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TAKTIKOS KRITIKA ir SAVIKRITIKA 
Po de Gaulle ir Diefenbakerio istorijos daug dėmesio 
susilaukė taktikos klausimas Amerikos santykiuose su 
sąjungininkais ir Sovietų Sąjunga

yri ausy bes žmonių oficialūs pareiškimai dėl Kubos

N. KEAT1NGAS, antru kartu 
bilęs apie grėsmę Kuboje.

Ryšium su kilusiu nerimu mas dėl atominio apsiginklavi- 
dėl Kubos, skirtingom informa- mo. "Mes artinamės į laikus, 
cijom iš Kongreso ir vyriausy- kada didėja negalimybė vienai 

pusei sunaikinti antros pusės 
pakankamai didelį atominės jė-

bės — ČIA direktorius John A. 
McCone vasario 6 paskelbė, 
kad. tik "palyginti maži kiekiai 
sovietų karinių reikmenų atga
benta į Kubą" nuo to laiko, 
kaip Jungtinės Valstybės nuė
mė karantiną pernai spalio 24.

"Liko dideli kiekiai sovieti
nių tankų, šautuvų, lėktuvų ir 
kariuomenės — dauguma jų 
atgabenta prieš karantiną"-

Apsaugos sekretorius McNa- 
mara panašiai kalbėjo dėl Ku
bos, o svarbiausias jo pareiški-

Tai sakydamas, priminė, jog 
Sovietai savo raketas kaip ir 
Amerika suslepia požemiuose, 
o taip pat, kad Sovietai savo

raketų bazes organizuoja sri
tyse. iš kurių jos gali būti nu
kreiptos prieš Polaris.

Iš tos atominių ginklų padė
ties jis darė išvadą, jog reikia 
abipusių pastangų įtampai at
leisti.

MCCONE, ČIA direktorius.

R EIS KOVA PRIEŠ DE GAULLE AR KOMPROMISAS DĖL ANGLIJOS?
Macmillano, de Gaulle, Kennedy planus sutrukdė, ir juos gelbės tik laikas 

ovietai jau spėjo pasidžiaug- 
<ad jų teorija teisinga: “im- 
ialistai” susipešė... Turėjo 
/oje konfliktą dėl Anglijos 
imimo į Europos ūkinę ben- 
omenę.
KIA TOLIAU ŠIO KLAUSI- 
• PADĖTIS?
Calbų daug, veiksmų maža, 
gstantieji trankias kalbas, 
p Belgijos užsienių reikalų 
ūsteris Spaakas, tvirtina, kad 
ikios likusioj valstybės gali 
lis toliau su Anglija visai be 
mcūzijos ir tokiu būdu su- 
•ydamos naują “rinką”, ku- 
je de Gaulle būtų palikta 
čia kėdė. Tuo tarpu Angli- 
j min. pirm. Macmillanas ta- 
;i Romoje su Fanfani ir pri- 
> atsargias išvadas — nesu- 
rinėti jokios ašies, o tęsti to- 
u pastangas įvesti Angliją į 
ropos ūkinę bendruomenę, 
i remia ir visos penkios tos 
ndruomenės valstybės.
Anglijos ūkiniam gyvenimui
Ibėti nuskubėjo j Londoną durų neatidarius - A, 
srteris. Sustiprindamas pre- giijos min. pirm. Macmillanas

kybą tarp Amerikos ir Angli
jos, jis laikinai pagelbės Angli
jai pergyventi tai, ko ji nete
ko neįleista į Bendrąją Rinką. 
Ir Prancūzija nėra užsikirtus 
neįsileisti Anglijos. Tačiau turi 
praeiti tam tikras laikas, iki 
Anglija išsivaduos iš "Amerikos 
priklausomybės".

MCNAMARA, apsaugos sekreto
rius.

de 
ga- 
su KONKURENTAS. Kanados rinki

muose prieš biefenbakerj stoja 
liberalų lyderis Pearsonas.

Laikraščiai (Time, U.S. News 
and W R ), į reikalą pasižiūri ir 
su tokia išvada: Charles 
Gaulle parodė pasauliui, ką 
Ii padaryti vienas žmogus 
valia...

Raminamų balsy pasirodo po 
susierzinimo dėl Amerikos 
santykių su Prancūzija, s u 
Kanada, su Anglija. Juose ima
ma apsčiai kalbėti apie Ameri
kos diplomatijos taktiką. Kal
ba apie ją Amerikos paliesti są
jungininkai, kalba ir amerikie
čiai.

Prezidentas lapkričio mėn. 
pareiškė, kad norint tikslą pa
siekti reikia rizikuoti nebūti po- 
pupliariam tarp sąjungininkų. 
Nekalbėjo apie nepopuliarumą

tarp priešų. Dėl priešų tai Il
linois profesorius Charles E. 
Osgood siūlė kitą ^taktiką — 
respektuoti Chruščiovo presti
žą, daryti vienpuses nuolaidas 
įtampai atleisti. Spaudoje buvo 
skaičiuojami faktai, kad vy
riausybė ir mėgino pastaruoju 
keliu eiti.

Taktikos rezultatai: Tuo tar
pu Maskva nebuvo šios takti
kos paveikta ir derybas per
traukė, o sąjungininkai pasi
šiaušė kaip tik dėl taktikos. 
'‘Esam sąjungininkai, o su mu
mis nusitaria ir mūsų neinfor
muoja". Tokis priekaištas buvo 
de Gaulle. Tokis priekaištas

KĄ MAŽIEJI GALĖS IR KO NE?
Tokis yra bendras įspūdis, 
čiau radikalesnieji kelia kiau
nę —
IGRIAUTI ESAMĄ BENDRĄ- 
į RINKĄ IR SUDARYTI 
\UJĄ SU ANGLIJA, BE 
IANCŪZIJOS.
me žurnalas suabejoja, kad 
ažosios valstybės, kurios da- 
r yra Bendrojoj Rinkoj, su 
o sutiktų, nors jos ir už An- 
ijos priėmimą. Žurnalas nu- 
do ir realią priežastį: per pen- 
ris metus Bendroje Rinkoje 
s narių gamyba pakilo 40 
oc. už 210 bilijonų. Bendroji 
inka davė pernai plieno arti 
ek kaip Jungt- Valstybės — 
thtykiu 80:98 mil- tonų, 
inka yra antrasis pasauly au- 
nnobilių gamintojas; yra di
liausias pasaulio importinin- 
as; yra antrasis savo didumu 
ksportininkas (pirmoji vieta 
mka J. Valstybėm). Tad išva- 
a: jos vargiai nore* atsisaky

tos naudos, kurią turi iki 
id.

Bet jos gali torpeduoti de 
raude ir veikti Anglijos bei 
įmerikos interesų naudai.
Praktiškai jos jau tai pada- 

ė. Jos atmetė Prancūzijos fi
nansų ministerio siūlomą Ben
drosios Rinkos finansų minis- 
erių konferenciją, kuri turėjo 
priboti užsienio kapitalo in- 
-estavimą į šių valstybių prie-

MAŽIEJI NA8US — Belgijos ir
Olandijos ministeriai prie* de 
Gaulle.

monę. Konkrečiai turėjo galvo
je Amerikos kapitalą, kuris 
braujasi į Europą. Prancūzi
jos Simca automobilių fabrikas 
jau yra Amerikos kapitalo kon
trolėje. Vokietijoje tos 
pastangų daro Fordas 
rystleris.

Europa tebėra rinka

Ar anglai norės sudaryti 
savo ūkini bloką?

Ir šis projektas susilaukia 
skeptiško vertinimo- Jį duoda 
nesena praeitis- Anglija 1950 
buvo pasiūlyta įstoti į Europos 
plieno ir anglies bendruomenę. 
Atsisakė. Po 7 metų vėl buvo 
pakviesta į Bendrąją Rinką. 
Vėl atsisakė. Kai Bendrajai 
Rinkai gerai ėmė sektis, Ang
lija mėgino sudaryti priešingą 
bloką — septynių valstybių 
laisvosios prekybos sąju n g 
(Austrija, Danija, Norvegij 
Portugalija, Švedija, šveicai 
ja). Bet pasisekimo didelio n 
buvo, nes tai vis buvo
kraštai, maža Anglijai rinka, 
jai reikėjo tokios rinkos kai 
Vokietijos, Prancūzijos, Itali
jos ... Tad 1961, dar raginama
Amerikos, Anglija ir pasiprašė 
į Bendrąją Rinką. Pirmais de
rybų metais de Gaulle nesiprie
šino ir nesiskubino, kol turėjo 
reikalo su Alžiru. Net šiemet 
sausio 21 Anglijos atstovas su 
pasitenkinimu galėjo Amerikos 
pareigūnui pasakyti, kad Ang
lijos priėmimo klausimas tik 
dienų reikalas. Išėjo kitaip. Bet 
kad dabar Anglija mėgintų at
gaivinti buvusį bandymą orga
nizuoti savo bloką, maža vilties.

Europoje rengiamos demon
stracijos Anglijos naudai, nors 
jos neturi įtakos de Gaulle 
sprendimam. De Gaulle minis- 
terių pareiškimai santūrūs su 
užuominom apie galimą priėmi
mą, tačiau susidaro įspūdis, 
kad turės praeiti laiko ir turės 
pasikeisti bent kiek santykiai 
tarp Amerikos ir Europos, iki 
vėl viskas išsilygins.

DURIS UŽDARĘS — Prancūzi
jos ministeris Couve de Murville.

šiam interesui de Gaulle ir 
siekia užkirsti kelią, jei Ame
rika nepatenkina jos politinių 
siekimų, konkrečiai nuosavos

rūšies 
ir Ch-

Kanados parlamentas jau paleistas
parlamenta* pareit- tav0”;r""ttefentakeria''Da’ito 

kė vyriausybei nepasitikėjimą, 
ir min. pirm. Diefenbakeris pa
sirūpino parlamentą paleisti. 
Rinkimai bus balandžio 8. Sa
koma, kad Diefenbakeris no
rės laimėti antiamerikinėm nuo
taikom. Jo didžiausias varžovas 
yra liberalų lyderis Pearsonas.
Spaakas už tuščią kėdę de 
Gaulle

Belgijos užs. reik- min. Spa- 
kas spaudoje pritarė paktui 
tarp Nato ir Varšuvos komu
nistinių valstybių sąjungos. Dėl 
Prancūzijos — kitos penkios 
valstybės gali tartis ir bendra
darbiauti su Anglija, palikda
mos tuščią kėdę Prancūzijai.
Nužudė ir iškilmingai palaido
jo.

