTIEIN, INC.
TRYS DIDELES KRAUTUVES

118 Orchaid St. 125 Orchard St. U* Orctaud SU N. Y. C. 
GBamerey 5-4525

Closed Saturday. open Sunday 9 A M. to 6 P. M.
Privažiavimu: 8 Avė. Ind. Line, Tram D iki Deiancy St. Nuo čia 
pėsčiam trumpas kelias iki Orchard St.

visai mums netikėtai, atvyksta' 
į posėdį preL Olšauskas ir dr. 
Purickš. Juodu ątvaodavo iš 
Šveicarijos, vadinasi, iš neu
traliosios • teritorijos, iš kurios 
aiškiai matyt politinė kon
junktūra. Juodu nupasakojo, 
kad teras, jau einąs prie galo, . 
kad-vokiečiai turėsią kapitu
liuoti. Tai matą ir blaivieji 
Berlyno politikai. Po karo, ži
noma, įvyks taikos konferenci- 

ja^ kųn ir nulems kaip kitų, 
taip ir mūsų šalies likima Da- 
bar reikia būtinai organizuoti 
kraštas, kad būtinoji taikos 
konferencija galėtų matyti, 
jog Lietuva iš tikro gali pati 
save valdyti.

Kai dėl vokiečių siūlomų 
konvencijų, tai ir jų perdaug 
nesą ko bijoti, nes naujųjų 
valstybių santykius su kaimy
nėmis, be abejonės, nustatytos 
taikos konferencija.

Šitie naujųjų svečių argu
mentai įtikino konferencijos 
daugumą. Nusistatyta duoti 
vokiečiam jų pageidaujamą
dekliaraciją ir eiti prie Tary- 

-bo* rinkimo.
?TAišku, ^ad dėl tos de- 

kliaracijos kilo nemaža ginčų. 
Buvo ginčijamasi ne tik dėl 
kiekvieno sakinio, bet ir dėl 
kiekvieno žodžio. Galų gale 
dekliaracijos tekstas buvo 
priimtas ir įteiktas vokiečių 
valdžiai. Ji juo šiaip taip pasi
tenkino. Taigi jau galėjome 
eiti prie tarybos rinkimų.

Kad ir socialistai gana 
triukšmavo, vis dėlto paaiškė
jo, kad konferencijoje nepaly
ginama dauguma yra katalikų, 
jų todėl rankose buvo rinki
mų pasėkos ... į tarybą reikė
jo išrinkti — taip btfvo susi
tarta su vokiečiais —r-20 žmo
nių. Mes ir sustatėme jų sąra
šą. Norėjome, kad taryba at
vaizduotų Lietuvos visuomenę, 
todėl nutarėme rinkti įvairių 
srovių žmones, net socialistų 
neišskyrus.
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TURTINGI
SKURDŽIAI Budrus tvarkos dabotoju 

išdrįso įeiti ir pėsntao skal
bėją. • ■
Tačiau daug žemiau, tar tas 

ša didesne pagarbai nu^fienkė 
jjg sveBtaamąi panėlę Udb

yp«bfc>nwĮŽaH; 
sukarti. To 
toks kraštu 3

— 'Aš taip tik buvau tokio
je vargo klasėje, kur to mo
koma. Mano tėvas buvo virė-

Taigi, Lietuvos nepriklauso
mybės klausimu kairysis lietu
vių visuomenės sparnas skyrė
si nuo dešiniojo daugiausia 
abejojimu, ar įgytą nepriklau
somybę pavyks išlaikyti. Ta
čiau parašai po Vasario 16 ak
to liudija, kad politinei kon
junktūrai pakitėjus, ir kairio
jo lietuvių visuomenės sparno 
atstovą nelaikė savo abejoji
mų lemia mais ir

lygiomis su dešiniuoju spar
nu viešai ir nostlaukinmii yra 
pasisakę už Lietuvos nepri- 
e-1------------------- -f- -KMmOaByOfo

— Na, lai aš jam pagriešiu 
dainelę: Taip pat, taip pat, 
taip pati Čigonas Cyga neturi 
pinigų, ponia Rapolienė netu
ri pinigų ir visi kiti "taip pat.

jas kunigaikščiui, amžinas 
jam atilsis, Maksimilijonui, o 
kai Šis paliko Meksikos kara
liumi, nuvyko drauge su juo j 
antrąjį pusrutulį. Tada aš bu
vau dar vaikas, ir tėvas nusi
vežė mane į Meksiką. Kai pa-

tauriajam, gerajam karaliui, 
mano tėvas numirė iš. sielvar
to, o aš vienui vienas pasilikau 
oš vandenyne. Kuo tik aš nėsu

— Tai pagrokite jam ten ir 
už mane takią dainelę, nes ir 
man pinigai kišenių neplėšo. 
Skalbtu daugiausia nevedė
tiems ir vaidintojams, o jie 
paprastai skalbėją palieka pa
čiame savo'statytojų gale.

— Tai kas iš to? ar nesurin
kote per karnavalą pinigų 
nuomai sumokėti?

Nors dabartinės politinės 
partijos ir yra linkusios nukel
ti savo pradžią galimai toliau 
į praeitį, bet caro laikais jos 
galėjo veikti tik pogrindyje. 
Bet kurio platesnio veikimo 
visuomenėje jos išvystyti ne
galėjo. Juo labiau, kad ir ta 
visuomenė susidėjo daugiausia 
iš politinių analfabetų. Be da
ktaro, klebono ir retkarčiais 
užklydusio studento, Lietuvos 
kaimas kitokios inteligentijos 
nematė. Tuo tarpu šių inteti- 

nepriklausomybės gentų veikla buvo stropiai se-

Kodėl kairysis sparnas gal
vojo apie autonomiją?

Mūsų, tuometinių liberalų 
ir socialistų vadai ne tik setas 
rusų atitinkamų srovių pavyz
džiais. Daugumas jų buvo ir 
patys politiškai išsiauklėję Ru
sijoje. Tai negalėjo palikti be 
įtakos ir jų vėlesniam galvoji
mui. Tik retas kuris jų galėjo 
pakilti aukščiau už pasisavin
tas iš Rusijos politines doktri
nas, kurių pagrinde buvo vis 
ta pati “viena ir nedaloma”. 
Jie buvo suaugę su tom dok
trinom ir per jų akinius daž
niausiai žiūrėjo ir į Lietuvos 
reikalus, kai atėjo laikas juos 
spręsti.

O per tuos akinius jie matė,

— Na, parimi mane, mar
giai! Dailiai mafflenkite po- 

taip pat, taip pati" p. Dieve, 'ntai ir panelei... Kad tave veL 
Dtovaf Bet yra dar vienas pro- mat nurautų!

im oene nemosi Kros
nies pasikūrenti?

— Nėra kuo, be to, ir nega

nei pagrindo, nei prasmės vai
zduoti Vasario 16 aktą, kaip 
pasekmę kažkokių savitarpių 
kovų už Lietuvos nepriklauso
mybę. Tuo klausimu lietuvių 
tauta 1917 metais buvo visiš
kai vieninga. Nei viena visuo
menės grupė čia neturi teisės 
net mėginti .

susidaryti politinį kapitalą 
ri savo trikyianą,. Lietuvos 
MpriHauMuaybę skelbiant,

nes visi tos rūšies mėgini
mai tik siaurintų to lietuvių 
tautos yafios pareiškimo praš
au ir silpnintų jo reikšmę.

Vasario 16 praėjo. Kai 
skaį&iojam Lietuvai ta proga 
pareikštas simpatijas, tai ša
lia valstybės sekretoriaus J. F. 
DuBes, randam 12 gubernato
rių, kurie išleido prokliamaci- 
jas, randam 24 senatorius ir 
73 kongresmanus, kurie kal
bom ar raštais reikalavo, kad 
Lietuva ir toliau būtų laikoma 
nepriklausoma valstybe, smer
kė jos okupantą ir reiškė vil
tį, kad Lietuva bus išlaisvin

tai drauge su juo prisimeną- 
namos ir to laiko politinės 
veiklos sąlygos, šiandien mum 
viskas atrodo kitaip, negu 
prieš. 40 metų.

Dėl to teisingumas reika
lauja, kad priekaištai už taniu 
laikus būty daromi tik tę lai
kę akimis žiūrint.

Nei Kongresui nei vyriausy
bės kalbėtojui neturime pro
gos tarti ačiū. Bet savo tirdy- 
je mes esame jiem labai dė
kingi. Dėkingi už atvirą Ame
rikos valios pareiškimą iš 
naujo. Dėkingi už pakartotiną 
užtikrinti remti laisvės sieki-

Tai didelis amerikiečių va
lios pareiškimas. Jis eina iš 
širdies, nes amerikiečiai bran
gina laisvę sau ir jos nepavydi 
kitiem. Ne tik nepavydi. Jie 
padeda jos siekti. Jie sudaro 
materialinę ir politines sąlygas 
laisvės idėjai palaikyti gyvai 
Tų sąlygų dėka eilė žmonių 
turi galimybės planuoti savo 
tautos ateitį, palaikyti ryšį su 
tautiečiais anapus uždangos ir 
veikti, kas tik gali greičiau iš- 
laisvinimą priartinti... Ame
rika yra tokis kraštas vienin
telis. Kitaip elgdamasi ji nu
stotų tavus Amerika. Ji kitaip 
negali, savęs neišsižadėdama.

Kongreso žmonių pareikštas 
palankumas Lietuvos laisvei 
stiprina ir vyriausybės nusi
statymą pavergtųjų reikalu.

“Mes teiksime ir toliau 
šiom tautom tiesą apie mūsų 
pasaulį ir tiesą apie jų pasau
lį. Kiekviena proga mes jom 
užtikrinsime, kad jokie daly
kai api® kuriuos jos girdi iš 
savo dabartinių viešpačių, nė
ra sutraukę senų giminystės 
ir draugiškumo ryšių, ir kad 
dabar yra ilga naktis ir kad ši
ta ilga naktis prieis galą.

“Tol, kol nepriklausomybės 
nėra pasiektos; tol kol Sovie
tų Sąjunga kišasi į šių kraštų 
reikalus, mes negalime liktis 
ir neliksime tylūs ir neprotes
tuoją”.

Tačiau teta Zuzana, išgirdu
si šią kalbą, kurte užsikūrė. 
Įširdusi sušuko mergaitei:

— Tai ko dar čia atsivilkai? 
Ar tai tau čia Grand Kotelis?

— Atsiprašau, brangioji te
ta Zuze; aš čia atėjau tūriai 
paprašyti, kad teiktumėtės 
paskui, jeigu švystelėtų saulu
tė, būti tokia gera ir suėjus 
atidaryti mano iiupnkfų lan
gus; bet jie reikia pagaliuku 
paremti, nes antraip nuvysta 
mano gėlelės.

— Gerai padarysiu tą dar
bą, padarysiu. '

* ~ Be to, malonėsite palais
tyti mano bijadntus.

—Palaistysiu! Gal dar nori 
ko prašyti?

— Bofluoju rankutę, tetų-

. Kad toks atvaizdavimas bū
tų tačiau teisingas, jam trūks
ta vieno svarbaus dalyko — 
būtent, kad mūsų liberalai ir 
socialistai būtų pasisakę, jog 
jie H esmės buvo priešingi 
Lietuvos , nepriklausomybei. 
Rašančiam šias eiles, nors ir 
ne kartą dalyvavusiam 1917 
metais ginčuose su liberalais 
ir socialistais, niekada neteko 
tokio pasisakymo girdėti. Mū
sų kairysis sparnas nebuvo 
Lietuvos nepriklausomybės 
priešas. Tas sparnas norėjo 
tos nepriklausomybės, tik jo 

dauguma netikėjų, kad tuo
metinėm istorinėm sąlygom 
lietuvių tauta pajėgs savo ne
priklausomybę išlaikyti.

Taigi, šiam sparnui būtų ne
teisinga prikišti, kad jis. buvo 
Lietuvos

skirstymas į “klerikalus” ir 
“pirmeivius”. Kai su rinkimais 
į Rusijos dūmą (parlamentą) 
lietuviam teko jungti savo 
kandidatus su tuometinių rusų 
partijų kandidatais bei pačio
je dūmoje prie tų partijų šlie
tis, tada ir Lietuvoje atsirado 
tų partijų užuomazgos.