Sovetskaja Litva parašė, kad 
prieš 15 metų buvo paskelbta, 
jog automobilio katastrofoje 
netoli Minsko žuvo žydų akto
rius ir teatro direktorius; So- 
lomon M. Mikhoels. Tada jis 
buvo iškilmingai valstybės lė
šomis palaidotas. 1953 jį jau 
paskelbė kaip “žydų buržuazi
nį nacionalistą”, kuris dirbęs 
Amerikos žvalgybai. O dabar 
jau skelbia, kad prieš 15 metų 
jis buvo slaptosios policijos 
nužudytas.

— Sovietai jau turi 12 povan
deninių laivų su raketom.

— Švedijoje Nobelio premi
jos kandidatų šiemet yra 81- 
už literatūrą. Tokio skaičiaus 
niekad nebuvo.

atominei 
prieš, 47 
Amerikos 
Vokietija

KAIP ŽIŪRI PRANCŪZAI
Prancūzų viešosios opinijos 

institutas rado, kad 64 proc. 
remia de Gaulle liniją, 22 prieš 
42, proc. pritaria 
prancūzų jėgai, 31 
pritaria politikai dėl 
17 prieš, sutartį su
remia 61 proc, 14 prieš.
KUO PRANCŪZIJA PRALEN
KĖ AMERIKĄ

Ekonominio bendradarbiavi
mo organizacija paskelbė, kad 
Prancūzija per metus užsienio 
pagalbos duoda 1.3 bil- dol. 
Tai esą 2.6 proc. valstybės vi
sų pajamų, Amerika duoda už
sienio pagalbai 1.5 proc. savo 
pajamų, Anglija 0.9 proc.

mą likvidavo. Daugumas per
versmininkų pabėgo į Indonezi
jos valdomą Borneo dalį, iš ku
rios jie buvo atgabenti. Tačiau 
Indonezija nuo perversmo ne
atsisakė. Priešingai, preziden-

pensijos noro. Ji turi 100 mili
jonų gyventojų, yra penktoji 
savo didumu pasaulio valstybė 
ir nori tapti didžiąja jėga, nors 
jai diriguoja Maskva. Lėktuvų, 
tankų, ginklų ir karo medžia
gos Maskva jau sudavė už 1 
bilijoną dolerių. Pirmas jos

pat pasišiaušė, kaip rašė News- 
week, ir Nato gen. sekretorius 
Stikker, apie Nato karinių jėgų 
stiprinimą Polaris raketom pa
tyręs tik iš spaudos. O US 
News . •. rašė, kad Guatemalos 
prezidentas pareiškęs įsitikini- 

j°g geriau Amerika‘elgia
si su priešais nei su draugias
— jis esą lig šiol nebuvęs pa
kviestas į Washingtoną, nors 
Amerikai pasitarnavęs, duo
damas bazes Kubos invazijai 
ruošti... .
Amerikiečių balsai.

Visuotiniame pasmerkime 
de Gaulle, vadinant jį Napoleo
nu, didybės manijos apsėstu, 
lunatiku, netgi paranoiku, pa
sirodė raminamų ir savi kritikos 
balsų. New Yorke Amerikiečių 
Prancūzų Draugijos pagerbime 
gen. Norstad kalbėjo William 
AM. Burden, buvęs Amerikos 
atstovas Belgijoje. Nors mes, 
amerikiečiai — kalbėjo Burden
— skiriamės nuo dabartinės 
Prancūzijos politikos, bet turi
me išlaikyti toleranciją, nes ne
tolerancija nėra tas kelias, ku
riuo būtų laimimas de Gaulle.

Esmingiau dėl taktikos atsi
liepė Washingtono žurnalas

sustojo prie fakto, kad Ameri
kos diplomatija dar jauna pa
saulinio masto politikos žaidi
me. Sako, paskutiniais dvide-

dėlę politinę atsakomybę, bet 
mes nespėjom priaugti tiem už
daviniam savo taktika. ‘ ‘San
tykiuose su tautom, kurios yra. 
mūsų bendruomenėje, mes ro
domės netolerantingi opocizijai 
tų, kurie yra prieš mus- Mes 
rodome aiškią pirmenybę kli
entų pagyrimam... bet mūsų 
netplerancija savigarbiem, sa
varankiškiem sąjunginiam ly
deriam kartais pavirsta parok- 
sizmu- Taip nutiko su gen. de 
Gaulle. Jis yra tikrai nejaukus, 
atkaklus, egocentriškas žmogus, 
kartais neįtikimai klystantis.

SUKARNO NORI BOTI TRECIOJI JĖGA AZIJOJE - 
agresijos būdų, paremtas Sovietų Sąjungos ir Amerikos 
Indonezijos Sukamo pareiš

kė jau pretenzijas į Anglijos 
valdomas Borneo salos dalis— 
Sarawak, Brunei, šiaurės Bor
neo. Gruodžio mėn. Sukamo 
buvo suorganizavęs perversmą
ir mėgino jį išplėsti į tris vie- tas paskelbė, kad . 30,000 sava- 
toves. Anglų kariuomenė, at- norių pasiryžę žygį remti.
skrido iš Singapūro, pervers- Indonezija yra apsėsta eks- ekspansijos žygis buvo į Oian-

7 dijos valdomą N. Gvinėja per- nėra tarp gyvųjų valsty-
nai. Amerikos paremta, Indėno- bės vyrų šiandien didesnio už 
zija laimėjo: N. Gumėja bus In- jį ar tokių, kurie giliau sielojasi 
donezijai perduota šiemet ge- idealais, kuriais mes tikime. Jei 
gūžės 1. Dabar ją valdo dar J- 
Tautos- Gaudamas N. Guineją, 
Sukaro buvo pažadėjęs, kad 
jokių teritorinių reikalavimų jis 
daugiau neturi. “Mes nesame 
imperialistai ekspansionistai, iš
troškę teritorijų”. Taip buvo 
kalbėjęs ir Hitleris bei Stalinas.

Sukamo dabar stengiasi su
organizuoti savo laivyną. Mask
va jam dovanojo kelis laivus. 
Sukamo siekia dominuoti In
dijos vandenyno. Maskva šie-

Propagandos balsai garsėja
Pastatė naują siųstuvą Gree- 

ville, S.C. Balsas bus dvigubai 
stipresnis Tai stipriausia pa
sauly stotis. Amerikos balsas 
transliuoja per savaitę 36 kal
bom, 740 valandų, Sovietų ra
dijas 1,205 vai. Pekingo 787. 
Sustiprinus balsą, beliktų stip
rinti turinį.

De Gaulle pašalinimas var
giai pakeistų nuotaikas Prancū- 
cijoje, tad agitacija prieš de 
Gaulle vargiai prasminga, ir dėl dabar jau 72 metų, atsiminimų 
to ir iš Amerikos galimo laukti knygoje kaltę už nepasirengi- 
greičiau pastangų surasti kom*

Ko rusų gyventojai išsigando.
Sovietų Ilja Ehrenburgas,

— Laisvosios Europos komi
teto prezidentas Richardsonas 
paskelbė, kad Sovietai per pas
kutinius 9 mėnesius sustiprino 
radijo transliacijas 21 proc. į 
Afriką. Sovietai drauge su sa
telitais per savaitę transliuoja 
4,000 valandų. Laisvosios Eu
ropos radijas per savaitę duo
da į Lenkiją, į Čekoslovakiją, 
Vengriją po 126 vai., į Bulgari
ją ir Rumuniją po 35- Į Baltijos 
valstybes transliuoti — neprisi
prašoma.

laisvės reikalui yra kur nors 
kas nors labiau už jį atsidėjęs 
tai tokis mums nepažįstamas”.

Priminęs, kad Macmil lanas 
buvęs “nužemintas”, laikraš
tis tęsia dėl Sovietų: “Vyriau
sybė, vaidinusi jėgos rolę su 
sąjungininkais, pasitiki norma
lia diplomatine procedūra su 
Sovietais”. Išvadoje: “Dvipusės

Gaulle.

Kaltininkai dėl Šaltojo karo.

ne tik 
Amerikos kapitalui, bet ir ga
miniam. Bendrosios Rinkos im
portas pernai iš kitų kraštų bu
vo 39 proc., iš Jungtinių Vals
tybių 59 proc^fSii padėjo Wa- Maskva šaltojo karo kaltę 
shingtonui išlyginti savo užsie- lig šiol priskirdavo Amerikos 
nio prekybą. Washingto n a s 
stengiasi, kad būtų sumažintos 
muitų sienos ir kad jos prekių 
daugiau pasiektų Europos rin
kas.

mą karui ir už vokiečių prilei- 
dimą iki Maskvos priskiria, ži
noma, Stalinui- Bet jis taip, pat 
sako, kad gyventojuose vokie
čiai, kurie buvo žinomi savo 
pranašesne kultūra, nebuvo su
kėlę neapykantos. Ji atsirado 
tada, kai vokiečiai ėmė žiauriai

sies būdas sąjungininkam ir są
jungai pridaryti nepataisomos 
žalos. Dalykai yra nuėję jau

“imperialistam”. Dabar pasiro- .... 
džiusioje Sovietų Gromyko ūmuose ir miestuose, 
knygoje atsakomybė už šaltąjį 
karą verčiama Stalinui, Molo
tovui ir Višinskiui.

— Japonai pasirašė prekybos 
sutartį su Sovietais trejiem me
tam už 670-700 mil. dol.

išstumti ar bent padaryti ne
saugūs anglai ir amerildečiai.