Jose tačiau vadovavo sveti
mas, nelietuviškas elementas. 
Tas elemento* negalėjo rem
tis, net lietuvių interesais, nei 
lietuvių tautos dvasia.

Tik ilgainiui, bręstant lietu
vių tautiniam susipratimui, 
nuo to elemento pamažu išsi
laisvinome. Politinis lietuvių 
visuomenės susi skirstymas 
pradedą įgyti daugiau savitu
mo. Tariau, neturint iš praei
ties patyrimo ir plačiai prigi
jusių tradicijų, lietuvių politi
nėms partijoms teko vis tiek 
naudotis pavyzdžiais iš svetur. 
Ir kai tie pavyzdžiai vieni buvo 
imami iš vakarų, kiti iš rytų, 
Lietuvos politikam nelengva 
buvo vieniem kitus suprasti ir 
susikalbėti.

kyti Ferkei, kuris, nematyda
mas kur žengiąs, užmynė 
skaudamą tėvo koją

— Ir poniai lentaamės...
— Ir panelei, — sušvebel- 

džtavo vaikiščiai.
Vos nutilo čigonų balsai 

(dar tebebuvo girdėti jie gat
vėje), įėjo Cičytė. Krikštijant 
ji tavo iš karto praminta Ce
cilija, bet maža būdama ji pa
ti perkreipė savo vardą į Ci- 
čytę, ir taip ją dabar jau visi 
vadino.

Ji nešė dėžę, pilną žibučių 
ir pakalnučių. Mandagiu aik
telėjimu ji pasveikino abidvi 
motais, o paskui pabučiavo 
joms ranka.

— Vadinasi, būtinai turi 
taip vėlai keltis? — somurmė-

— Ponia, kuo būdu galima 
buvo surinkti? Juk Šiemet 
karnavalo kaip ir nebuvo. Sun
ku, bet nieko nepadarysi... 
Yra vis dėlto vienas ponas, 
vardo Vosylius. Tai mūsų šei
mininkas Eitame pas jį ir pa
grosime, užuot nuomą mokė-

, Kadangi durys tavo atidary
tos, tai jis negalėjo pasibaidy
ti; vis dėlto mandagumo dėsnį 
tuo išlaikė, tad pabeldė į du
rų staktą;

— Prašau! — atsiliepė po
nia

—' O, aš jau seniai nubu
dau, bet nedrįsau išlįsti M po

— Čiulptuko? Et, čigono apkloto, nes mūsų trobelėje 
vaikui nereikia įprasti įtektas baisiai šalta.: - .
gėrybes. Jam gana vandenio 
tai išaugi, galės sau valgyti 
ledą ir užgerti vandens. Nuo 
to jam visada bus gražūs, bal
ti dantys.

Tai pasakęs, viena koja 
šlubuodamas, nukuldunktaSa- 
vo į duris.

mus.
Jau nuo mūsų pačių pri

klauso, ar mes norim ta para
ma pasinaudoti? Jei taip, ar 
išnaudojame visas jos duoda
mas galimybes kovai už lais-

“Amerikos tauta negali in
diferentiškai ir su apatija pri
imti padėties, kurią Sovietai 
sudarė vidurio Europoje. Mes 
nesusitaikinsime su negailes
tingu sovietiniu pasikėsinimui

ti, vaikelis paliks vienas rūsy
je. Vargšas — motina praėjusį 
rudenį numirė. Vaikelis liko 
ant mano sprando; gražus vai
kelis, kaip iš lazdyno išdroži
nėtas angelėlis. Aš , neatiduo
čiau jo už pilną maišą dešhn- 
cenčių. Labai prašau, būkite 
tokios malonios, paduokite 
jam tatai truputį vandens, kai 
ims pernelyg klykti.

— Gerai, Cyga. O kokio 
čiulptuko reiks duoti?

— Pajudėti ji nedaug tega
li, tačiau dar turi tiek valdžios, 
kad už plaukų mane nugrie
bia, jei tik pavyksta sučiupti.

— Tai kaip ji gali tave su
čiupti?

— Ji turi krėslą su račiu
kais ir taip moka juo važinėti, 
jog visada įsiveja mane į ker
tę; mūsą trobelė tokia ankš
ta, luta nieku būdu nuo jos 
negali pasprukti.

— Matyt, verta esi mušti.
— Ji visada muša mane už 

tai, tad maža pinigų namo 
parnešu; nenori tikėti, tad aš 
neperku sau. kokių gardumy
nų. takui ji mane bara, tad 
aš nenoriu pakirpti B prieša
kio plauką ir tad neparaitau 
jų. Juk man dar tik vienuoli-

Vyriausybės nusistatymą iš 
naujo tvirtai paliudijo vasario 
paskutinę dieną Amerikos at
stovas Cabot Lodge jr. Jungti
nėse Tautose, kada Sovietai 
siūlė pasmerkti Ameriką, kad 
remdama laisvės komitetus, 
radiją ir kitokiais būdais, ji 
kišasi į satelitinių kraštų vi
daus reikalus, tiu Henry Ca
bot Lodge jr. pareiškė:

sveikinimo Žodžius ištarė... 
angniiM.

Tamsta tooki
— paklausė nustebusi mergi
na. " ”•

Ui 1917 BL 
t917ta£Tta tai kad jam trūko pasitikėji- 

ka^sm fantas pumteu- 100 8270 tauta kūrybinė ga- 
tarti Rątrijri rfto- ^a.

žmogaus vertę ir laisvę”... sėt geidęs tau- Tačiau ir tas priekaištas,
‘Natūrato yrą kad esą- ^gdgagjtai iri X ya kriiamas, \ nustoto

me susirūpinę rytų Enrt^os 
tautom^ esam susirūpinę jų li
kimu. Mes norime matyti jas 
laisvas ir nepriklausomas, ga
linčias savitai gyventi, siekti 
nuosavos paskirties, turiu gal
voje nepriklausomas nuo so
vietinės kontrolės, nepriklau
somas nuo Amerikos kontro
lės, nepriklausomas nuo bet 
kokios kitos ktmtrolės.

“Mes darysime, ką mes ga
lime, visada derindamiesi su 
Jungt. Tautų principais, kad 
parodytume šitom nelaimin
gom aukom, kad jos nėra už
mirštos, kad jos nėra apleis

ta kalbą nutraukė panelė — '•“M-
jauja Matai, kad utatoa. Bėk sau!

— Ir Bedaryk tat Matai, ai 
dar fr dta neritarpu fr ne
raitau ririkų, nors, man jau 
dt tautų.

tarimą.
Jų manymu, buvusiom 1917 

sąlygm lietuvių tautai buvo 
įvairiais atžvilgiais naudingiau 
kelti autonomijos Šūkius.

/.K— aura iš tokids Mori- 
Idausomybės, kurios mes no> 
pajėgsimo išsaugoti? Juk mu
sę didieji kaimynai bematant 
pavergi mas* okobomiticaį, o 
paskui ir paiitiBcaT. ~

teko ne vieną kartą girdėti 
tuomet iš kairiojo sparno pu
sės. Tuomet dar nebuvo svar
stomi konkretūs pianai tokiam 
tarptautinės bendruomenės su
tvarkymui, kurs suteiktų sau
gumą ir mažom valstybėm. 
Kiekviena tų valstybių turėjo 
pasitikėti tik savo jėgom. O 
kai, palyginti su Įtasija ir Vo
kietija, Lietuvos jėgos atrodė- 
menkos, daug kam kairiųjų 
atsargumas tuomet atrodė pa
grįstas.

Rašančiam šias eiles teko 
asmeniškai su tuo atsargmmi 
susidurti, kai 1917 gruodžio 
27 — 30 d. d. buvo sušauktas 
Kaukazo lietuvių organizac^ų 
suvažiavimas Tiflfee. Tame šū1 
važiavime Lietuvos ateities 
klausimu buvo pasmeigusios 
tridos pat dvi srovės, kaip ir 
konferencijose Petrapilyje ir 
Vilniuje. Skirtumas Čia buvo 
tik tas, tad “autonomistai” po 
ilgesnių diskusijų pasidavė ne
priklausomybės ■ šalintokų įti
kinėjimam ir prteš Lietuvos 
nepriklausomybes rezoliucijos 
balsavimą* ;riėažtarimo . salės 
neapleido (it prieš tą rezoliu- 
dją nebabuvd)1. ; ’.•> • '
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lietuviai

KULTŪRINE KRONIKA

daro

ATSIŲSTA PAMINĖTI

prenume- 
o iš pa- 

žmonėms

stato* 
d. Sta-

dainuoja: Algirdas 
Juzė Krikštolaitytė, 

Baltrušaitis ir kiti so-

• Kun. dr. P. Ragažinskas 
Medeline dėsto katalikų ir 
valstybiniame universitete fi
losofinius dalykus, o Humani
tarinių Mokslų institute dėsto 
moderniąją prancūzų literatū-

• “Rigoletta” opera 
ma Chicagoje kovo 30 
to Chieagos vyrų choras. Spek
taklyje 
Brazis, 
Vladas 
listai.

Mažiulis pateikia labai doku
mentuotą studiją “Nepriklau
somos ir dabartinės Lietuvos 
tautosakos darbai”. Atidžiai 
apžvelgęs tai, kas padaryta 
šioje srityje laisvės metais ir 
rusų okupacijos laikotarpyje, 
autorius padaro keturias svar
bias išvadas, kurių įdomiausia 
yra šios:

1. Pas komunistus atsisaky
ta Vakarų tautosakos tyrimo 
metodų, o minkomas! su mar
ksistiniu - lenininiu reikalavi
mu, prieinant, jog nežinia, 
kas yra tautosaka ir kuo ji 
skiriasi nuo paprastų eilėdari- 
ninkų ar kitų rašeivų kūrybos.

2. Tautosakos rinkimas bai
mės ir kitų sąlygų visuotinai 
sužlugdytas; per 10 laisvės 
metų buvo surinkta per 450,- 
000 tautosakos dalykų, dabar 
per 12 metų — tik apie 60,-

• Dainavos ansamblis Chi
cagoje stato muzikinį veikalą 
“Išeiviai”. Dekoracijas 
dail. A. Rūkštelė.

veiklos reprezentantas. O lie
tuvių spaudos Vakarų Europo
je liko nedaug. Išeina du sa
vaitraščiai, abu Anglijoje. Va
karų Vokietijoje pernai ėjo 
tik klaipėdiškių . “Keleivis”, 
bet šiemet jo nemačiau. ..

Daugiau lietuvių yra Angli
joje. Kituose Vakarų Europos 
kraštuose liko nedaug. Iš gau
singiausios pokario metais lie
tuvių kolonijos Vakarų Vokie
tijoje šiuo laiku nebus nei 
dešimts tūkstančių. Iš jų ne 
mažai paliegusių, senyvo am
žiaus ir kitokių, kurie negalė
jo išemigruoti. Tarp jų inteli
gentų nedaug. Balto rūpestin
gumo dėka daugumas jų iki 
šiol gaudavo reikšmingą pa
galbą maistu, drabužiais ir pi
nigais, dėl to neskurdo. Toli
mesnė jų gerovė priklausys 
nuo šios organizacijos veiklos 
ir Amerikos lietuvių gerašir
diškumo.

Tačiau 
labdaros

— Kaip dabar atrodo Vaka
rų Vokietijos lietuvių kultūri
nė veikla?

— Spauda būtų lietuvių 
kultūrinės ir visuomeninės

Šių metų “Aidų” 2 nr., su
tapęs su Vasario 16 švente, 
vedamuoju davė A. Baltinio 
straipsnį “Mūsų tautinių sieki
nei pagrindai”. Autorius, jau 
ne pirmą kartą giliau pasisa
kąs patriotinėmis temomis, ir 
čia iškelia įdomių minčių mū
sų nuolatinėje kovoje su nu
tautėjimo grėsme. Visų pir- 
nuausia jis paliečia gaudžią 
apraišką, jog “mūsų spaudoje 
jau pakylą drąsus balsai, kad 
netinka mums vadintis rezis
tentais tremtiniais ar net lie
tuviais”. Griežtai pasmerkda
mas tokias kalbas, autorius 
šiame straipsnyje nurodo dva
sinius ryšius, jungiančius mus 
visokiose aplinkybėse su tauta, 
kurie ir sudaro patriotinių sie
kimų pagrindus.