— Prezidentas numatė pa
skelbti “Peace Corps” vidaus Washingtonas, kaip tvirtina 
reikalam — šaukti savanorius LJ.S. New»... nejaučiąs pavo

jaus. Jei Anglija ir perduos 
Borneo vietas, kurių reikalauja 
Sukamo. Bet pavojų pajuto Fi
lipinai ir Malajai, kuriuos Su
kamo laiko taip pat Indonezi
jos dalim. Pavojų pajuto ir A- 

. merikos karinės jėgos Padfike-

BALTIEJI ROMAI:

aptarnauti psichiatrinėm ligo
ninėm, indėnų rezervatam, cen
tram. kuriuose laikomi seneliai 
ar patvirkę paaugliai, o taip 
pat mokyklom, kuriose mokomi 
beraščiai. Pradžioje numatoma 
200-500, paskiau iki 5,000.

ninku sąmyšis. Savo pečių rei-

gojo atsakingo ir gerbiamo

Atrodo, kad vyriausybės 
sluoksniuota kai kurtų išvadų 
iš susikirtimo su sąjungininkais 
pasidaryta.
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Kttadds Prancūziją valdė “ka
ralius saulė”, Liudvikas XIV 
(1643-1715), kuris sakė, kad 
“valstybė — tai aš”. Dabar 
prancūzai kartais pasako, kad 
turi naują “karalių”, kuris ta-

tas”. Visi sustoja. Iškilmingai į-
gia De QauUe, sėdasi ir pra- 
eda carsmanija. Pirmiausia 
Gaulle paskaito savo pralie

kišimo, o kai kada ir jos vado
vavimo- Visų, likimas daugiai 
ar mažiau tiesiogiai yra su- 
rištas su valdžios organų veik
la. Toji gi veikla vra kreipia-;

»ED*KCIj.

Tautos Fondo atsišaukimas
dai ir kt. Biuleteniai yra svar
būs. labai vertinami ir daug 

kad laisvasis pasaulis, matyda- prisideda prie laisvinimo 
vos*

Mūsų brangioji tėvynė Lie
tuva vis dar šventai tebetiki,

mas pavojų ir savo laisvei, pa
dės kovoie prieš pavergėja, 
iki atgausime išplėštą laisvę ir 
nepriklausomybe.

šiandien tautų apsisprendi
mo klausimas vis dar yra gy
vas ir aktualus Matome daug 
besikurenčiu naujų valstybių 
Afrikoje, kur tautelės dar la
bai mažai paliestos civilizaci
jos ir valstybiniam gyvenimui 
ateis laikas ir raudonosios im
perijos—byrėjimui.

Radijo saldino stočiai, 
kas išlaiko radijo sekimo 
ti, kurios pagalba sužinome 
kiekvieną svarbesni įvyki pa
vergtoje tėvynėje. Tomis žinio
mis ne tik mes pasinaudojame, 
galėdami nedelsiant atsakyti į 
pavergėjo melus, bet ir mums 
draugingų kraštų švarinos ins
titucijos bei įtakingi asmenys. 
Ši mūsų kovos priemonė yra 
taip pat efektinga ir taikli.

į**®;!
vyzdžiui, kai gen. De Gaulle lai- klausimų ir tada atsakinėja. Ką 
mėio naskutim plebiscitą kai jis atsako^ domisi ne tiek žur- 
kuris iš jo ministerių užsiminė, —,2-x- -----
jog derėtų tautai padėkoti De 
Gaulle atsakęs: “Kaip Prancūzi
ja gali dėkoti pati sau”* Tai 
koks ei dabar valdymas yra 

■ Prancūzijoje? Tokį klausimą 
kelia natvs nrancūzai, kadangi 
ne visa dar aišku.

Norint suprasti ir tiesiog' kinx> atmosfera: pagaliau bus 
...................... ~ galima sužinoti, kokia bus at

einančių dienų Prancūzijos po
litika. Tai labai svarbu ypačiai 
valdžios žmonėms, nes iš spau
dos konferencijos jie patirs, 
ko reikės laikytis ateityje.

Jeigu tarp vienos ir kitos 
spaudos konferencijos jums 
tektų kreiptis į kurį nors mi- 
nisterį ar šiaip jau aukštą val
dininką, jums atsakys, kad ge
riau palaukti sekančios konfe- 
rencijoz. Tiesa, ministeriai ir 
valdininkai neša savo atsako
mybę, bet jie ne visada žino, 
kokie yra De Gaulle planai.

Paskutinėje spaudos konfe
rencijoje De Gaulle atsakė į 
klausimą, kuris ilgai kamavo 
juristus ir politikus: koks yra 
dabar Prancūzijos valdymas?

‘ Lengvai galima konstatuo
ti, — sako De Gaulle —, kad 
šių dienų vyksmas vis labiau 
reikalauja esminės valstybės ro
lės, ir nėra tokios tautinės vei
klos srities, kuri dabartinėm 
sąlygom galėtų reikštis be val-

sakvr'ais ir įstatymais. Tokiai 
veiklai, kaip ir bet kokiai veik
lai galva, o kadangi .ši, galvanaMstai, kiek ministeriai ir 

valstybės sekretoriai, nes pa
gal atsakymus jie vadovausis 
vidaus ir užsienio politikoje.

Kiekvieną kartą, kai būna __________.__ _ ____ .
paskelbta De Gaulle spaudos i Hma išreikšti ir paprasčiau: ] 
konferencija politikų ir žurna
listų sluoksniuose susidaro lau-

turėtu pasitikėjimą visų suin
teresuotų”. į;

Kas čia raitvtai pasakyta, ga-.

Prancūzu* yra vadovaui a m a v

brseito keliu. Kitados tokia sis
tema buvo vadinama “absoliu
tine monarchija”. šiandien 
Prancūzija yra ne monarchija, 
o resDublika. tačiau sistema 
yra ta pati: 47 milijonus pran- - 
cūzų valdo vienas žmogus, ku
rie i uos diriguota be konstitu
cinės atsakomybės ir be par
lamento kontrolės. Prieš tokią 
santvarką prancūzai 1789 me
tais sukilo, o 1962 metais 63 
procentai vėl laisvai prisiėmė.

Tačiau dar stengiamasi išlai
kyti liberališkumo skraistę. De 
Gaulle minėtoje spaudos kon
ferencijoje kalbėjo:

"Žinoma, problemos, su ku
riomis tenka susidurti, reikalau
ja, kad būtų palikta laisvė dis
kusijoms, iš kurių turi ir gali 
paaiškėti įvairios idėjos, , pa
siūlymai, pagerinimai, daromi 
asmenų, kurie nėra susirišę su 
partijomis. Nereikia tikriausiai 
laukti, kad praeitų laikų peš
tynių profesionalai atsisakytų, 
bent dabartiniu momentu, 
spiaudytis tulžimi ir vemti

ko- ranka paliesti šių dienų Pran
cūzuos valdymo esmę, reikia 
nueiti j Dę Gaulle spaudos kon
ferenciją. Du ar tris kartus per 
metus, Prancūzijos valstybės 
galva sušaukia prancūzus ir už
sieniečius žurnalistus bei spau
dos atstovus į Elizėjaus rūmų di
džiąją iškilimų salę. Tai prezi
dento rūmai.

Salės centre yra pusės metro 
aukščio pakopa, o ant jos — 
stalas ir paauksuota kėdė- čia 
atsisėdęs De Gaulle jaučias at
skirtas nuo minios. Tos estra
dos dešinėje yra keletas eilių 
kėdžių, skirtų ministeriams ir 
valstybės sekretoriams su mi- 
nisteriu pirmininku priešakyje. 
Priešais De Gaulle — masė 
žurnalistų.

De Gaulle pasižymi nepap
rastu, iki sekundės tikslumo 
punktualumu. Paskirtą valandą 
ir minutę, staiga pakyla už pa
kopos esanti raudona uždanga 
ir uniformuotas tarnas prane
ša: “Ponas Valstybės Preziden-

Vli- 
sto-

CHARLES DE GAULLE parlamente.

Laisvojo pasaulio lietuviam 
kovoje prieš pavergėją vado
vauja Vyriausias Lietuvos IŠ- padalinys, rūpinasi lėšų telki- 
laisvinimo Komitetas (Vlikas). ’ ’ ' ’ ' ’ -
Jo kova yra labai sunki, o bū
dai sudėtingi ir nevisi skel
biami. Efektingesnei kovai 
vesti yra labai reikalingi ir pi
nigai, kurių didžioji dalis eina 
šiom kovos priemonėm vesti:

Tautos Fondas, kaip Vliko

mų, kad kova už tėvynę būtų 
ne tik tęsiama, bet ir suakty
vinta- Todėl ir šiais metais 
Tautos Fondas laukia aukos, 
tikėdamas, kad laisvėje gyve
nas lietuvis nenustos kovojęs, 
iki mūsų tėvynei Lietuvai vėl 
išauš laisvės rytojus-

dais suveržti varžtus. Ar tokios 
panau d o tos 

prieš demokratinę opozicija ir 
asmens laisves? Tą žino tik 
vienas De Gaulle. J. Sav.

Radijui. Vlikas žinių perda
vimui i pavergtą tėvynę lietu
viškai naudojosi Madrido, Ro
mos ir Vatikano radiofonais. 
Okupantas labai bijo tiesos žo- 
džio iš laisvojo pasaulio ir į-- 
vairiausiais būdais prieš žinių 
siuntimą kovoja. Tačiau nei 
grasinimai nei kietos bausmės 
nuo žinių sekimo neatbaido. O-

Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse, savo auką Vasario 16 
proga prašome siųsti Altui per 
jo skvrius, kadangi Altas re- 

>mia Vliko veiklą. Gi visuose 
kituose kraštuose malonėkite 
savo piniginę auka siųsti Tau
tos Fondo atstovybėms ir įga
liotiniams.

Norintieji savo auką įteikti

ac-

kupantas nėra nei taip galin
gas nei saugui. Mes turime betarpiškai Tautos Fondui, 
dar daugiau stiprinti ryšius su prašome siųsti adresu: Lithua- 
pavergtąja tėvyne oro bango- n*an National Fund, 33 W. 42 
mis, kas labai kelia ten dvasią ^OOfn 1830, New York 36, 
ir teikia daugiau žinių. York.