J. Venckus, S. J., išsamiu 
straipsniu pamini 400 metų 
sukaktį nuo šv. Ignaco Lojolos 
mirties, iškeldamas Šio vyro 
gyvenimo svarbesniuosius 
bruožus ir jo įkurtojo Ordino 
kelią amžių bėgyje.

Antanas Maceina šiame nu
meryje baigia savo studiją 
apie Dostojevskį, pavadintą 
“Velnio, arija”, kurios gale pri
eina ttvados, kad “žaisti prie- 
šginybėmis, žaisti pavojingai, 
tačiau vis dėlto žaisti yra žmo
gaus laisvės, jo nepriklauso
mybės tiuftyje lenkia*. S| žen
klą Dostojevskis įspaudė vi
siems savo veikėjams, todėl 
visus juos padarė žmogiško
sios egzistencijos laisvėje ne
šėjais bei reiškėjais”.

Žymus tautosakininkas A.

rido 
dien 
gom 
Visū

LElDtlO SPINDULIUOSE, ei 
liuoti kūrinėliai, išleido pats 
autorius, viršelis ir vinjetės 
Jono Tričio, 93 pst, kaina ne
pažymėto.

• Juozas Tintais išleidžia 
novelių rinkini “Sužadėtinė”. 
Rinkinys bus 15 novelių, išlei
džia Terros leidykla.
• Dail. Edv. Valaitis suren

gė savo kūrinių parodą Chica- 
go Tribūne patalpose. Išstatė 
savo akvarelinę tapybą. Paro
da tęsėsi iki kovo mėn. Ed. Va
laitis dirba Čricago Tribūne 
laikraštyje, iliustruodamas jo 
sekmadieninius priedus.

• Krėvė* raštų ketvirtame 
tome sudėta “Skirgaila” ir 
abidvi dalys “Likimo keliais”, 
Knyga turi 368 psl. Išleido 
Liet. Enciklopedijos leidėjas 
Juozas Kapočius. _ x
• Ardu. A Mulofca* supro

jektavo . stacijas Ręnnebunk- 
port, Me., pranciškonų vie
nuolynui Visos stacijos bus 
viename pastate. Taip pat pa
statys ir ' Kūdikėlio. Jėzaus 
šventovę, kuriai vitražus pa
rengia dail. V. K. Jonynas.

• Solistė Janhųi Liustikaitė 
iš Romos, -kur ji gilina daina
vimo studijas, atvyksta koocer-

• Stasius Būdavęs spaudai 
paruošė apysaką iš spaudos 
draudimo gadynės “Rūsti die
na”. šiuo metu jis gyvena Mia- 
mi, Floridoje.
• DaiL A. Krivickas moky

tojauja Vasario 16 gimnazijoje 
ir ruošia kilnojamą lietuvių 
grafikos parodą, kuri bus ro
doma Vokietijoje ir Prancūzi
joje.

• Religinės muzikos, kon
certas ruošiamas Chicagoje 
balandžio 7 d. šv. Kryžiaus 
bažnyčioje, Koncerte dalyvaus 
menininkai iš įvairių Ameri
kos vietovių. ;

• Illinois universitetas su
rengė meno parodą, kurioje 
dalyvavo ir 15 lietuvių daili-

Prane&onųpmvindolas, T. 
Jurgis Gailiušis, buvo-užsakęs 
pas dafl. Al Tamošaitienę Ka
nadoje nuausti kitimą, kuris 
pavaizduotų šv. Pranciškų, jų 
ordino steigėją. Kitimas jau 
baigtas (6x4 pėdos) ir paka
ltintas Kennebunkporte, Me., 
gimnazijos koplyčioje. Jo nuo
trauką matome Aidų žurnalo 
vasario nr. viršelyje.

A. Tamošaitienės kilimų 
nuotaiką žinome, čia vyrauja 
žalios, raudonos, tamsiai ru
dos ir melsvos spalvos, kurios 
kaitaliojasi ritmingai pagal 
paveikslo kompoziciją. Daili- . 
ninkei buvo paliktą - visiška ■ 
kūrybinė laisvė, pageidauta 
tik lietuviškos dvasios.

Iš visų šv. Pranciškaus gy
venimo momentų ji pasirinko 
ryškinti šventojo santykius su 
gamta, jo pamokslą paukš
čiams.

Ieškodama lietuviškumo, 
dailininkė pasuko vysk. Va
lančiaus keliu. Valančius savo 
“žyvatuose šventųjų”, norėda
mas šventuosius labiau priar
tinti, perkėlė juos į lietuvišką 
aplinkumą. Pvz., šv. Elena, 
karalienė, kuri eina į kamarą 
miltų putrai išsivirti, fr dail. 
A. Tamošaitienė, ieškodama 
lietuviškumo dvasios, nepasu
ko į gryną ornamentiką, bet 
patį šventąjį perkėlė į lietuviš
ką gamtovaizdį. Jos kilimo pir
mame plane matome plau
kiančias žąseles. Ant kranto 
auga žilvytis, kurio ornamen
tai paimti iš lietuviškų skry
nių. Aplinkui gėlės, stilizuotos 
pagal lietuviškus raštus. To
liau ant kalniuko lietuviška 
bažnytėlė, sodyba. Pats šventa
sis, spindulių apsuptas, eina 
per lietuviškus kalnelius.

Dailininkės pasirinktas ke
lias yra visapusiškai geras. Jau 
pati tema — šventojo santykis 
su gamta — taip artimas lie
tuvio dvasiai. Ir temos supra
timas, įvedant paukščių ir me
džių ritmą, primena dainas. 
Pats lietuviškas gamtovaizdis 
giliami išleidžia lietuvišką 
nuotaiką. Taip paveikslas pasi
daro nuoširdus ir vertingas, 
nes jame sujungta liaudies 
meno tradicijos su moderniojo 
meno laimėjimais. D.

Iš poezijos šiame “Aidų” nu
meryje duodama neseniai mi
rusios Nobelio premijos laure
atės Gabrielės Mistral eilių 
vertimų Ir K. Bradftno bei Vi
talijos Bogutaitės originalios 
kūrybos.

Apžvalginėje * dalyje yra li
teratūros, meno, mokslo ir vi
suomeninio, gyvenimo skyriai. 
Jų paskutiniajame įdėta Juozo 
Girniaus atsakymas kun. SL 
Ylai liberalizmo klausimu. Vir
šeli* papuoštas A< Tamošaitie
nė* austo kilimo “8v. Pran
ciškų*” nuotrauka. Taip pat ir 
visas numeris praturtintas 
vertingomis Htatradjomią

• Jaunimo literatūros kon
kursas, paskelbtas Kanados 
LB Kultūros Fondo, pratęsia
mas iki liepos 1 d. Skiriamos 
dvi premijos: jaunimo dramos 
sceninio veikalo — 506 dol. ir 
vaikų scenos vaizdelio ar apy
sakos— 300 dol. Rankraščius, 
pasirašytus slapyvardžiu, siųs
ti: Konkurso komisijai. 402 
Dovercourt Rd., Toronto, Ont., 
Canada.

• Prof.
{ surinko visus Lietuvos vysku

pų pranešimus šv. Sostui iki 
Pijais IX laikų. Leidinys ruo
šiamas spaudai. Išleis kun. J.

tai yra socialinė ir 
sritis, apie kurią 

Amerikos lietuviai pakanka
mai turi žinių. Man gi buvo 
pastatytas kultūrinio ir visuo
meninio pobūdžio klausimas.

Vakarų Vokietijos lietuviai

• Antanas Gustaitis kovo 12 
švenčia 50 metų amžiaus su
kaktį. Ta proga Bostono Liet. 
Kultūros Klubas ir Dramos 
Sambūris kovo 16 rengia iš
kilmingą A. Gustaičio pagerbi-

gyvena plačiai pasklidę dide
liame krašte tarp segimų 
žmonių. Tokiose sąlygose sun
ku susirinkti ir didesnius dar- 
bus atlikti. Tačiau ten, kur 
gyvena didesnis lietuvių bū
rys, dirbamas kultūrinis ir 
visuomeninis darbas. Kultūrinį/ 
darbą smikina ir ~šavo laikraš
čio stoka. Iš Anglijos lietuvių 
laikraščiai į Vokietiją ateina 
sekančią po išėjimo savaitę, o 
Amerikos lietuvių spauda — 
dar vėliau. Aktualiosios nau
jienos juose jau būna pasenę. 
Kita vertus, spaudai 
ruotis reikia pinigų, 
šalpos gyvenantiems 
jų labai trūksta.

Radijas geriausias 
tokios padėties.

Vakarę Vokietijos 
aktualiąsias naujienas sužino 
rytais H vietinio radijo, o va
karais — iš europinio Ameri
kos Balso lietuviškę progra
mų. Jos gerai parengtos, aktu
alios, turiningos, plačiai apima 
svarbiąsias kultūrinio ir visuo
meninio gyvenimo sritis, o be 
to — puikiai atliekamos. Nors 
jos taikomos komunistę pa
vergtiems lietuviams, bet dėl 
savo plačios apimties jos yra 
svarbios ir laisvėje gyvenan
tiems lietuviams.

Europinio Amerikos Balso 
lietuviškoji programa kasdien 
būna pusės valandos ilgio. Jo
je perduotas tiesos ir kultūri
nis žodis paros laike dar tris 
kartus būna pakartotas įvai
raus ilgumo bangomis. Aktu
alių įvykių atvejais, vietoje 
vienos originalios programos, 
būna keturios tuo laiku, kuris 
šiaip skirtas reguliarios prog
ramos pakartojimui Europinio 
Amerikos Balso lietuviškos 
programos girdimos ne tik Va
karų Europoje, bet toli anapus 
geležinės uždangos. Jas girdi 
ne tik pavergtoje Lietuvoje, 
bet Sibire ir į kitus tolimus 
Rusijos užkampius ištremti lie
tuviai Iš Tanžiro radijo stoties 
šią programą galėtų girdėti ir 
New Yorko apylinkėje gyveną 
lietuviai vakarais 10:45 vai 
trumpomis bangomis.

Ar gali Amerikos Balso 
klausytis pavergti lietuviai?

— Tokie klausimai kyla tik 

europinio Amerikos Balso lie
tuviškų programų negirdėju- 
siems. Nežiūrint sovietinės 
priespaudos, sunkių okupaci
nio gyvenimo sąlygų, asmens 
laisvių paneigimo, griežčiau
sios cenzūros ir emvedė (nka- 
vedė) persekiojimo pavojų, 
europiniam Amerikos Balsui 
lietuviai iš įvairių komunisti
nio režimo valdomų kraštų 
parašo ne mažai laiškų. į juos 
reguliariai atsakoma ketvirta
dieniais, o kartais ir sekmadie
niais.

— Be Amerikos Balso lie-

tuviškę programų Europoje 
dar yra kitos panašios progra
mos. įdomu būtų kai ką nauja 
apie jas sužinoti.

— E Vatikano radijo lietu
viškoji programa dažnumo at
žvilgiu būtų antroji po Ameri
kos Balso. Tačiau ji savo es
me skiriasi nuo visų kitų tuo, 
kad pirmoje eilėje skiriama 
religijos reikalams. Ji perduo
dama keliomis bangomis.

Be šios programos iš Mad- 
ir Romos radiofonų kas- 
perduodamos dviem ban- 

lietuviškos programos, 
šių programų siųstuvai 
silpnesni už Amerikos 
siųstuvus, dėl to sovieti

niai radijo trukdytojai jas la
biau stelbia. Tenka pastebėti, 
kad Sovietai labai stengiasi 
trukdyti laisvojo pasaulio ra
dijo transliacijas. Laisvąjį ra
diją Sovietai žiauriau trukdo, 
kaip praėjusio karo metais 
vokiečių naciai trukdė.