Tautos Fondo Valdyba

Eltos Biuleteniams. Vlikas Patriotizmas nepasitenkina 
informacijos reikalui leidžia EI- tik protiniu pagrindu. Reikia, 
tos biuletenius vokiečių, lietu- kad visas asmuo būtų tėvynės
ių. anglų, italų ir ispanų kai- pagautas; reikia, kad jausmų
bomis. Tie biuleteniai yra siun- gyvenimas, meilė, pasididžiavi- 
čiami draugingų kraštų politi- mas, entuziazmas — visa susi- 
tikams, žurnalistams, visuome- telktų išlaikyti tautą” (M. de 
ninkams, mokslininkams, spau- Munnunck, O. P )

tu. Tačiau yra tikra, kad pra
eities dienų žaidimas nuolati- priemonės bus 
nėmis intrigomis, kombinaci
jomis, griuvimais ir atsikėli
mais, kuo taip mėgo užsiimti 
tam tikri specialistai, jau dau
giau nepasikartos. Paprastas 
konstitucijos nuostatų pritaiky
mas to neleidžia, o jei reikia, 
tai ir tautos sprendimas tai su
kliudo”.

E šių žodžių lengva supras
ti: vienintelis prieštaravimas 
galimas tiktai režimo viduje, t. 
y- opozicija galima tik tokia, 
kuri priima ir pripažįsta De 
Gaulle valdymą.

Visuose pasaulio kraštuose 
opozicija siekia pastatyti savą
ją valdžią. Tai esmė politinės

Kas turi paremti Lituanus žur
nalo leidimą?

Drauge sausio 29 A. Dund- 
zila pabrėžia teisingai Lituanus 
žurnalo reikšmę Lietuvos rei
kalų propagandai. Taip pat siū
lo, kad Lituanus leidimą parem
tų kiti laikraščiai, pakeldami 
savo prenumeratą vienu dol. 
Lituanus naudai. Sumanymas 
originalus. Tik kyla klausimas, 
kodėl paremti turi tik laikraš- 

kovos, kuri pateisina buvimą čių skaitytojai, kada aukas Lie-
partijų ir asmeninių laisvių. De tuvos reikalam skiria ir laik- 
Gaulle ištikimai laikosi linijos, rašČių skaitytojai ir neskaity- 
nubrėžtos visų absoliutinių vai- tojai, kurie renkasi į Vasario 
dovų: tikra opozicija yra ne kas 16 ar Birželio 14 minėjimus, 
kita, kaip intrigos ir pavojingi Ten aukos renkamos Lietuvos 
žaidimai. reikalam* Lituanus ir dirba

Šių kalių pastabų pakanka svarbų konkretų Lietuvos rei- 
susidaryti vaizdą apie De Gaul- kalo propagandos darbą, kū
le valdymą* Iki šiol jis dar ne
susitepė nusikaltimais prieš as- gai nedirba, žmonės skiria au- 
mens laisves, tačiau pagrindas kas, kad jomis būtų paremti 
tokiam pavojui yra. Jau matyti toki konkretūs darbai. Išvada: 
ženklų, — tiesa, labai atsargiai tie, į kurių rankas suplaukia 
veikiant, kad nebūtų triukšmo, aukos, turi savo sąmatoje turė- 
praktiškais ir teisiniais meto- ti ir Lituanus rėmimą.

rio niekas kitas taip sistemin

VIENŲ VIENI
REZISTENCIJOS KOVOSE

(3)
1. “TAIKINGOS” OKUPACIJOS KELIAS 

a. Pirmas veiksmas: Lietuvos padalinimo slapti pro
tokolai

Vokietijai okupavus Čekoslovakiją 1939 ir gra
sant Lenkijai. Anglijos bei Prancūzijos atstovai de
rėjosi 1939 pavasarį Maskvoje dėl sąjungos prieš ga
limą Vokietijos agresiją. Derybom užsitęsus, iniciaty
vą susitarti su Maskva perėmė Hitleris. 1939.VII.26 
slaptame Vokietijos ir Rusijos agentų susitikime Ber
lyne, restorane, vokiečiai davė suprasti, kad jie pa
tenkins tuos sovietų norus, kurių nesutiko tenkinti 
Anglija’ir Prancūzija: už Rusijos neutralumą galima
me. kare tarp Vokietijos ir Lenkijos Vokietija galėtų 
pripažinti Rusijai žymias rytų Europos sritis. Tai pa
tyręs, Molotovas kreipėsi į anglų bei prancūzų at
stovus: ar jie sutiktų pripažinti Rusijos įtaką į Bal
tijos valstybes ir paveikti Lenkiją bei Rumuniją, kad 
jos įsileistų Rusijos kariuomenę karo su Vokietija 
atveju? Nesulaukę teigiamo atsakymo, rusai priėmė 
Berlyno siūlymus. Maskvoje 1939.VHI.23 Vokietijos 
užs. reik, ministeris Ribbentropas ir Sovietų komi
saras Molotovas pasirašė nepuolimo sutartį. Drauge 
pasirašė slaptą protokolą dėl įtakos sferų rytų Euro
poje: Baltijos valstybėse, Lenkijoje, Rumunijoje. Bal
tijos valstybėse įtakų riba sutarta Lietuvos šiaurinė 
siena, t.y. Sovietų įtakai tenka Suomija, Estija ir 
Latvija, Vokietijos — Lietuva.

Nepuolimo sutartimi užsitikrinusi Rusijos neu
tralumą., Vokietija 1939.IX.1 pradėjo karo žygį į Len
kiją. Vokietija tikėjo, kad šiame kare prieš Lenkiją 
natūralus sąjungininkas bus Lietuva. Ribbentropo 
biuro atstovas dr. Peter Bruno Kleist 1939.IX. 8-14 
tris kartus kreipėsi į atstovą K. Škirpą, kad Lietuva

skelbtų karą Lenkijai ir atsiimtų savo sostinę Vilnių. 
Pažadėjo Lietuvai karinę Vokietijos pagalbą, užtikri
no saugumą nuo galimo Sovietų pavojaus. Pasku
tiniame pasimatyme perdavė Ribbentropo žodžius: 
“Litauen muss rasch handeln, rasch marschieren — 
rasch, rasch, rasch!” (Lietuva turi skubiai veikti, 
skubiai žygiuoti — skubiai, skubiai, skubiai). Lie
tuvos vyriausybė per savo atstovą Berlyne 1939.IX.11 
pranešė savo neutralumą Vokietijos-Lenkijos kare. 
Tai pakartojo ir IX.16. Ribbentropas pats IX.21 iš
sikvietė atstovą K. Škirpą į Zoppotą prie Danzigo 
ir pakartojo Kleisto pareikštus siūlymus. Žadėjo de
rybose su Rusija paveikti, kad Rusijos kariuomenė; 
kuri buvo užėmusi Lenkijos rytinę dalį ir Vilnių 
IX.17 (vykdydama slaptąjį protokolą), Vilnių perleis
tų Lietuvai. Kvietė tam reikalui atvykti Lietuvos užs. 
reik, ministerį Urbšį. Lietuvos vyriausybė per atsto
vą Zechliną Kaune pakartojo savo neutralumą ir dar 
daugiau — davė prieglobstį, besitraukiantiem Lenki
jos kariam. Tada Ribbentropas pranešė, kad Urbšio 
kelionė būtų beprasmė. Lietuvos pasirinktas neutralu
mas sustiprino Rusijos pretenzijas savo įtakos sferą 
praplėsti ir į Lietuvą. Vokietija nebesipriešino. 1939. 
IX.28 Maskvoje Ribbentropas ir Molotovas pasira
šė antrą slaptą protokolą, kuris pataisė pirmąjį ta 
prasme, kad “Lietuvos valstybės teritorija pereina į 
U.S.S.R, įtakos sferą”. Bet: “kai Sovietų Sąjungos vy- . 
riausybė imsis specialių priemonių Lietuvos teritori
joje savo intereJarA apsaugoti, dabartinė Lietuvos- 
Vokietijos siena bus pataisyta, kad ji būtų natūra
lesnė ir paprastesnė ir tam reikalui Lietuvos terito
rija į pietų vakarus nuo žemėlapy pažymėtos linijos 
priklausytų Vokietijai”.

Pagal Molotovo planą Vokietija turėjo pasirašyti 
sutartį su Lietuva dėl Lietuvos teritorijos dalies per
leidimo Vokietijai tuo pačiu metu, kai Sovietai pasi
rašys sutartį su Lietuva dėl Vilniaus perdavimo Lie
tuvai. Vokiečiai suprato šią, propagandinę klastą pri
statyti Vokietiją kaip teritorijas “atimančią”, o So
vietus kaip “duodančią”, ir planas nebuvo vykdomas 
— Vokietija paskiau atsisakė nuo to Lietuvos ruožo 
už Sovietų pažadą sumokėti 31.5 mil. markių.

(Slaptieji protokolai pirmu kartu viešumon iš
kilo 1946.V. 21-22 Niurnbergo teisine. Nepaisydamas

Sovietų prokuroro Rudenko protestų, teismas įtraukė 
juos į bylą, o Amerikos prokuroras Thomas J. Dodd 
perdavė jų nuorašą spaudai. Oficialiai paskelbti 1948 
valstybės departamento leidiniu Nazi-Soviet Rela- 
tions).
b. Antras veiksmas: Savitarpinės pagalbos sutartis 
ir min. Urbšio diplomatinis priešinimasis

Lietuvai atsisakius dėtis su Vokietija į karą prieš 
Lenkiją, Molotovas perėmė iniciatyvą Lietuvą įjung
ti į Sovietų Sąjungą. Nelaukdamas nė antro slaptojo 
protokolo pasirašymo, 1939.IX.26 pakvietė atvykti į 
Makvą Urbšį. Pagrindas: dabar esą Sovietų ir Lie
tuvos sienos susieina, tad reikią peržiūrėti santykius. 
1939JC2 nuvykusiam Urbšiui ir nieko nežinančiam 
apie Berlyno ir Maskvos slaptus protokolus, Molo- akcijos 
tovas pasiūlė pasirašyti savitarpinės pagalbos sutartį. 
Esminės tos sutarties dalykas — duoti Rusijai kari
nes bazes Lietuvos teritorijoje. Urbšys svetimos ka
riuomenės buvimą Lietuvos teritorijoje suprato kaip

ir X.1O delegacijai buvo pateiktas naujas sutarties 
tekstas griežtesnės redakcijos (pvz. praleistas anks
tesnis pareiškimas, kad bazių buvimas ribojamas ka
ro pavojaus metu). Molotovas nesileido į diskusijas 
dėl teksto, nes tokis esąs jau priimtas komisarų ta
ryboje. Tokiom aplinkybėm min. Urbšio desperatiš
kasis priešinimasis diplomatiniu būdu buvo palauž
tas ir sutartis buvo pasirašyta X.1O Urbšio ir Moloto
vo. Kad Lietuvoje įspūdis būtų palankesnis sutar
čiai, Rusija pažadėjo perduoti Vilnių ir jo apylinkes. 
Tačiau tas Vilniaus grąžinimas bolševikų sąlygom 
Lietuvoje buvo įvertintas populiaria pašaipa: Vilnius 
mūsų, o mes rusų.
3. Trečias veiksmas. Ultimatumas po propagandinės

Savitarpinės pagalbos sutartyje buvo įrašytas 
nesikišimas į vienas-kito vidaus reikalus, suverenu
mo gerbimas. Molotovas aukščiausiam soviete 1939. 
3.1 tai pakartojo: “.. .sutartys su Baltijos valsty
bėm jokiu būdų neimplikuoja Sovietų Sąjungos kiši
mosi! į Estijos, Latvijos ir Lietuvos vidaus reikalus ..Molotovui pasakius, kad Lietuva turės perleisti dalį _

savo teritorijos Vokietijai. Urbšys pertraukė derybas Mes stovime už garbingą mūsų pasirašytų susitari-
ir 1939.X.5 grįžo instrukcijų iš vyriausybės. Vokie- mų vykdymą abipusiškumo pagrindu ir pareiškiame,
tijos atstovas Zechlinas, į kurį kreipėsi ministeris pa- kad kvailos kalbos apie Baltijos valstybių sovietini- 

— * - - - ..... . ... — - jną yra naudingos tik mūsų priešam ir visokios rū
šies priešsovietiniam provokatoriam”.

Bazės išsilaikė Lietuvoje pusę metų ramiai. So
vietam į Lietuvos gyvenimą akivaizdžiai nesikišant. 
Tačiau 1940.11.12 Suomijos-Rusijos karą baigus su
tartim, Lietuvos atstovas Maskvoje dr. L. Natkevi- 

_____a__  _______________. - šn» "Stiukus pajuto augant nedraugiškas Maskvos 
galbossutartį, bet'be įgulų, su Sovietų kariniais įt- nuotaikas ir priekabingumą, kuris gegužės mėn. vir-

stovais Lietuvos karfaomenėje. Kitą dieną Stalinas to oficialiu demaršu: 1940.V.25 Molotovas įteikė ne
atmetė visus kontzsiūlymo ,punktus, tesutikdamas į- tą, kurioje kaltino, kad Sovietų įgulų du vyrai Nosov
gulų skaičių iš 30,000 MmiiriHnti iki, 20,000. Urbšiui ir Smavgonec buvę lietuvių saugumo pagrobti, tre-
dėstant naujus argumentus, Stalinus pertraukė: “Vy čias, Butajev, nužudytas. Lietuvos vyriausybė V.26
slyškom mnogo dokazyvajete” (Jūs perdaug įrodinė- atsakė sudariusi komisiją dingimo įvykiam ištirti h-

------  _ . .. paprašė papildomų davinių apie dingusius. Vietoj at
sakymo Molotovas leido “Izveštijose” paskelbti kalti
nimus: Lietuvos vyriausybė nesilaikanti savitarpinės

* pagalbos sutarties. Lietuvos vyriausybė V.30 pavedė 
Uzbšiui vykti į Maskvą išsiaiškinti, bet Maskva pa
reikalavo, kad jo vietoj atvyktų min. pirm. Merkys.

(Bus daugiau)

reiškė, kad anas Lietuvos teritorijos perleidimas Vo
kietijai jau nebeaktualus, tačiau dėl Maskvos reika
laujamų įgulų Vokietija nieko negalės daryti nei sa
kyti; Lietuva pati turinti apsispręsti. Nei kiti Vaka
rų valstybių atstovai nedavė jokios vilties diploma
tiškai paremti. Urbšys grįžo į Maskvą X-7su vyriau-

liną priimti Lietuvės kontrprojekt*. “Niet” — buvo 
atsakymas. Urbšys dar ir dabar nesutiko pasirašyti. 
Informavo savo vyriausybę, kuri atsiuntė papildo
mai ministerio pirmininko pavaduotoją K. Bizauską

vietai jau buvo sutelkę tankus prie Uetuvos sienos,

kad kvailos kalbos apie Baltijos valstybių sovietini-



Komiteto planai ir darbai
• . < ■ ’r*- -

Les Anas!**, Calif. — Simo Nauji neriai dėto komitete Ane Kaba (estas), Alfo n s
metu Rezoliucijdms Remti Ko- J darbo komitetą įsijungė 

keletas energingų ir tikrai 
darbščių Los Angeles lietuvių. 
E naujai įsijungusių yra šie: 
Los Angeles skyriaus pirminin
kas; Albinas Markevičius, nau
jai suorganizuoto Santa Moni- 
ca lietuvių klubo pirminin
kas; teisininkas Stasys Paltus; 
Juozą Andrius, Lietuvių Vie
nybės Sąjūdžio pirmininkas, 
politinių mokslų studentė Biru
tė Lembergaitė, medicinos stu
dentė Urna Mažeikaitė ir inž.

liucijų iš naujo įnešimui ir or-

Ane Kabu (estes), Alfo n s 
Reto (latvis) ir Antenas Ski
riu?, sekretoriai — Edmundas .

Vasario 16 
minėjimai

Brechte*, Mm*. Šiais metais

tetas taip pat ieško senatorių 
; ir kongresmanų, kurie šiame 

kongrese (88th Congress) sutik
tų pešti visai naujas rezoliuci-

reigoseir; šiais metais liko

sų $ešret4naus pareigas ana

Iki šjol jau šeši senatoriai ar 
kongresmanai įnešė iš naujo 
praėjusiame kongrese turėtas

I rezoliucijas. Apie tai rašoma
' atskirame pranešime- šiomis - Romas Bureika. 

dienomis turėsime daugiau iš 
naujo įneštų rezoliucijų; taip 
pat turėsime ir visai naujų re
zoliucijų. Į šį svarbų darbą yra 
įjungta visa eilė Rezoliucijoms 
Remti Komiteto narių bei rė
mėjų visame krašte.

Komiteto pirmininku 
perrinktas Leonardas Valiukas; 
jo padėjėjais yra — Juozas Ko
jelis ir Stasys Paltus. Julius 
Jodelė eina ryšininko pareigas. 
Komiteto vicepirmininkai —

buvo

tių tarybos parlamentaru pa
skirto Bernard Nurmsen (es
tas). Pagrindinėms komisijom 
pirmininkauja: finansų — dr. 
Petras Pamataitis; narių ver
bavimo — Alfonss Timš — 
(latvis) ir informacijos —Wal- 
teris Niilus (estas), šie lietu
viai yra vienos iš trijų pagrin
dinių komisijų nariai: Jonas 
Motiejūnas, Antanas Mažeika, 
Albinas Markevičius, Juozas 
Andrius, Romas Bureika, Juo
zas Ąžuolaitis, Jurgis Gliaudą,

ne

it u n. BENEDIKTAS SUGINTAS

TAUTŲ VAKARAS VOKIETIJOJE
geriausiai pasirodė lietuviai

Sausio 27, sekmadienį, Štut
garte, Vokietijoje įvyko 7 tau
tų kultūrinis vakaras. Vakarą 
organizavo Rottenburgo vysku
pijos katalikų egzilų komitetas, 
vadovaujamas vokiečių prel. dr. 
Alfonso Hufnagelio ir lenkų 
prel. Ignaco Rabsztyn. Vakaro 
šūkis buvo: “Tėviškė nemirš
ta”!

Įvedamąjį žodį tarė prel. dr. 
A- Hugnagelis. Buvo malonu 
išgirsti E vokiečio lūpų: “Mes 
neturime ko girtis, kad esame 
geresni už kitus. Mes norime 
atverti savo akis, ausis ir šir
dis ir įsijausti į kultūras tau
tų, kurios yra mums svetimos, 
bet kurių žmonės gyvena mūsų 
tarpe”. Kalbėtojas pasveikino 
rengėjų vardu visus susirinku
sius ir perdavė sveikinimus ei
lės garbingų asmenų, negalė
jusių šventėje dalyvauti. Iš
skirtinai paminėtini Wiurttem- 
bergo krašto vyriausybės minis- 
terio pirmininko Kiesingerio ir 

-.'•kitų vyriausybės^ narių sveiki
nimai.

Programai prasidėjus, salėn 
atvyko Rottenburgo vyskupas 
Cari Joseph Leiprechtas ir ta-

eilė Stuttgarto apylinkės na
rių.

Lenku tautinė grupė scenon 
išėjo pirmoji ir joje išbuvo iš
tisą valandą. Pašoko polonezą, 
mazurką, kujaviaką, krakovia
ką ir padainavo keletą dainų. 
Žiūrovų dėmesį atkreipė ryš
kiaspalviai rūbai, gausiai iš
puošti įvairiais blizgučiais.

čekai padeklamavo eilėraštį 
ir padainavo dainelę. Jiems 
vadovavęs kunigas pasakė il
gą ir graudingą prakalbą.

Slovakam atstovavo 2 solis
tai — tenoras ir baritonas- Jie 
susilaukė palankaus publikos į- 
vertinimo.

Kroatai išpildė eilę šokių ir 
padainavo dainų. Juos papildė 
Dalmacijos srities muzikantai 
su gitaromis. Publikai buvo 
pristatytas vienas buvęs diplo
matas, pasakęs propagandinio 
turinio kalbą.

(nukelta į 6 psl.)

Lašas, Kostas I Jaudanskas.
Komtsiję darbo programos

Visos trys pagrindinės komi
sijos paruošė smulkius savo 
darbo planus ir juos pradeda į- 
gyvendinti. Be bendro plano, 
atskiros grupės yra parupu
sios dar papildomus darbo pla
nus, nes visų trijų ‘ grupių 
struktūra .nėra visai vienoda, 
ir veiklai reikalingi kiek skir
tingi metodai.