Anapus geležinės uždangos 
veikia per pusantro tūkstančio 
stočių laisvajam radijui truk
dyti. Vien tik Lenkijoje jų vei
kė per šešiasdešimt. Tokių 
trukdytojų yra įrengta keletas 
ir Lietuvoje.

Skriausdamos vietos gyven
tojus, šios stotys destrukty
viam darbui sunaudoja dide
lius kiekius elektros energijos. 
Daugiausia nukenčia Kauno 
gyventojai. Žiemos mėnesiais 
dažnai ištisos miesto dalys 

(Nukelta į 5 psl.)

• Juozas Pautienius dalyva
vo Chieagos dailininkų paro
doje, Įpiri buvo patL didžiau
sia, 1530 dailininkų‘ buvo iš
statę apie 3000 darbų. Paro
dos lankytojai išrinko jų ma
nymu geriausius kūrinius. Jų 
tarpe atžymėtas ir J. Pautie- 
niaus paveikslas “Sodas” 300 
dol. premija.

• “Muzikos Žinios“ leidžia
mos jau 30 metų, leidžia Liet. 
Vargonininkų Sąjunga, kuri 
veikia nuo 1911 m. Muzikos 
Žinioms ir Vargonininkų Są
jungai Dainų šventei Rengti 
komitetas Chicagoje įteikė 
1250 dol. čekį, kad pagyvintų 
muzikinę veiklą.

SS Jos SDUHES GELME. Stato Im
te, pas* maculrta Putaam, Conn. »p- 
Ameri- tad* Algirdo Kurausko. 146 
e*. psl., Intai 2 doL

DAIL. A. ROKŠTELĖS 
PARODA DETROITE

Tarptautinio Instituto rū
muose, 111 Kirby Avė. (prie
šais meno muziejų) kovo 10, 
2 v. p. p. atidaroma dailinin
ko A. Rukšlelės tapybos paro
da. Ketvirtą vai. p. p. dail. A. 
Rūkštelė skaitys paskaita. Pa
rodai yra paskirti iš eilės du 
sekmadieniai, ir jos uždarymas 
įvyks kovo 17, 8 v. v. Per abu 
minėtus sekmadienius lanky
tojai turės progą ne vien pa
matyti paveikslus, bet susipa
žinti ir su jų tapytoju A. Rak
štele. Norintieji galės parodą 
aplankyti ir paprastomis savai-

Nesęftta (vasario U) iš Eu
ropos Męyto toraętatę* Kazy* 
CHnMm**, ŪĮĮHĮaRstįkaį jis yra 
atidavęs visą savo gyvenimą, 
nepriklausomais laikais yra 
dirbęs įvairiose redakcijose, 
vatai - --- - — '
b va 
vęs į Angliją, kur redagavo 
“Europos Lietuvį”, Veltai dir
bo Amerikos Balsę Muenche- 
ne, Vokietijoje. Dabar, pasi
naudodamas imigracinėmis ga
limybėmis, atvyko į Ameriką 
ir įsikūrė New Yorfce.

K. Obolėnas ąpsjląnkė ir 
Darbininko redakcijoje. Miela 
buvo pasidalyti įspūdžiais.

Pokalbis prasidėjo apie ke
lionę.

— Kelionė? — pasitikslino 
K. Obolėnas. — Kokia čia da
bar kelionė! Nors atstumas 
tarp Europos ir Amerikos te
bėra tas pats, bet kelionė ne
paprastai sutrumpėjo, o svar
biausia — ji neteko seniau 
buvusio romantiško atspalvio. 
Orinis susisiekimas visai su
mažino atstumus ir pats pasi
darė panašus į autobusų susi
siekimą. E Muencheno vakare 
pakilęs lėktuvas sekantį rytą 
nusileidžia New Yorke.

Šiuo laiku Europoje leng
viau galima gauti vietą lėktu
ve, kaip laive. Žiemos mėne
siais orinio susisiekimo linijos 
emigrantams duoda papigini- 
mus. Dėl to jiems kelionė oru 
į Ameriką tiek pat atsieina, 
kaip ir jūros keliu.

Greta reguliarių susisieki; 
mo priemonių, emigrantams iŠ 
Europos perkelti į užjūrio 
kraštus Tarpvyriausybinis Eu
ropos Migracijos Komitetas tu
ri tam tikštai išnuomojęs lai
vus ir lėktuvus.

w nmvvvincvuTO ui- 
scenizavo Kazio Borutos “Bal- 
taragin malimą”

• Datas* ir giesmė* kon
kursas baigiasi kovo 15 d. 
kun. dr. J. Prunskis paskyrė 
500 dol. premiją.

- • Dr. Antane* . Kučas — 
LIETUVIŲ ROMOS KATALI
KŲ SUSIVIENIJIMAS AMERI
KOJE, išleido LRK Susivieni
jimas Wilkes - Bure, Pa. 1956 
m., gausta iliustruota, 370 
pst Kaina nepažymėta.

I^alra* Sagaėa* SAULE-

- 
AM



TAMAQUA, PA

the mountains.

MICHIGAN FARM SURIS

HA3TFORD, CONN

Aukojo:
A. ir J. EndriliŪnai

Žšpūlėssi&lų 
baftU.. f: 

90 Tahl tezfthin

Klebono jubSėjus
Kleb. kun. K. Batutis šiemet

83-bed hospital comprised of 
43-bed general hospital and 40 
bed retired miners. Starting

Yra 
pianas siųsti į Lietuvą ir kitus 
kraštus Baliui tarpininkaujant 
Be . anksčiau - paskelbtų yra 
nauji šie siuntiniai:

minės savo 25 metų kunigys
tės sidabrinį jubilėjų. Nors 
minėjimas bus rudeniop, bet 
jau sudarytas komitetas, kurs 
jau rengia toms parapijos iš
kilmėms. Jubilijatas buvo į- 
švęstas Romoj 1932 spalio 30. 
Tą dieną ir sekantį sekmadie
nį, lapkričio 3, bus parapijoj 
iškilmės.

daug dainelių aš žinau”,,, 
Programa truko 1 vai. Minė

jimas visiems paliko nepapras
tą ir mielą įspūdį. Savo nuo
širdžius padėkos žodžius, su
sirinkusių vardu, seselėms ir 
mokiniams, pasako: kun. A. 
Račaitis, kun. J. Bakšys ir L. 
Bendruomenės pirm. J. Jur-

Hospital 
RATOK NEW MEXICO

Naujokaitis, Vincas, iš Bar
tininkų.

Olbikas, Stasys.
Paškevičienė - Pautienytė, 

Julija, vyras Paškevičius, Juo
zas, ir duktė, Aldona, gyv. 
Montevideo, Urugvajuje.

Pavasarys, Pranas ir Stasys, 
ir jų sesuo Vizmanienė, Mika
lina.

Penkauskas. Julius, s. Anta-

Į Azijos Rusiją
"57/or*

500 gr Margarino — dėžutė
500 gr Taukų — dėžutė
400 gr Kakao

Hartfordo Balfo skyrius bu
vo kreipęsis laiškais aukoti 
siuntiniam į Lietuvą. Aukų va
jus pravestas praėjusių metų 
pabaigoje. Daug geros širdies 
žmonių atsiliepė, ir už tai jiem 
tariamas nuoširdus ačiū.

mėgsti skaityti mįsles. — 
triumfavo ponas Toks.

Keleivis niro iš buso ties 
pirmu kampu, o ponas. Toks 
toliau važiavo ir sprendė mįs-

250 gr Pieno miltelių
100 gr Kiaušinių miltelių 
500 gr Margarino — dėžutė 
500 gr Taukų -į— kiaulinių 
200 gr Šveicariško šokolado 
500 gr Cukraus — gabalinio 
250 gr Kakao — nesaldintas 
200 gr Vynuoginio cukraus 
500 gr Medaus — dėžutė 
250 gr. Starkosan stiprinan

tis gėrimas
90 Tbl. Lezithin — Kraujo 

ir Nervų sustiprinimui.
Į Lietuvą ir Europos Rusiją 

$15.00 
$16.00

Abromavičius, Stasys, gimęs 
1917 m.

Baltrunienė - Pupelytė, Ona, 
ir jos sesuo Petronienė, Valia, 
gyveno Buenos Aires, Argen- 

-tinoje.
Baronienė - Gaidamavičiūtė, 

Vladislava, d. Antano.
Blažys (Bražinskas), Juozas, 

sūnus Juozo.
Bučiūtė - Jankunienė, Anta

nina, ir Jankūnas, Romualdas.
Budavienė - Degutytė, Ag

nietė. iš Tauragės ap.
Bujanauskienė, Ona, iš Ma

rijampolės, ir jos sūnus Stasys 
bei duktė Mary.

Burnys, Zenonas.
Cesnavičienė, Uršulė, iš Bu- 

dežerių k., Vilkaviškio ap. 
Dambrauskaitė - Kubiliūnienė, 
Elena, d. Apolinaro.

Degutytė - Budavienė, Ag
nietė, iš Tauragės ap.

Dinapaitė - Zimlienė, Mari-

Kubiliūnienė - Dambraus
kaitė, Elena, d. Apolinaro.

Kuzmickas, Saliamonas, sū
nus Simono.

Langas, Jonas, iš Vabalnin
ko vai., turėjo knygyną Wor- 
cester, Mass.

Levickas, Jonas, gyvenęs 
Waterbury, Conn., 43 W. Por- 
ter St.

Meškauskas, ; Anicetas ir Jo
nas, sūnūs Kazio, iš Anykščių

džiūnas, Anus RukMr
se Bakas, Adelė Galiūnas, Beteraras, J. BenėMūnas, Ona Tamos, A. Ustinaitis, Monika
Juozas Motiejūnas, Pranas Brundzfenė, Helen Cabitur, H. Vaičiulis, E. Yismootas — po
Stankevičius— po 10 dol. Dapkus, A. Draugelis, J'Dru- 1 <foL ’ę.
Kun. V. Ptanskietis, Albinas gunevfėus.

Sodalietės vaidins
Sv. Petro ir Povilo parapijos 

sodalicija veikia dviem gru
pėm — jaunesnių ir vyresnių. 
Kasmet jos sutartinai suren
gia vaidinimą. Šiais metais 
vaidinimas rengiamas kovo 17. 
Mergaitės jau mokosi ir tikisi 
parengti gražią programą, 
kaip ir kiekvienais kitais me
tais. Besimokydamos vaidinti, 
mergaitės prasilavina. Dera 
pažymėti, k'd vynsrieji su
pranta jų p; ita• ■ (a > ir gausiai 
atsilanko ’ v aidi..ii. y T. Q.

Į Azijos Rusiją 
'57/01 

300 
500 
750 
200 
250

Kožienė - Juočionytė, Elz
bieta, d. Motiejaus.

Krincius, Jurgis, s. Jono, iš 
Kaltinėnųval.^ —

Krupukaitienė - Valentuko- 
nytė, d. Povilo, ir vyras Jur-

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reftalauktte 
Mehigaa Racaa State. sūrts jau per Ilsus metus gaminamas 
Jone ir AuscHm* AndrMhi ir jų šeimos, Fountain, Mkh.

gr Vynuoginio cukraus 
gr Taukų — kiaulinių 
gr Gabalinio cukraus 
gr šveicariško šokolado 
gr Starkosan 
Tbl Lezithin

Į Lietuvą ir Europos Rusiją 
$12.00 
$13.00

joną, iš Kaltinėnų vai. Kiškytė, Bronė, gimusi Ry-
Dzindzeleta, Aleksandras, s. goję, gyvenusi Pandėlio vai.

Jono.
Gaidamavičiūtė - Baronienė,

Vladislava, d. Antano.
Globis^ Antanas, s. Antano.
Grigaitis, Jonas, s. Petro, iš

Vilkaviškio ap.
Grigaliūnaitė - Juknevičiūtė, 
Marijona, d. Silvestro.

Ivanovas, Kostas, s. Alek
sandro.

Jankunienė - Bučiūtė, Anta
nina, ir Jankūnas, Romualdas.

Jonaitis, Antanas ir Petras, 
sūnūs Antano, gyveno Eliza- 
bethe.

Juknevičiūtė - Grigaliūnie
nė, Marijona, d. Silvestro.

Juočionytė - Kožienė, Elz
bieta, d. Motiejaus.

Jurgeliūnas, Stanley.
. Juronis, Juozas, s. Jono.
Kairiūkštis, Jurgis ir Simo

nas, sūnūs Jurgio.

1 pora Nyton kojinių
J Arijos Rusiją. ? $39.50
Į Lietuvą ir Europos Rusiją 

•-s“$38Jk>

Vasario 24 d. 3 vai. p. p. 
šv. Jurgio liet. par. salėn gau
siai susirinko mokinių tėvai ir 
jų draugai. Susirinko, kad pa
sižiūrėtų ir pagyventų retu į- 
spūdžiu — Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo minėji
mu. Mokytojos seselės, nesiti- 
kėdamos tokio nelaukto susi
domėjimo, pusę salės buvo 
paskyrusios svarbiausiems mi
nėjimo dalyviams ir progra
mos atlikėjams, šv. Jurgio liet- 
parapijoę mokyklos mokiniam.

Minėjimas pradedamas JAV 
ir Lietuvos himnais, kuriuos 
gražiai pagieda visi mokiniai. 
Po trumpo N. Saladžiūtės (8 
skr.) žodžio, už žuvusius Lie
tuvos laisvės kovotojus visi 
mokiniai sugieda Marija, Mari-

— Vadinasi, arba dailinin
kai turėjo tapyti bendrai, lie
tuviškos taTcos papročiu, arba 
tautos Šventės proga būta pa
sikarščiavimo, didinant žmo
nes ir mažinant jų darbus. 
Antroji prielaida lyg labiau 
suaugusi su mūsų charakte
riu. Bet taip ir neišspręsta te- 
liekie.

mas dienas Tamaųua, kai se- 
Šv. Petro ir Povilo Lietuvių serys buvo čia tik atsikėlusios 

gyventi ir dirbti. Naujai įreng
tas vienuolynas ir nauja kop
lyčia ir mokykla vainikavo jų 
keliolikos metų darbą parapi-

Į Azijos Rusiją
“57/03*

500 gr Margarino dėžutė
500 gr Taukų dėžutė
300 gr šveicariško šokolado
1500 gr Gabalinio Cukraus
200 gr Kakao
125 gr Kavos

3 metrą guminio raiščio 
(Elastic Band)
2 špūlės siūlų — juodi ir 
balti, 200 m. kiekviena
1 pakutis adatų

90 Tabl Lerithin— .
1 Dėžutė kremo — veidui 
ir rankoms

I Lietuvą ir Europos Rusiją
$17.00

į Azijos Rusiją $18.00
"57/04“ - Moterims

1 pora apatinių rūbų
1 apatinis — vilnonis
1 pora kelnių — vilnonių
1 treningas, mėlynas
1 vilnonis šalikas
I pora vilnonių megztų pir
štinių

1 vilnonė liemenė
1 pora šliurių
2 dėžutės kremo

1, 2 ir 3 skr. mokiniai išei
na erdvion scenon. R. Balniū- 
tė padeklamuoja Vasario še
šioliktoji, berniukų kvartetas 
ir visi padainuoja keletą liet 
liaudies dainų. Su dideliu pa
sitikėjimu jiems diriguoja vie
nas antro skyr. mokinys. Gra
žiai deklamuoja: Juodvalkis, 
J. šipaila, Pr. Puidokas ir Pr. 
Choromanskis. Visi pašoka 
tautinius šokius: gražus jauni
mėlis ir kalvelį.

Po jų išeina 4, 5 ir 6 skr. 
mokiniai, kurie padainuoja 
“Aš esu Lietuvos sūnus” ir pa
šoka žiogelį ir malūną. Vėl vi
si dainuoja “Dainuok jaunys
te” ir “Gražios, malonios va
saros naktys”.

Ir pagalinus pasirodo 7 ir 8 
skyr. mokiniai. Įspūdingai de
klamuoja A. Norkutė ir nuo 
jos neatsilieka R. Poškutė. Vi
si padainuoja: “Toli už girių 
leidos saulutė”, “Tėvų name
liai brangūs”. Vėl visi pašoko 
porą taut. šokių. Minėjimas 
baigiamas visiems 8 skyrių 
mokiniams dainuojant: “Daug,

500 gr. Gabalinio atkraus 
90 Tabl berithta
1 Dėžinė Kremo ~ veidui 
ir rankoms

Į Lietuvą ir Europos Rusiją 
$14.00 
$15.00

Jeiga abejojate. paprašykite pamėgtatanri. Jūsą skonis jums 
pasakys. Mes narine, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek RpopuDarinot MMdgan Fanu Sūr$ kuris paltto 
visų ratatanteotta. Mes pasižadame ir tottan jmns gaminti tik 
pat| geriausių sūrį.

Petronienė - Pupelytė, Va- 
lia, &• jos sesuo Baltrunienė, 
Ona, gyveno Buenos Aires. Ar
gentinoje.

Pupelytė - Baltrunienė, Ona, 
gyveno Buenos Aires, Argen- 
ir jos sesuo Petronienė, Valia, 
tinoje.

Ražauskas, Aleksandras, gy
venęs Brooklyn, N. Y.

Rimkus, Kazys, s. Vinco, iš 
Akmenės vai.

Rudys, Juozas ir Mykolas, 
sūnūs Pranciškaus, iš Siauriš- 
kių k., Tauragės ap.

Skeivis, Kazys, gyvenęs Pitt- 
sfield, Mass.

Škėma, Juozas, buvęs Bel
gijoje.

Skiečius, Viktoras, s. Juozo.
Slaminskas, Juozas, iš Ben- 

drių k., Miroslavo — Slabados 
parap.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai prašomi at
siliepti į:
Consulate General of Lithua- 
nia 41 We«t 82nd St. hS»w 
York 24, N. Y.

Skrupskelienė, Ant. Šliogeris, 
Mr. Simanskas, K. Vadišius ir 
J. Vitkus — po 2 dol. Mr. An- 
drulaitis, M, Banevičius, Kax. 
Balčiūnas, X Bernotas, B. Ber-

Tex - 515 s.
2.8 metrai vilnonės medžia

gos moteriškam kostiu
mėliui, su visais priedais; 
pilka arba mėlyna

Į Azijos Rusiją $44.09
Į Lietuvą ir Europos Rusiją

-43.00
Siuntinius gali užsakyti gy

venantieji Amerikoje, Kanado
je ir kitur. Užsakant reikia 
Balfo Centrui atsiųsti to as
mens adresą, kuriam siuntinys 
užsakomas, adresą siuntėjo — 
užsakytojo ir reikiamą sumą 
pinigų. Kai Balfo centras tuos 
dalykus gaus, tuojau atliks rei
kalingus formalumus ir siun
tinys bus išaustas." - -

Suntinys turėtų pasiekti 
Lietuvą per šešias savaites, 
Rusiją —- per du meilesnis.

Pershmtimo išlaidos ir mui
tas įskaitytas į nurodytas kai
nas.

Baltas garantuoja už siunti
nių pristatymą, jei koks siun
tinys nenueitų, Baltas grąžins 
įmokėtus pinigus.

Balfo Centro (staiga 105 
Grand SU Brooidyn 11, N. Y.

pą karingai patempęs atrėžė 
keleivis. — Skaitau draugiško 
dienraščio kultūrinį priedą.

Girinis žim^ lakraš- 
čių neskaito,—sakydavo knyg
nešiai Ponas Toks tai žinojo ir 
nutarė sumies^Sonėti, tuo la
biau, kad visos kraštutinės si
tuacijos vertę tai daryti: dabar 
jis buvo didžiam Chicagos 
mieste ir leidosi busu išilgai 
lietuvybe turtingu Halstedu. 
Ponas Toks mirktelėjo pats 
sau ir tarėsi:

•?— Pasiskaitysiu, gal skyriui 
“Lankėsi” užtiksiu žrnių apie 
save. Bus juoko man ir gar
bės visai mano ginūneil -

Persisvėrė jis per prieš sė
dinčio petį ir susmeigė akis į 
ištiestą popierių.

— Ko čia kiši snapą! — rė
kė priešsėda.

— O ar tavo? — paklausė 
ponas Toks.

— Smųias ne, bet laikraštis 
mano, — urzgė keleivis. —Už 
jį pinigus aš moku, - pridū
rė iš staigumo lietuviškaL

— Sveikas, vientauti! Ar 
tik nebūsi lietuvis, jei dar lie
tuviškai kerti, — atlyžusiu 
veidu svetingai ponas Toks iš
sižiojo.

— Taigis, pataikei, — atsi
leido ir priešsėda. — E^mi 
lietuvis ir juo noriu likti, mo
ku tautines pagalves, einu i 
minėjimus ir neatsisakau kan
didatuoti į pirmininkus.

— Puiku, puiku, - (beau
gėsi ponas Toks. — Būsiu pa
taikęs į šviesų lietuvį, kas 
šiandien, mateckių ir preslau- 
skų laikais, nemaža retenybė. 
Tuščia jų! Patiems girti savo 
padermę lyg ir nederėtų, bet, 
žinai, negali žmogus išturėti... 
Bet, kaip regiu, sveikas esi di
dis mėgėjas laikraštines šara
das, nusies bei uždavinius 
spręsti arba šiaip sau ką link
smesnio paaskaifyfi

— Kaip tai suprasti? — lū-

— Ir sūris, norėč pridėti,— 
įsiterpė ponas Toks — Kas 
knisa? Niekas! Bet mįslė yra, 
kurios nė tu neatminsi Va, 
skaitylęim, pradedant antrašte 
pirmąja ir antrąja:

“Lietuviai 1500 dail. paro
doj”. Smulkesnėm: “15 mūsiš
kių universiteto salėse.” To
liau seka tekstas: “Šią savaitę 
Illinois universiteto patalpose 
buvo atidaryta didžiausia sa
vo apimtimi mena paroda, ko
kią kada turėjo Chicagos did
miestis. Joje dalyvauja apie 
1500 menininkų su 267 kūri
nių...’ (Draugas.).

— Ar neuždavinys? — spy
rė priešsėdą ponas Toks. — 
1500 menininkų išstatė 267 
kūrinius. Atsakyk man, jei 
taip gudriu dediesi: kokią kū
rinio dalį išstatė kiekvienas 
dailininkas?

— Piššš, — teišmykė gud
rusis chicagiškis lietuvis.

— Ar nesakiau, kad sveikas

— Mama, todėl tėvelis mū
sų tarnaitę vėdina tffriu, — 
pariteksvo vaikutis.

ji rytoj man

dargi Vasario 16 laidą, čia, 
broiyt, pigiai nepaknisi Sudė
ta visa mūsų išminties ir me
no smetonėlė...

me, reasonable charge for 
boąrd and room. 40 hour week.

$15 differentia! pay for even- 
ing shifts, liberal personnel 
polknes. — Tbwn of 9.000 in

Tok - 514 ......... X.
3.2 metrai geros vilnonės 

vyriškam kostiumui, 140 
—142 cm. pločio, ai vi
sais priedais: pamušalu, 
sagomis ir Lt.

Į Azijos Rusiją $45.00 
į Lietuvą ir Europos Rusiją

S44.0U

Moterų Draugija atšventė savo 
dvejų metų gimtadienį, kaip 
pažymėjo jų dvasios vadovas 
kleb. kun. K. Bakutis. Susirin
kimą pradėjo pirmininkė Špo
kienė. kviesdama melstis, gie
doti ir pasiryžti. Po įžanginių 
iškilmių buvo , pradėtos vaišės. 
Vaišių metu sumaniai praves
tas susirinkimas su metų veik
los apžvalga. Draugija išjudi
no pamaldumą Į Mariją Fati- 
moje, įvykdė eilę kultūrinių 
parengimų, turėjo rimtų pas
kaitų, daug padėjo parapijai, 
vienuolynui, surengė keletą 
linksmų ir naudingų valandė
lių. Draugija galėtų būti sekti
nu pavyzdžiu šimtams mūsų 
lietuviškų draugijų. Moterų 
sutarimas, sumanumas, uolu
mas ir darbštumas tikrai ver
tas ne vieno, bet daugelio me
dalių.