Visais komiteto reikalais lie
tuviai prašomi kreiptis į Anta
ną Skiriu (4364 Sunset Blvd., 
Los Angeles 29, Calif ) arba į 
Juozą Kojelį (3440 Bany Avė., 
Los Angeles 66, Calif.). Visa 
finansinė parama nukreiptina 
komiteto iždininkui Mr. Geor
ge A Petrauskas, 3442 Madera 
Avė., Los Angeles 39, Califor- 
nia. ’ (IT)

ELIZABETH, N.J.
šv. Petro ir Povilo parapi

jos bažnyčios vargonai,, prel. 
M Kemešio rūpesčiu, pagrindi
nai remontuojami. Parapiečiai 
kviečiami savo aukomis padė
ti, remonto išlaidas padengti.

DUOK, DIEVE, KOJAS
Chicagoįa gyvena kun. B. 

Sugintas, kuris po dolerį rink
damas jau surinko virš 100, 
000. Tai graži suma, kurią su
telkti nėra lengva, renkant ir 
didesnėmis sumomis. Ligišio 
meto jis jau bus pasiekęs 102, 
000 dol. šią sumą kun. B. Su
gintas pradėjo rinkti 1952 m., 
suorganizavęs Vasario 16 gim
nazijai remti 40 rėmėjų. Dabar 
jau turi 1080 rėmėjų, išmėty
tų plačioje Chicagoje. Visus 
kas mėnesį po kartą aplanko. 
Septyni jo būrelio nariai gyve
na Clevelande, visi kiti Chica
goje, kuriuos lankydamas turi 
pėsčias nukeliauti kasdien po 
penkias mylias.

Trys gimnazijos laukia
Ligi praėjusių metų pabai

gos kun. B. Sugintas buvo su
rinkęs Vasario 16 gimnazijai 
76,480 dol, Saleziečių gimna
zijai Italijoje 21,673 dol., ir 
Punsko gųnnazijai 1,040 dol. 
Dabar ta suma paaugo, kadan
gi kas menesį kun. B. Sugin-

tais ir daugiau. 70 proc. narių 
rėmėjų moka duokles kas mė
nesį, tik juos asmeniškai aplan
kius, apie 10 proc. atkrinta, ir 
tada tenka jų vieton, ieškoti 
naujų. Kai kurie ir numiršta, 
kun. B. Sugintas suranda nau
jus ir narių skaičius nemažėja.

Kas pavaduos

Kun- Benediktas Sugintas 
sausio 3 atšventė 68 m. sukak
tį. Taigi nemaža metų našta 
slegia nuolatinį aukų rinkėją. 
Jis ieško pavaduotojo. Kas su
tiktų tuos būrelius perimti ir 
aukas išrinkti, kunigas sutik
tų tokiam , duoti 500 dol. pre
miją. Bet vargu kas atsiras nes 
čia reikia didžiulės energijos 
ir laiko. Vieną kartą kunigo 
idealisto rėmėjai buvo pasiren
gę nupirkti jam mašiną, tačiau 
mašina turi savo nepatogumų. 
Kita proga buvo įteikta pora 
batų, kad ir toliau Dievas kun. 
B- Sugintai duotų stiprią svei
katą ir stiprias kojas.

Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo sukakties minėjimas 
įvyks vasario 17 šv. Kazimiero 
parapijos salėje.

Ir vėl susirinks visi lietuviai 
nuo jauno iki seno į salę, pa
sisemti praeities stiprybės ir 
atsigaivinti tėvynės meile, kaip 
tas paukštelis rytą šaltos rasos 
lašeliu.

Čia bus nulenktos galvos 
prieš mūsų patriarkus, Nepri
klausomybės akto signatarus, 
savanorius kūrėjus, kurie ko
vojo ir mirė už tėvynę, ne
klausdami, kokia partija ją val
dys, šaulius ir partizanus, ku
rie kovojo tokiose vietose kur 
Lietuvos kariuomenė dar
buvo priartėjusi, o priešo fron
tą reikėjo atlaikyti. Jį atlaikė 
šauliai, partizanai ir savanoriai 
ūkininkai. Tai Širvintos, Per
loja, Butrimonys, Pandėlys ir 
kitos vietos.

Lenksim galvas prieš ištrem
tus iš tėvynės ir ten mirusius 
už savo tėvynę ir lietuvišką 
žodį. Taip pat vilniečius, ku
rie, nesulaukę išlaisvinimo iš 
okupanto lenko, buvo kalina
mi, kankinami, deginami gyvi 
ir žudomi už lietuvišką žodį ir 
savo prigimtį.

Daug lietuvių mirė už savo 
tėvynę. Kiek kankinių! Kiek 
dar ir dabar kalinamų ir kan
kinamų, kas suskaitys?

Iš ryto 10 vai. šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčioje bus at
laikytos pamaldos už žuvusius 
ir pasakytas pritaikytas pa
mokslas. Dalyvaus visos orga
nizacijos su vėliavomis. Po
piet 3 vai. parapijos salėje į- 
vyks minėjimas su menine da
limi- Meninėje programoje da
lyvaus sol. St. Daugėlienė iš 
Manchester, N.H., ir O. Ivaš- 
kienės tautinių šokių grupė iš 
Bostono. Laukiama atvykstant 
JAV kongreso atstovo James 
Burke, vietos administracijos 
pareigūnų ir svečių.

Minėjimą rengia Amerikos 
Lietuvių .Tarybos Brocktono 
skyrius. V- Sehirta

— Vasario 16 gimnazijos, 
choras ir tautinių šokių grupė, 
vadovaujant mokytojam K. 
Motgabiui ir E. Tamošaitie
nei, sausio 26 turėjo pirmą
ją progą pasirodyti vokiečių 
televizijoje. Stuttgarto televi
zijos stotis rodė chorą, dainuo
jantį “Per tamsią naktelę” ir 
tautinių šokių grupės mergai
tes, šokančias ‘ ‘Kepurinę”. 
Taip pat buvo pravestas trum
pas pasikalbėjimas su mokyto
ju K. Motgabiu ir moksleiviais 
Asta Glemžaite ir Petru Vai
tiekūnu. (Eli.)-

Institutp
Bonoje, 
vedėju,

rinkusiesiems.

Mozarto salė, talpinanti virš 
700 žmonių, buvo pilnutėlė. Vė
liau atėjusieji gavo stovėti už 
durų.

Iš lietuvių dalyvavo Vliko 
VT pirmininkas J. Glemža, Va
sario 16 gimnazijos direkto
rius kun. Br. Liubinas ir visa

NEW HAVEN, CONN

Karolis ir Marijona Rama
nauskai minėjo savo gimtadie
nius. Karolis mėgsta skaityti 
lietuviškus laikraščius ir kny
gas. Yra užsisakęs beveik vi
sus katalikiškus laikraščius. 
Perskaitęs duoda kitiems skai
tyti. Marijona yra čia gimusi 
ir augusi, gražiai vartoja lietu
vių kalbą ir daugel metų sekre 
toriauja keturiose katalikiško 
se draugijose. Sveikiname ii 
linkime ilgiausių metų. M.

L.G.

4V. ANTANO gimnazijos choras koncertuoja Kennebunk miesto saKje, kai miestas minėjo Jurgio WasMngtono gimtadienį 19C2 vasario 22.

Lietuviu Katalikių Motery 
Sąjungos skyriaus vakaras bus 
ne vasario 9, kaip anksčiau 
skelbta, bet vasario 10, šį sek
madienį, parapijos salėje.

Baltimores žinios

Šv. Antano gimnazijos Kennebunkport, Maine,
BERNIUKŲ CHORAS DAINUOJA

DARBININKO METINIAME KONCERTE

Pradžia 4 vai. popiet

į-. r . . . ■ \

kovo 3, sekmadienį,. Šv. Tomo parapijos salėje
JAMAICA AVĖ. ir 88th STREET kampas WOODHAVENE

Chorui vadovauja: ‘

TEV. BERNARDINAS GRAUSLYS, O. F. M;

lietuviu kompozitorių ir liaudies dainos, skudučių muzika.
Bilietai: $2.50, numeruotos vietos $3.00, studentams $2.00

C.Y.O-, Baltimores arkivysku
pijos katalikiškas jaunimas, sa
vo iškilmingą parengimą turė
jo vasario 2 naujame ir gražia
me Civic Center. Dalyvavo mies
to ir Marylando valstybės pa
reigūnai, kunigų iš įvairių pa- 
parapijų. E šv. Alfonso parapi
jos dalyvavo tos organizacijos 
dvasios vadas kun. J., Anto- 
szewski.

Sodai ietės vasario 3 dalyva
vo 8:30 v. mišiose, kurias auko
jo jų dvasios vadas kun. A. 
Dranginis. Prel. L. Mendelis 
per mišias išdalino 54 moterim 
ir 25 mergaitėm ištikimybės 
dovanas, kad praeitais metais 
gerai atliko savo pareigas. Po 
mišių buvo pusryčiai, kuriuos 
parengė šv. Vardo draugijos 
vyrai

Koturiu* kapoNonus, žuvu
sius 1943 Dorchester laive, kad 
išgelbėtų kitų gyvybęs, pager
bė Amerikos Legionas vasario 

, 3 gražioje War. Memenai salė
je, Dalyvavo nemažas skaičius

— Baltę Tyrimo 
sausio 5 susirinkime 
Vokietijoje, Instituto 
kaip statutas iš trijų baltų tau
tų reikalauja, 1963 metams iš
rinktas latvių kalbininkas prof. 
Ernestas Blese.. Iki šiol buvęs 
Instituto vedėjas prof- Zeno
nas Ivinskis, kaip statute nu
matyta, lieka Instituto vedėjo 
pavaduotoju. 1964 metais Ins
titutui turi vadovauti estas. 
Baltų Institutas jau yra galuti
nai prijungtas prie Bonos uni
versiteto, dėl to jame gavo 
erdvias patalpas.