Įspūdingai buvo atliktas 
naujos valdybos narių įverti
nimas. Kiekviena žengė sce
non, žiebė savo pareigų sim
bolį žvakę ir ryžos dirbti drau
gijos labui. Kiekvienai buvo 
priminta jos pareigos ir kiek
viena gavo savo spalvą ir savo 
pareigų šventąjį globėja. Su 
didžia rinmtimi jos užėmė 
savo “sostą”. Po to sekė atsi
sveikinimas senosios valdybos 
ir naujosios pirmininkės Mari
jos Waice žodis. Ji Paskelbė ir 
visu komisijtį vadoves bei jų 
pagelbininkes. Visos kartu su
daro dr-jos taryba. Draugija 
sugebėjo surengti ir Vasario 
16 minėjimą.

Lankėsi vienuolyno vHin’iH
Motina Ammciata, Nukry-

Seselės mokytojos labai gra
žų ir nuoširdų darbą atliko, 
parengdamos tokį įspūdingą 
minėjimą, taip gražiai ir dar
niai įtraukdamos visus moki
nius į programis atlikimą. Jos 
nusipelnė didžios pagarbos ir 
padėkos iš visų tėvų.

Šv. Jurgio liet pradžios pai $300 per montii with pe- 
mokykla ir ankščiaus Lietu
vos nepriklausomybės minėji
mus rengdavo, bet tai tik mo
kyklos ribose, šis ar ne {ur
mas viešas minėjimas. Mokyk
lą sudaro maždaug 95% lietu
vių ir jų kilmės vaikai, 56% 
tremtinių vaikai.

Mokytojauja Šv. Pranciškaus 
lietuvės seserys: sesuo Aureli
ja, sesuo Rachelė ir sesuo 
Bernadeta. Sk

bitoris, V. Dailidė, J. Z. Gai- 
liūnas, Ant. Masalas, Pranas 
Mončiūnas, M. Pateckaitė, Al
binas Petraitis, L. Rudolfas, 
Ant Žitkus ~ po 5 dtū. Jo- notas, Juozas Bernotas, X A. 
nas Janušauskas, Juozas Mani- Belezaras, May Bust, F. Bal
kūs, Step. Radikas, Irena Ru- trikonis, R. Dngunevičius, J. 
seddenė, Th. Sereika — po 3 Jasonis, J. Z. Kavaliauskas, A. 
dol. X Aukštuolis, M. A. An- KrikėčttkBas, Lmėtis, V.

žfuotoio Jėzaus vienuolijos dol., S. L. A. 124 kp. —16. tanaitis, R Banevičius, 
viržtninkė, lankė vienuolyno Ig. Balriūno šeima, — There- Bsrnauskas, V. BhlSūnas.
namus h* mokyklą vasario 12. 
Ji- apsidžiaugė naujos mokyk
los darbu ir gražia pažanga 
Aplankė ir vaikų darželį. Mo
tina viršininkė turėjo ilgesnį Arnumas, Maldės Apaštalavi- Alke Gnmhas, Mary Jasinskis, 
pokalbi su seselėmis ir su vie- mo S-ga, šv. Rožančiaus Dr-ja, Mare. Kortinaitis, And. Patep
tos ktobonu kun. Batučfci. Moterų SodaBciįs, Ant. Aukš- kas, ttay PtoMsM X 8tiy 
Ji gyrai prtotmto^ir savo pir- fflratitis, U BaRrfltonis, J. Ča- Stiėmottas, Ant Stamdis, A. 
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PARCELS TO RUSSIA, INC.

PHILADELPHIJOS ŽINIOS

PARCELS TO RUSSIA, INC.

VĮneaš J.ĖHrtirlra 
37FraBkJfeSL 
Norvood, Mass. .

linkęs ffwjyM 
lietuvių vism 
statytas 
Atrodo, būtų

Rev. J. HshhreH, Ph. D.
South Dranga, M. J.
Seto* Hali Unhrersfty,

Spraying, For Insect Control 
Fertiltzatfon , Cavity Work

g22JX». Principais only. 
WHite Plains 6-6440.

mato dar ilgus metus traukti 
savo klubui. Jeigu tu, mielas 
skaitytojau, kada matysi žai
džiant geltonai žaliąją koman
dą^ atkreipk „savodėmesį į 
kairįjį saugą, kuris yra vie
nas iš svarbiausių ekipos ram
sčių. Kovotojiškas iki paskuti
nės minutės, čia žaidžia žmo
gus korektiškai, švariai ir pa
doriai. Tai geras pavyzdys aik
štėje lietuviškam .prieaugliui, 
ir todėl suprantama, kad savo 
komandos kapitonu lietuviai 
didžiuojasi

NAME .
STREET 
CITY and STATE

Algis žaidė 
Apsigyve- 
Freiburg i 

r garsiajam

PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA PASIŲSTI SIUNTINIUS 
| SSSR, LIETUVĄ, LATVIJA, ESTIJĄ ir kitos kraštus 

vis dar laikoma

GABDEN CITY s
ST. ANNE PARISH 

3 bed rpoms, randą, 3 years old 
plot 80x100. Near Railroad. 

Transportation and shopping.
228 New Hyde Park Road 
Mušt be seen to apprciate

PR 5-7882

Dear Father HalUwell,
I am interested in

HARRISON PLAINS —Parkway 
Knoll, 3 blocks St. Anthony’s 
SchooL 5% na. Cape Cod. 4 yra, 
expansion attic. gar., blacktop

Skaitykite "Aidus" 999 Bvsb- 
wick Ava. Brooklyn 21, N. Y.

Ptease add my name to your maflling list. I can afford a 
ųuarter a week, and will try to beg a ųuarter a week 
from twenty-seven others, or by šame eųuivalent metrod 
aeąuire a dollar a day, for a Mass a day to be offered on 
the Moestons for the glory of God in the Most Jfoly 
Trinity, through Christ iur Lord, for the intention of the 
Blessed Mother. 1 understand that I may add my own in
tention after her’s; and that I share in ten thousand 

annually.

Kieman Bros.
Box 182, Medford, L. L, N.Y. 
rover 5-8194' Grover 5-5278

Standard or Custom Hade 
Ali work Guaiantaed 

Reasonable Prices—$735 a up 
If Desired Lay-Avray Pian 

Special Consideratkm to institut- 
ions and the Clergy visit or 

phone the foUowing Brooidyn 
Stores 

369 Knickertoocker Avė. VA 1-3492 
687 Manhattan Avė. EV 3-8582 

Let LaMonte Bring Real Beauty 
luto Your Home.

REDUCED PRICE $2&750 
Point Lookout — Gafden City 
Avė., neartbebąy,7 rooms, 

plaster vvaDs. 2 full bąths, 
full cellar. 70 ft frontage, 
large garage. Inąuire 6 In- 

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

Point Lookout or call GEneral 
2-7837.

Stalo teniso turnyras
Kovo mėnesio viduryje nu

matomas stalo teniso turny
ras, atrodo, bandys prikelti iš 
miego mūsų stalo tenisinin
kus. Lietuvių Atletų Klubo 
rengiamas šis turnyras bus at
viras visiems, t. y. lietuvių 
kilmės jaunudiams-ėms, ne
žiūrint jų; gyvenamosios vie- 
tos. Tikslų'Yurnyro laiką bei 
kitas smulkmenas sužinosite 
vėliau — tik sekite Darbinin
ko sporto skyrių. Atletas

NOYAC. Šag Harbor, L. L Mod- 
em 4 room housekęeping bunga- 
lows. Completely furnished. Near 
beaches. Lovely country setting. 
Acconunodates 6. Heąted. Special 
ratas to July Įst. Literature on re. 
quesL Two weeks, monthly and 
šeteošal rates soBaaeė mcdths. 
Ideal for children. Write Wiuiam 
Spooner. Birch SU Noyac, Sag 
Harbor. N. Y. TeL Sag Harbor 
5-O627R.

obe^os kmnandas.1938 me- 
tai$ jąu matėme M Tauro klu
be. SU klubas visados buvo 
garbus savo jannitĮ krypandn- 
mis ir apskritai neieškodavo 
žmdikų' kitur. Jaunių knman- 
da buvo daugkartinis Lietu
vos meisteris,. Kai, pavyz
džiui, 19$7 metais pirmoji 
ekipa turėjo aplošti oberiygą, 
tai nenuleista galvų, bet lai
mėta A klasės pirmenybės, 
užsitikrinant teisę dalyvauti 
pereinamose rungtynėse, į ku
rias pasiųstą senas vartininkas 
su 10 jaunių. Bombinė pasek
mė (5:0) pašėlę vaikyščiai su
grąžino populiariausią Kauno 
klubą į aukštąją lygą, o patys 
sekantį sezoną vėl kukliai žai
dė jaunių klasėje.

Tad nereikia stebėtis, kad 
Algiui Jokūbaičiui, dar turint 
vos 17 metų, buvo duota pro
ga žaisti pirmoje komandoje. 
Čia, žaisdamas dešiniam kraš
te, jis neretai pasižymėjo ir 
dažnokai buvo matomas įvar
čių mušikų skaičiuje.

Kai 1950 metais “Lithuanian 
SC pradėjo veikti New Yorke, 
daugelį stebino lietuvių puoli
kų susižaidimas. Mat, su Jo
kūbaičiu, Sabaliausku ir Ado
mavičium, kuris čia šventė 
puikų “come-back”, tame puo
lime turėjome nemažiau kaip 
tris Tauro augintinius. Būda
mas Vokietijoje, 
keliuose klubuose, 
nęs 1947 metais 
Br., žaidė jis i 
Freiburgo FC.

Visa Freiburgo lietuvių ko
lonija džiaugėsi, kai Algis sa
vo pirmose oberlygos (tuomet 
Zonenliga) rungtynėse mušė 
net tris įvarčius — vieną gra-

ALL TOURS 
TRAVEL AGENCY

Persoaąlized Services 
Free of cost 

Domestic and International 
Tours and Cruses 

Honeymoons 
. Vacations... 

Hunting and Fishing Trips, 
Business & Weekend Tirps 

C31I Now ES 5-6862 
1928 Coney Island Avė. 

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

(Pay Later Plans) 
Authorized 7 Bonded Agents 

Lkenced by State if 
New York.

Ceoks. waitręss, čhambermąids, 
couptes — kitchen help, botlers 

avaUable tor posiGoas in rectories.
Appiyt

LidaBonfield
-

NAUJIENA: DABAR GALIMA SIŲSTI 
“A N T 1 - P O L I O S E B U M”

Taip pat siunčiamos rašomos mašinėlės įvairiais alfabetais, 
akordljonai, siuvamos mašinos. ' 

Pristatymas garantuotas ir gaunate gavėjo parašą.
Naujas adresas:

žesnį už kitą. Prancūzų kari
nės valdžios potvarkis, drau
dęs svetimšaliams žaisti vokie
čių klube, žiauriai nutraukė 
daug žadėjusią jo futbolo kar
jerą. Nors Freiburge ir buvo 
daroma visa, kad Algiui būtų 
padaryta išimtis— žaisti nebu
vo leista. Šiais metais Freibur- 
burgo FC po ilgo laikotarpio 
pavyko įkopti į Oberliga 
“Sued, ir Algis, žinoma, džiau
giasi savo buvusio klubo pasi
sekimu. v

Subrendęs kaip puolikas, 
prieš 2 metus persikėlė į sau
gų liniją, kur ir dabar atlieka 
savo komandai neišskaičiuoja
mus patarnavimus. Kuklusis 
baltaplaukis jau šešeri metai 
yra ištikimas savo klubui ge
rais ir blogais laikais. Du kar
tu su savo ekipa laimėjo New 
York State Taurę, A klasės 
pirmenybes, pirmosios lygos 
■ptrtnenybes; jis taip pat daly
vavo ir rungtynėse, kuomet 
lietuvių komanda rytinės 
Amerikos taurės finale (Lud- 
low, Mass.) kruvinoje kovoje 
buvo išmušta iš varžybų.