— Rekolekcijos mergaitėm 
Putname gavėnios metu prade
damos penktadienį vakare 8 
vai. ir baigiamos sekmadienį 
apie 4 vai. popiet. Moksleivėm 
ir gimnazistėm rekolekcijos 
bus kovo 8-10, studentėm ir 
dirbančiom mergaitėm — ko
vo 15-17, moterim — kovo 
22-24. Geriausia užsirašyti E 
anksto. Rekolekcijas ves Tėvas 
Kęstutis Trimakas, S.J., iš Chi- 
cagos- -X

— Los Angeles, Calif., šv- 
Kazimiero parapinei mokyklai 
pristatomos dar 3 klasės. Sta
tyba atseis 40,000 dol. Parapi
jos klebonas kun. J. Kačingis 
yra paskelbęs aukų vajų 1963 
metam.

moterim

— Jonas K. Karys, savano
ris kūrėjas, žurnalistas, numiz- 
matikas-tyrinėtojas ir dviejų 
veikalų apie istorinius Lietu
vos pinigus autorius, kovo 4

su žmona paskyrė už JAV ribų 
gyvenančioms neturtingoms lie
tuvių šeimoms 250 dol. vertės 
jo parašytų knygų: Senovės lie
tuvių pinigai (1959) ir Neprik- į 
laukomos Lietuvos pinigai /
(1953). Karių adresas: 60 Sims 
Str., Bridgeport, Conn-

minėjimą rengia Baltimores

rto 16 750 t-T. Pakviesta mies-

It val. Visi lietuviai kviečia*

šeštadienį, rengia linksmą va
karti! šv. Alfonso salėje. Pra
džia 8 v.v. Jena* ObeHnis

DRUSKONIE
HALL

WASHINGTONO DIENAI ir 

prie* Užgavėnes ilgam savait- 
geltai paeirvotęa priimti sve- 
Ctao. Slydlninkams, ypač pra-
dedantiems, puikios sąlygos 

vietoje.

Ratytl ar skambinti:
ANOKS, N. Y.
Tel. *7* - 2781



TAUTŲ VAKARAS VOKIETIJOJE

Vladas Braziulis

VIEŠAS PAREIŠKIAAAS

336 East 86th S t.. N. Y. C.

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BKUCAS. savininkas

SCHALLER&WEBER

BRIDGEPORT, CONN.

Vienintelis atstovas Amerikoje šių vokiškų 
svečių kambario spintų

NOBWOOD, MAS S.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

Adolfo SCHRAGERIO

Vasario 16 minėjimas, kuris 
Alto skyriaus buvo rengiamas 
vasario 17 dėl susidėjusių ne
patogių aplinkybių. nuekliamas 
toliau. Praneša Alto skyriaus 
valdybos vardtt pirm. A. Kli- 
maitis ir sekr- A. StaniŠaus-

(atkelta i? 5 ptL)
Ukrainiečiai išpildė iš viso 

13 dalykų. Jų tautinių šokių 
grupė atkreipė publikos dėme
sį gražiais mergaičių tautiniais 
kostiumais- švariai nuskambė
jo gražiai pasipuošusių vyrų 
choro dainos.

Vengrė, operos solistė Piros- 
ka Lakatos, meniškai perdavė 
vengrų tautos dainos grožį.

Lietuviam buvo skirta šven
tę užbaigti. Rengėjai norėjo, 
kad žiūrovai apleistų salę su 
pačiais gražiausiais įspūdžiais. 
Tam reikėjo stipraus ansamb
lio, kad dar sudomintų apie 4 
valandas išsėdėjusį žiūrovą.

Lietuvių choras, vadovauja

206 East 86th Street 
(tarp 2 ir 3 Avė.) 
New York. N. Y.

Tel. RE 4-4428

balsas beveik “baltas” ir 
dėlto nekenkiąs mužikiškai 
baigtam pavidalui. Ir irisui J. 
Tallat-Kelpšos “žaliojoj lankė
toj” — paprastai, nors ir' ne 
liaudiškai perteikta, įdomia ir 
smagia interpretacija.

Pirmu lydėjo dažniau ir daž
niau koncertuose skinanti lau
rus akompaniatorė G. Karsokie- 
nė. Solistą ji sugeba paremti,

PITTSBURGH, PA.
Amerikos Lietuvių Tarybos 

skyrius vasario 17, sekmadie
nį, rengia Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo minėjimą, 
šv. Kazimiero bažnyčioje mi
šios bus 10 vai. Minėjimas į- 
vyks 3 v. popiet lietuvių pilie
čiu svetainėje (1723 Jane Str.). 
Kalbą pasakys Amerikos Lietu
vių Tarybos centro valdybos 
narys dr- P. Grigaitis iš Chica- 
gos.

Bendruomenės Centro 
spaudoje paskelbė sa- 
vajų š.m. sausio, va- 
kovo mėnesiais tiems 
Lietuvos laisvinimo

mas mokytojo K. Motgabįo, pa
dainavo 3 dainas:. Per tinsią 
naktelę, Ar aš ne vyšnelė ir Ža
lioj girelėj. Choristės, pasipuo
šusios tautiniais rūbais, susi
laukė publikos simpatijų. Kai, 
A. Stanikui ir R. Landui užgro
jus akordeonais, scenon įlėkė 
E. Tamošaitienės šokėjai ir iš
pildė vieną po kito jonkelį, ke
purinę, grandinėlę, kubilą ir 
malūną, salė prisipildė' gyvybės. 
Nuvargusi publika atgijo ir. su-, 
kėlė šokėjam didžiules ovaci
jas- Nepaisant varginančio ilgo 
laukimo ir to, kad reikėjo šok
ti visus šokius iš eilės, be atsi
kvėpimo. lietuviškasis jauni
mas sublizgėjo pilnu pajėgu
mu. Salėje maišėsi dvejopos 
nuotaikos: entuziastingas susi
žavėjimas ir sunkiai slepiamas 
pavydas-. Prel. dr. A. Hufnage- 
lis pasikvietė pas save mokyto
ją E. Tamošaitienę ir pareiškė, 
kad lietuvių grupė visai šven
tei suteikė reikiamą grožį, , gy
vumą ir spalvingumą.

Baigiamąjį žodį tarė lenkų, 
prel. Ig. Rabsztynas. (Eli)

> Vedėjas: Helmut Vollmer
KASDIEN KONCERTAfnuo 4 vai. popiet 

Užkandžiai iš nuosavos virtuvės 
Puikiausia vokiška virtuve: pietūs-rvakarienė

muzikos frazes gaivinti, priva
lomas melodijas subtiliai karto
ti arba imponuojančiu aidu at
siliepti. Vedamoji sparta atsa
kingai diktuojama dainininkui-

Svečiai priėmė visa pro
gramą šiltai, pabrėžtinus gi per
gyvenimus — net karštai.

Mielai pranašautume Stukui 
nemažesni pasisekimą bet ku
rioje lietuvių kolonijoje ir 
linkėtume bendrai drąsiau ženg
ti į visuotinį šio jaunojo talen
to pripažinimą.

Tarp 2-os ir 1-os Avenue • TR 9-0400
Atidaryta kasdien nuo 9 ryto iki 9 vai. vakaro 
Antradieniais ir šeštadieniais 9 iki 6 vai. vak.

Clevelando lietuviu demokra
tiniu grunių prezidiumas savo 
1963.11. 3 posėdvie, susipaži
nęs su JAV Lietuvių Bendruo
menės Centro Valdvbos pas
kelbtuoju spaudoie atsišaukimu 
“Išlikimui ir laisvei”, nutarė 
padaryti JAV lietuvių visuome
nei ši savo vieša pareiškimą.

1. Kiekvienu metų pradžioje, 
vnač Pi Vasario 16 minėūmų 
laikotarpyje, Amerikos Lietu
viu Tarvba (Altas) organizuo
ja šiame krašte aukų rinkimą 
Lietuvos laisvinimui. Per eile 
metų susiklojo tradicija, kad 
JAV lietuviai savo aukas ben
driniam Lietuvos laisvinimo 
d a r bu i oerduoda Altui.

2r Tas šiame krašte ioročiu 
JLaoei laisvinimo aukų telkimas 

bendrinėje laisvini-

Turime nuolat mūsų sandėlyje įvairaus dydžio 
bei įvairaus medžio. Baldas išardomas ir pri
statomas į bet kurią JAV-bių vietą.

VYTAUTAS BELECKAS 
SnHninkas 

1883 MADI8ON STREET 
BR0DKLVN 27. N. Y. 

<Ridgewood) 
Tel. EVergreen 2-6440

Tampa, F!a.
A. Voketaitis dainavo

Solistas Arnoldas Voketaitis, 
sausio 24 dainavo Tempą, Fla. 
“Sevilijos kirpėjo“ operoje, ku
rią statė The Sun State Opera 
Federation. Buvo kviečiami gar
sūs d^inminkai iš Metropolitan, 
La Scalos operos; buvo' pa
kviestas ir A. Voketaitis Ė Ci
ty Center operos. Jis dainavo 
Don Basilio vaidmenį.

The Tampa Tribūne kritikas 
Hoffman sausio 25 laidote iš
gyrė operos pastatymą, išgyrė 
ir Vok et Mčio dainavima. pažy
mėjo io balso stiprumą ir gerą 
komiška vaidybą.

Po operos A. Voketaitis sve
čiavosi pas Tampos lietuvius.

Salė vestuvėms ir kitokioms 
pramogoms. Be to, duodami 
polaidotuviniai pietūs. Pir
mas rūMoe lietuviškas mais
tas prMnamsmis kainomis.

KUM. OR. P. CELI64IUS. Dainavęs jaunimo stovyklos administratorius, 
M W» Angelas lietuviai? Iš k. j d. dr. Devenis, rašyt. J. Balčiūnas- tvaio- 
taj, kvn. dr. P. Celisšius, E. Oevenlenė, Kaributienė, akt. J. Kaributas 
i? Mletinlnkas J. Puodžiūnas. NuOtr. u. Briedžio.

kokiu žvgiu šiam kenksmin
gam lietuviu tautai veikimui su- 
stahdvti vnač dabar gera yra 
proga, kada vvksta Vatikane 
visuotinis Bažnyčios suvažiavi
mas.

Baigiant posėdi pirm. J. Ja
saitis nrašė ne tik plunksnos 
darbininkus, bet vpač lietuviš
ką spauda šį Bendruomenės pi
nigini vaiu lietuviškai visuo
menei paskleisti.

V. Juozutis

čia Jūs rasite didelį pasirinkimą gražių namų, sklypų, apartamentų 
ir tai žemiausiomis kainomis, čia galite visokeriopai apsidrausti; 
čia užpildomi valstybinių mokesčių.- taksų blankai.