Vis dar gyvas ir guvus, nu-

HONEYMOON 
VISITTSR

JOLLY TRAVEL SERVICE

BrooHyfe N, Y. EV 2-8701
Servįng the Travel Needs off 

Greater ftrooklyn for 
10 years

Hotels, Tours, Honeymoons, 
Cruses, etc.

Vladas Paulau^as 
Juozas Glaviękas

Sekretorius 
Antanas F. Kneižys 
50 Cottage StreeL 

Nonvood, Mąss. 
.Finąnsę Sekretonus 

Nell Meškūnas 
91 Congres Avė. 
Waterbury, Conn.

Hdininkė
Blanche Kapochy 
409 W. Broadway 

So. Boston 27, Mass.
Labdarybės ir Stipendiję 

Komisija 
Kun. Jonas Vaitekūnas 

350 Smith Street 
Providence, R. I. 
Ęronė Mičiūnienė 
Revizijos Komisija 
Danielius Averka 

Teklė Mittchel 
Benediktas Jakutis

Fully covered by Insurance

«5 PunfMfl M. Bnaxvlle
DBrfM 7-2271

Nites Sundays and Holydays 
WWteP!s P3371

Philadelphijos arkivyskupas 
John F. O’Hara, kovo 3 buvo 
paskelbęs maldos dieną už 
Lietuvą. Jo ganytojiškas laiš
kas šiuo reikalu buvo paskelb
tas visose Philadelphijos arki
vyskupijos bažnyčiose, vasario 
24 d.

Vasario Šešioliktosios minė
jimo atgarsiai, bendrai imant, 
yra geri Įdėtas darbas, šven
tei besiruošiant, davė gerą vai
sių. Pirmą kartą Philadelphi- 
joje įvykęs skilimas, bevyk
dant rinkliavą, buvo labai ap
gailestaujamas net ir senosios 
kartos tautinės srovės lietuvių. 
Bendra aukų suma Amerikos 
Lietuvių Tarybai, dėliai skili
mo, keliais šimtais dolerių su
mažėjo. Asmeniškai dėliai šio 
skilimo daugiausia kentėjo 
aukų rinkėjai. Aukų lapais ir 
salėje minėjimo dieną buvo 
surinkta $1500. Rinkliava dar 
tęsiama ir bendroji suma dar 
keliais šimtais dolerių padidės. 
Iki šiol stambiausiais aukoto
jais buvo šv. Jurgio parapija 
ir Lietuvių bankas. Finansų 
komisija tikisi galėsianti pa
skelbti apyskaitą jau sekančią 
savaitę.

L. Meno Ansamblio choras, 
vadovaujamas kompozitoriaus 
Juozo Strolios, stropiai ruošta
si pasirodyti tautų mūgės pro
gramoje. Choras prisiglaudė 
šv. Andriejaus parapijoje, kur 
klebonas kun. Juozas čepukai- 
tis davė chorui patalpas nuo 
lėtiniam naudojimui. * 

.Tvaranavlčluo ■ eo 
nosioe kartos visuomenininkas, 
vasario Ž4 atšventė 69 ghnta- 
dienj.

studettttj ašaRfarialEų
vės valdybos pirmininko K.C.

grasia kiek suaipažmtL Šiuo 
atveju. darbą sutaupo vokiečių 
dienraštis “Staats Zeitūng 
und HeroM^ kum savo 1956 
gruąŪSo 2, seĮtotahpnį įsidėjo 
Jokūbaičio fotografiją ir “Ko
mandos kapitonas, žaidžiąs 
nuo pat įsikūrimo dienos”. 
Ten rašoma:

' “Jeigu kas' nuolat skaito 
“Sport-Herold”, gali pastebėti, 
kad Lithnanian S. C. koman
dos sąstate Algirdo Jokūbaičio 
vardas visada suminimas. Taip, 
Algirdas Jokūbaitis, trumpai 
Algiu vadinamas, žaidžia savo 
Įdubę nuo pat jo įsikūrimo 
dienos. Pradėjęs A klasėje, jis 
keliavo su klubu per pirmąją 
lygą, kad užkoptų į oberiygą. 
Imigravęs 1949, Algis pradžio
je žaidė Newark S. C. koman
doje, kadangi bent tuo metu 
nebuvo New Ycuko apylinkėje 
jokio lietuviško klubo.

? Viduryje 1950 metų didysis 
entuziastas Jonas Atkas (At- 
kočius) suorganizavo lietuviš
ką futbolo komandą. Algis Jo
kūbaitis, žinoma, prie tos ko
mandos prisidėjo ir kūnu ir 
siela. Jo, betgi, jau buvo pasi
rašyta žaisti Newarko koman
doje. Bet žmonės susitelkę, 
apie Pflugerį (vienas iš vado
vų), Newarko stovykloje paro
dė nuosaikumo ir jį atleido. 
Ten, mat, buvo žinoma, kuria 
linkme jo širdis veržiasi; ne
veltui lietuviškuose sporto 
sluoksnmose didžiuojamasi, 
kad nei vienas tikras lietuvis

You

BROOKLYN, N. Y.
Si firmą įgaliota Intararist Maskvoje čia vietoje rinkti muitus 

ui siunčiamus daiktus į SSSR.
Kadangi visos agentūros uždarytos, patobulinimui patarnavimo 
ir paskubinimui siuntinių pristatymo į SSSR, kartų klijentų 

patogumui, jau iki šiol

atidarė skyrius:
11601 Jos. Campau Avė., Detroit 12, Mich., Tel. TOwnsend 8-0298. 
651 Albany Ave^ Hartford, Conn., Cbapel 7-5164.
121 So. Vermont BL, Los Angeles, Calif., Tel. DUnkirk 5-6550.
78 Second Avė., New York City, N. Y., Tel. ORchard 4-1540.

Galima beveik viskas siųsti—nauji ir dėvėti rūbai, maisto 
produktai, o taip pat visokiausi vaistai, Streptomlcin, Penfeifin, 
Rimofon ir kiti. Vaistai siunčiami oro paštu gavėjui pristatomi 
per 7-10 dienų.

SUMMER KOMES

blairstown VIC
ATTENTION Cathelic groups and 
organization seeking sununęr camp 
facilities; we have available for 
ūnmediate sale 4 fully eąuipped 
camps with capacities from 50 to 
400. Ali are within 75 miles oi N.Y. 
and reasonably priced. Also a 
number of excellent undeveloped 
camp sites.
BLAIRSTOWN REALTY AGENCY 
Press Bldg. Hghwy 94. BIairstown, 
N. J. Foxcrof 2-2212. Sun. by appt.

PARCELS TO RUSSIA, INC.
1SW BEDTOBD AVENUE, BBOOKLYN 16, N. Y.

(Už kampo buvusios vietos) Tel. INgerson 7-6465, 7272 
įstaiga pirmajame aukšte. Patikrintas laisvas automobilių pa
sistatymas. Įstaiga atidaryta kasdien, įskaitant sekmadienius 
nuo 9 iki 6 vai. ir šeštadien. 9-4 vai.

Firmos veikimas pertvarkytas, kiekvienas siuntinys išsiun
čiamas neatidėliojant ir paskyrimo vietą pasiekia p?r 7 savaites, 
oro pašto siuntiniai per 7-10 dienų.



Newarko lietuvius

nu«
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Juozas Andriušis
87*—09 Janutai Are.

tais metais, kai vyks pasaulio 
lietuviųseimas Nter Yorke, 
sueina 40, metų lietuviškiems

Draudimo reil

CAMBRIDGE, MASS

Tax) paruošimui, notariniu doku 
mentę tvirtinimui

NEVABKO LIETUVIAI prie miesto ta
ve Kratyte, kad Betartai Švenčia NeprBrtanzemybčs psdrrihimo 
» metu sukaktį. B k. j d.: Andrius Salvest, Ieva Trečiokienė, 
Kristina Korbert, Kazys F. Paulis ir Albinas S. Trečiokas.

Gegužės 18 New Yorke šau
kiamas zarasiškių suvažiavi
mas. Visi zarasiškiai kviečiami 
.suvažiavime dalyvauti. Apie 
dalyvavimą malonėkite tuojau 
pranešti šiuo adresu: Vaclovas 
Butkys, 138—47 Lloyd Rd„ 
Jamaica, N. Y.

UNJBRAL:HO
25!W.Broadway

bai, te jų paminėtinas V. Ka- 
šubos “Rūpintojėlis” (Tėvo L. 
Andriekaus užsakymas). Gai
la, kad Newarko TV stoties 
personalo lėkštumas neleido 
parodyti kitų 50 paveikslų, 
kurie turėjo ryškiau pailius
truoti pateiktąjį tekstą.

Landsbergis nurodė, kad pa
statyme dalyvavo apie 50 žmo
nių, neskaitant kompozitorių 
ir poetų, kurių kūrinius daina
vo choras. Būdinga, kad jų pa-

Nauja modenttka koplyčia fer- 
meflfant dykaL Apternau&Cun- 
bridge ir Bostono kolonijas fe- 
mianriomta kainomta Kaino* tos

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

Patartina teiefonUoti prieš atvykstant. KMjentams papra
šius, patarnavimas vykstama į namus ar prekybos vietą.

Reikalingą* butas 
. šeimai iš dviejų, pagyvenu
sių reikalingas butas New 
Yorko apylinkėse, arti susisie
kimo ir ramioje vietoje. Atsi
liepti: Darbininkas, 910 WH- 
t----i r , . o*----11 41Al**? OvUUwlyIs AI / 

H. ¥. Toief. GL 2-6916.

Jonas Brundza, 
vargonininkas, apie trisdešimt 
metų vargoninkavęs šv. Jurgio 
parapijoje Brooklyne, vasario 
28 iš savo pareigų pasitraukė. 
Nauju vargonininku į jo vietą 
pakviestas Paul La Medica.

butas antrame aukšte su apšil
dymu ir kitais patogumais. 
Kreiptis: Telef. ST 2-1454 
Arba rašyti: Mr. F. Gražis, 310 
Devoe St, Brooklyn 6, N. Y.

retenybių bus išstatyta senų 
laiškų, jų tarpe ir dr. Jono 
Basanavičiaus atvirukas.

Adomas Galdikas
šį pavasarį rengia savo kū

rinių parodą. Tai bus trečioji 
jo surengta paroda New Yor
ke. Parodai yra parengęs vi
sai naujų darinį, į kuriuos į- 
eina ir jo abstraktinė tapyba.

Man BARAtsviescb
Laidotuvių Direktoriui
TaL ANdrew 8-2590 “

Išnuomojamas 2 kambarių 
butas su visais patogumais ir 
prieinama kaina. Kreiptis: 
Mrs. O. žuranskte, 59—11 69 
Pi., Maspeth 78, N. Y.
Telef. DE 54612 arba rašyti

Liet. Laisvės Komiteto narys 
iš New Yorko.

Minėjime taip pat dalyvavo 
New Jersey gubernatorius Ro
bert B. Mayer, palydėtas mie
sto majoro Leo Carlin, miesto 
tarybos nario P. Gordon. Jie 
visi pasakė sveikinimo kalbas.

Gubernatorius Robert B: 
Meyer dalyvavo su savo žmo
na, kuriai Ieva Trečiokienė į- 
teikė dovanų gravius lietuviš
kus gintaro karolius.

Minėjimo metu aukų surin
kta per 400 dol.

~ Netvarko spauda (Newark 
Evening News) aprašė minėji
mą ir įsidėjo nuotrauką, kaip 
Ieva Trečiokienė dovanoja ka
rolius gubernatoriaus žmonai.

Netvarko mieste, kur gyve
na nemaža lietuvių, vasario 16 
proga prie miesto valdybos 
namų buvo pakabinta didelė 
iškaba, skelbianti Lietuvos ne
priklausomybės sukaktį. Iška
ba išbuvo tris dienas. Miesto 
majoras taip pat paskelbė Lie
tuvos nepriklausomybės dieną.

Vasario 17 šv. Trejybės baž
nyčioje buvo atlaikytos pamal
dos. Robert Treat viešbutyje 
įvyko pats mmėjimas, kurį 
atidarė Ieva Trečiokienė, pro
gramos rengimo*. pirmininkė. 
Tolimesnei programai vado 
vauti ji pristatė adv. Andrių 
Salvest

Pagrindinę kalbą lietuviškai 
pasakė Vytautas Vaitiekūnas,

VAITKUS 
F (I N B B A L H O M K 

197 Webator A vesite 
Camhridge, Masą 

PRANAS W ATIKUS 
Laidotuvių Direktorių* 

ir Balsamuotojas 
NOZABF PUBUC

Aleksandra Merker 
Vitkauskaitė,

dailininkė, po šešių mėne
sių kelionės Europos kraštuo
se, sugrįžo į New Yorką Ap
lankė: Olandiją Prancūziją 
Italiją, Ispaniją susipažinda- 
ma su meno muziejais ir įvai
riomis galerijomis.

Jokūbas Štokas pasižadėjo ir 
toliau nenuilstamai kelti Ame
rikos visuomenėje daromą 
skriaudą Lietuvai t tikėdamasis, 
kad tokia sekanti proga bū
sianti birželio mėnesį, kada 
pabaltiečiai minės savo kraštų 
pavergimo metines., Jis nuro
dė, kad tokia programa jam 
kainuojanti tarp 900 — 1000. 
Jis prašė lietuviškąją visuome
nę prisidėti prie išlaidų pa
dengimo.Vytautas Maželis,

fotografas portretistas, sa
vaitgaliais išvyksta fotografuo
ti į kitas lietuviškas kolonijas. 
Neseniai lankėsi Philadelphi- 
joje, kur portretavo prof. Jur- 
skį su ponia, dail. Stanciką, 
dr. J, Januškevičių, kuris turi 
95 metus, prof. Kučą prof. 
Salį, dr, J. Kaupo šeimas, p. 
Gasparienę, Impolevičių, Rau
gų, Mitalų, Macijauskų ir kitų 
šeimas. Praeitą šeštadienį fo
tografuodamas jis lankėsi Eli- 
zabethe.

Užpildomi federaliniai M vatetybtnial taksai, tvirtina
mi įvairūs dokumentai.

Įvairiose dmadtao Maltose apdraodUama aatamoMUak 
namai, baidai. Ūmiai ir Mnentate tarta* nuo ugnies ar franto 
raitą ataakOMjMs bei pavogtao. Save galit* apeidruusti nuo 
naieiminąą suttftlną M ttgos* karta apmokant ir BgoMM* 
IBaMaa.

ALB. BALTRŪNAS-BALTON 
Briketai Vedėjas 

660 Graad Street 
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė. 

Bn oklyn, N. Y.

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

(du blokai nuo 
Myrtle Avė. stoties.)

Įstaiga atidaryta 
kasdien nuo 

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

10 v. r. iki 6 v. v.
TeL: EV 14774;

MI 24076

Accountant & Tax Practitionlor 
10G—21 89ti» Aro., Richmond Riti, N. Y.

Telefonai: VI 54029

TeL EVergreen 7-4335

StephenAromiskis
(ARMAKAUSKAS)

huolyne, dalyvavo pranciško
nai iš Kennebunkporto, Gree- 
ne, Toronto, St Cafherine ir 
vietiniai vienuoliai. Antrosios 
rekolekcijos įvyks pavasarį 
Kennebunkporte.

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Baliai 
(BIELIAUSKAS)

FONKBAL HOME

Liet. kat. klubo
paskolininkų susirinkimas į- 

vyko vasario 20. Buvo svars
tomą kaip padaryti naujus 
pagerinimus.

A. ir P. Dubauskai
minėjo vedybinio gyvenimo 

sidabrinį jubiliejų. Dalyvavo 
giminės, draugai ir pažįstami.

Kat. Moterų Sąjungos
ketvirtos kuopos susirinki

me vasario 24 paskaitą skaitė 
p. Kulbokienė iš Bostono.

norinčios įstoti į skautes, 
prašomos kreiptis pas Aldoną 
Noakaitę MI 1-0532 arba Dai
vą Audėnaftę TA 7-9518, ber
niukai pas Romą Kezį AP 
7-3244, Joną Ulėną GL 6-2688, 
Antaną Bobelį GL 3-6719.

prancūzais. Tautinių šokių 
programą išpildė Marijos 
Žukauskienės vadovaujama

Frank Dimas 
PUBLK ACCOUNTANT 
INSURANCE BROKERApreiškimo parapijoje 

Pelenų dieną pelenai bus bars
tomi po kiekvienų mišių ir va
kare po Graudžių Veiksmų. 
Gavėnios metu pamaldos bus 
tokia tvarka: trečiadieniais 
7:30 v. v. ir sekmadieniais 3 
vaL p.p. — Graudūs Verksmai, 
pamokslas, palaiminimas, su 
ŠvČ. Sakramentu. Penktadie
niais 7:30 v. v. Kryžiaus keliai, 
palaiminimas švč. Sakramentu.

Laidotuvių Direktorius 
8448 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forat Parinray Station)

Susituokė Vasario 16 minėjime
Vasario 19 lietuvių parapi- pagrindiniu kalbėtoju buvo 

jos bažnyčioje susituokė Pet- Antanas Kneižys -iš Nonvood,
ras Raškauskas su Paulina Ma- Mass. Taip pat kalbėjo kleb.
linauskaite ir povestuvinei ke
lionei išvyko į Bermudą. Va
sario 20 susituokė Robertas 
Lenkauskas su G. Bergeroniu-

- Kovo 7 ± 7^6 V-jįrks 
kr. Petro parapijos ipMčh| 
pamaldos, po jų susirinkimas 
šalėje po bažnyčia. Sesuo dak
tarė M. V^sitation papasakos 
apie savo 8 metų darbą Su
matros saloje^ slaugant raup
suotuosius. Paskaitoje gali vi
si dalyvauti. \

Pelenę dieną 
pelenai bus barstomi šia 

tvarka: po kiekvienų mišią 3 
v. p. p. ir 7:30 v. v.

Miruseji
Po gedulingų pamaldų šv. 

Petro parapijos bažnyčioje pa
laidoti šie asmens:

Jone* Gritė (vasario 16) 68 
m. Velionis mirė veteranų li
goninėje Worchester, Mass. 
Nuliūdime paliko seserį. Pa
laidotas miesto kapinėse.

Kazunieras JudeHcis (vasa
rio 18) 72 m. Velionis gyveno 
632 E. 8th St Nuliūdime pali
ko žmoną 4 dukras ir 2 sū 
nūs. Palaidotas šv. Kryžiaus 
kapinėse, Malden, Mass.

Antanas Pivariūnas (vasa
rio 22) 82 m. Velionis gyveno 
14 George St, Mattapan, Mass. 
Nuliūdime paliMJtooną_3 
dukras ir 4 sūnus. Palaidotas 
Naujos Kalvarijos kapinėse.

Vladas Kilnumas (vasario 
22) 66 m. Velionis gyveno 55 
Dvvighd St., Boston. Nuliūdime 
paliko seserį ir brolį. Palaido
tas šv. Juozapo kapinėse.

Petronėlė Vyšniauskienė 
(vasario 25) 74 m. Velionė 
gyveno 227 D St Nuliūdime 
paliko dvi dukteris ir du sū
nus. Palaidota šv. Kryžiaus ka
pinėse, Malden, Mass.

Jieva Skrickienė (vasario 
26) 65 m. Velionė gyveno 905 
E. Broadvvay. Nuliūdime pali
ko dukterį, 3 sūnus ir du bro
lius. Vienas iš jo brolių yra 
kun. Feliksas Norbutas, Nor- 
wood liet parapijos klebonas. 
Palaidota Naujos Kalvarijos 
kapinėse.

Konstancija . Kuncevičnnė 
(vasario 28) 65 m. Velionė 
gyveno 632 E. 3rd St Nuliūdi
me paliko vyrą dukterį, su

kau. Pr. Juškaitis ir kit Su- nų ir brolį. Palaidota Naujos 
Kalvarijos kapinėse.

RAKIO VAIANDA JAUZOnBMe 
1US SKRIEJA PAS KIEKVIENA, 
LIETUVĮ DIDŽIOJO NEUįYORKO 
N.J. IR.CONN.APYUJiKŽJB KU
RIS IEŠKO ATSIGAIVINIMO LIE
TUVIŠKAME ŽODYJE R DAINOJE.

DABAR. ,

Aidę žurnalas
šiemet skiria premiją už 

mokslo veikalą Jury komisijai 
jau atsiųsta 5 rankraščiai ir 
viena knyga. Premijos įteiki
mas įvyks Waterbury gegužės 
5 d. Ta proga rengiamas kon
certas. kuriame koncėrtuoja 
solistas Vaclovas Verikaitis, 
Waterburio parapijos choras, 
vedamas prof. A. Aleksio. Su 
koncertu jungiamas ir moti
nos minėjimas.

Aidę žurnalo jury komisiją
sudaro: prof. K. Pakštas, 

prof. J. Purinas, A. Vaičiulai
tis, T. L. Andriekus, P. Jurkus.

87 flberHaa Avė. - 
BtmMjb S, N. N.

78L AP|MgM* 7408B

rinkta nemaža aukų, kurios 
pasiųstos Federacijos centrui. 
Taip pat liet parapijos baž
nyčioje buvo pamaldos už ken
čiančią Lietuvą.

"Whist Party”
Liet Kat klube būna šešta

dienių vakarais.
IVUI o

Vilhelmas Kreivis. Išlaido
tas vasario 27 iš švč. Sakra
mento bažnyčios.

Apto katalikišką spaudą
buvo aiškinama mūsų baž

nyčioje ir buvo raginama ją 
remti. Karšt. Patr.

DaiL K. Žoromskis,
kuris turi savo studiją New 

Yorke, statomi Marųuette 
Parko lietuvių bažnyčiai piešia 
didelį paveikslą — nuo kry
žiaus nuėmimą

Mokdaiviai ateitininkai
leidžia savo laikraštėlį 

Jaunystės keliu. Vasario 
j£oga pasirodė jo antras 
meris.

lios, Br. Budrumo, Br. Braz
džionio ir Fausto Kiršos) bu
vo kartu išvardintos progra
mą užbaigus.

Autorius ir režisorius Land
sbergis “Amerikos Balso” pa
sikalbėjime išvardino savo ar
timuosius talkininkus: laik
raštininką A. Šalčių, kuris 
kaip TV kursų diplomatas pri
sidėjo prie programos apipavi
dalinimo, chorvedį Algirdą 
Kačanauską Jad. Matulaitie
nę, čiagimę Dianą Mockeliū- 
naitę, St. Dziką kuris skambi
no kanklėmis, ir kitus. Jų var
du užtikrino, kad visi šie žmo
nės su didžiausiu malonumu 
dirbtų šitokį darbą naujajam 
Vilniaus Televizijos Centre.

Už a. a. kun. Pinkų
jo 9 metų mirties sukak

ties proga iškilmingos pamal
dos bus atlaikytos^ kovo' 10, 9

šv. ^ngto bažnyčioje-. Pa
maldose kviefiami dalyvauti 
visi pažįstanti.

Ateitininkę sendraugių
konferencijoje, kuri vyko 

kovo 2, 3 d. d. Cincagoje, iš 
Neur Yorko dalyvavo keletas 
ateitininkų sendraugių.

Televizijos 13 kanalas
organizuoja naują progra- 

Iną — tarptautinį pasirodymą. 
Kas savaitę pasirodys atskiros 
tautybės su savo programą 
tautiniais šokiais. Kuri tautybė 
labiausiai žiūrovams patiks ir 
kuri gaus daugiausiai laiškų, 
tai bus skiriama piniginė pre-_ 
mija. Lietuviai kovo 16( 5 v. 
p. p. pasirodys drauge su

; :'i
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