ALBERT F. PETERS - Petrauskas

Hempsteade — 318 Front Street — IV 3-5548 
Floshinre — 41-88 Nata Street — HI 5-25M 
Jaekaon Beifhts — 92-18 37tb Avenae

— DK 5-1154

Maloni susitikimo vieta Yorlrviūje 
Kiekvieną vakarą šokiai ir šiaip maloniai lai
kas praleidžiamas pilė Niek Aversano vado
vaujamo orkestro. Dainuojantis virtuozas — 
akordeonistas Philip Victor, dainininkė Sigrid 

ir baritonas Jay Gaymor.

suomenės remiama, pajėgė iš 
augti i galingą vienetą ir atlik
ti Lietuviškai gyvybei pratęsti 
sunkius darbus: išplėtė litua
nistinių mokyklų platų tinklą, 
toms mokykloms paruošia ir lei
džia reikalingus vadovėlius, o 
taip pat leidžia lietuvių apšvie- 
tai pažinti kapitalinius veika
lus, kaip Aleksandryno (UI to
mai) ir visą eilę kitų..

Tačiau šiems didiesiems už
daviniams realizuoti Bendruo
menė reikalinga nemaža lėšų. 
Dėl to Centro Valdybos pirmi
ninkas J. Jasaitis 1963 sausio 
25 Informacinės Komisijos po
sėdyje atidarė L. Bendruomenės 
trijų mėnesių piniginį vajų, 
prašydamas lietuvišką visuome
nę savo aukomis bendruomenę 
paremti, kad Lietuvių Bendruo
menė savo prisiimtus sunkius 
lietuviškus uždavinius galėtų 
įgyvendinti.

Buvo iš Alto šalininkų pri
minta, kad Bendruomenė nesi
kištų Į politinę veiklą. E kitos 
pusės buvo atsakyta, kad lietu
viškų parapijų nulietuvinimas, 
kurį draudžia Bažnyčios Kano
nų 216 str.. yra politinis veiks
mas, tačiau nebuvo girdėti, kad 
Altas būtu bent kada ėmęsis

Vasario 2 skautų Pilėnų tun
to Tėvų komiteto surengtame 
vakare-baliuje pirmą karta pasi
rodė lauktasis baritonas Liudas 
Stekas. Energinga reklama pri
viliojo beveik pilną šv. Jurgio 
parapijos salę tėvų, rėmėjų ir 
skautų.

Programą sudarė Ivg ir reči
talis. kadangi be solisto tiktai 
konferaotojas, poetas B. Au
gius, protarpiais Įsklendė dailių 
samoiu. tuo pačiu metu visur 
sklandžiai eidamas savo nuo
latines Tėvų komiteto pirminin
ko pareigas.

Dainavimas — didelio voka
linio išlavinto visuose regis
truose. Gražaus , šviesaus tem
bro bakas sodriai skrenda, 
lengvai valdomas. Klausytojai 
gyvena grynais muzikiniais įs
pūdžiais neaptemdomais tech
niškų spragų. Mimika gyva, ir 
reikšminga. Pozos, išvaizda, ir 
rankos švyti budriu santūrumu 
ir lydi beveik tinkamu įprasmi
nimu visus atliekamus kūrinius-

St. Šimkaus “Vai kur nužė- 
gliuos” iš karto suskambėjo 
metaliniu balsu, aukštesnėse 
gaidose labai šviesiu, bet ne te- 
norišku atspalviu. Tartis be 
klaidų, tarsena ganėtinai aiš
ki. K.V. Banaičio “Atsimini
mas”, lengvutis ir vistiek įe 
skvstas, be perdėto liūdesio, 
S. Čerienės-Mulks “Lietuvos lau- 
kri” aukštųjų tonų dengimas*, 
nežymus, tikrai garantuotas. 
Gounod “Valentino ‘ malda“ iš 
Fausto operos be nereikalingo 
forsavimo, labai atsargia baiga. 
Giordano “Nemico della pat- 
ria” iš Andrea Chenier operos 
— gyvas, jausmingas, sąžinin
gai niuansuojamas. S. Loewe 
“They callthe wind Maria” — 
modernios priemonės, švelnios 
ir drauge drąsios svajonės. V. 
Klovo “Turtingas gyvenu” —

Laiškai redakcijai
Kaip B*teu minėti 

Vasario 16?
Nuo to laiko, kada nustojo

me Nepriklausomybės, kiekvie
nais metais minime Vasario 16. 
Kaip gi toji taip mums brangi 
šventė turėtų būti minima? Pir
miausia, mes turėtume ta pro
ga nors viena kartą per metus E 
tikrųjų prisiminti rusų užimtos 
tėvvnės dabartine dvasinę ir 
macEiioina padėtį, būtent, kad 
lietuviai buvo vejami E savo 
sodybų ir namų ir vežami į Si
birą, kad yra suvaryti Į kol
chozus ir turi dirbti sunkiau
sius darbus veltui, kad negalė
tų įsigyti maisto bei rūbų, kęs
tu alki ir šaltį, kad bažnyčios 
paverstos į sandėlius, vyskupai 
ir kunigai sodinami į kalėjimus, 
jaunimas demoralizuojamas ir 
auklėjamas marksistinėje ateis
tinėje dvasioje ir Evežamas iš 
Lietuvos.

Toji mūsų tėvynės padėtis 
turėtų būti gana aiškiai atpa
sakojama anglų kalba, kad pa
sikviesti svečiai, kaip senato
riai, kongreso nariai, burmist
rai ir kiti visuomenėje užtinan
tieji atsakingas vietas, galėtų su
prasti, ką jie dabartinėm sąly
gom galėtų mūsų kenčiantiem 
broliam ir seserim tėvynėje pa
dėti.

Kviesti i minėjimą amerikie
čius svečius, kad jie mums pa
pasakotu anglų kalba Lietuvos 
istorija ir už tai jiems paploti, 
kyla klausimas, ar bendrai yra 
prasmė rengti Vasario 16 mi
nėjimą, nes mes patys savo is
toriją geriau žinome už ameri
kiečius. M. Razgaitis

NEW BRITAIN, CONN.
Lietuvių nepriklausomybės 

minėjimas rengiamas vasario 
24. sekmadienį, Šv. Andriejaus 
lietuvių bažnyčioje. 11 vaL ry
te bus mišios už žuvusius už 
Lietuvos laisvę. Popiet 2 vaL 
lietuvių svetainėje (354 Park 
Str.) tars žodį miesto majoras 
Meskil ir klebonas kun. B. Gau- 
ronskas. Pagrindiniu kalbėtoju 
bus svečias E New Yorko- Me
nine programą išpildys Hart
fordo lietuvių choras, vadovau
jamas Petkausko ir Marijošie- 
nė su jaunuolių grupe. Minėji
mą rengia Alto skyrius, kurio 
valdybą sudaro pirm. M. Gri- 
maila. sekr- A. šovas, išdinin- 
kas B. Semaška. Visi maloniai | < Buvusi CafėWienecke> Puiki europėjinė virtuvė
prašomi gausiai i minėjimą at- ? Rezervacijoms skambinti — AT 9-8230 — Prašykite BETTY 
Šliaukyti. Pran^ NmmŠkas

REPUBLIC
Liquor Store, Ine.

322 UNION AVĖ BROOKLYN II. N. Y. 
Tel. EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS, Manager 
Didelis pasirinkimas įvairių vynų. degtinių, kon
jakų. midų — šventėms bei kitokioms progoms.

skautės ir skautai ir parapijos 
choristės vadovaujamos muz. 
V. Kamantausko- Po programos 
bus vaišės. t

Norwoodo ir apylinkės lietu
viai maloniai kviečiami dalyvau
ti pamaldose ir minėjime, kur 
bus priimtos įvairios rezoliuci
jos. Įėjimas į minėjimą nemo
kamas.

Lietuvos neori klausomybės 
minėjimas

ALRK Federacijos 10 sky
rius ir Amerikos Lietuvių Ta
rybos skyrius bendrai rengia 
Lietuvos nepriklausomybės 45 
metų sukakties minėjimą vasa
rio 17, sekmadienį. Mišios už 
kenčiančią Lietuvą ir žuvusius 
lietuvius bus 10 vai. šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje.

Pate minėjimas bus 3 v. po
piet parapijos salėje. Pagrindi
nę kalbą pasakys inž. Viktoras 
Kubilius E Bostono, meninę 
programos dalį atliks Bostono

SANTA FE, N.M.
Jk Santa Fe, kaip ir pereitais 

vasario 16 bus atlaiky- 
- tos katedroje už perse-

J^^B klojamus lietuvius, tą intenci- 
ją paskelbiant katedros biule- 

Į tenyje- Vakare bus susirinki- 
■ mas su vaišėmis, kurių metu 

\ . H visuomenei bus aiškinama Lie-
B tuvos praeitis ir dabartis, bei 
B pastangos ją išlaisvinti iš rusų 

vergijos šiemet, kaip ir per- 
! I nai, visas susidariusias išlaidas

padengia vienas Dr. B. Vitai- 
SOLISTAS LIUDAS %TUKAS tlS. (SF)

96-18 JAM AIDA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. Tel. Vlrginta 6-9519

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam

3. Nesiskaitydama su minė
tais laisvinimo aukų šiame 
krašte rinkimo tvarka, JAV 
T ietuviu 
Valdyba 
vo aukų 
sarto ir 
patiems 
tikslams.

4. Tuo savo isibrovimn į 
Alto darbo sritį JAV Lietuvių 
Bendruomenės Centro Valdyba 
pasielgė nesuderinamai su tei
se ir morale, su geraisiais į- 
pročiais ir tradicija, su savo į- 
galiojin ais ir Lietuvių Bend
ruomenės paskirtimi, su laisvi
nimo darbo organizacijos prin
cipu ir tautos interesu.

5. Todėl Clevelando lietuvių 
demokratinių grupių prezidiu
mas. kreipdamas Į tai JAV lie
tuvių dėmesį, kviečia juos vi
sus savo aukas Lietuvos laisvi
nimo darbui ir šiemet pateikti 
Amerikos Lietuvių Tarybai, 
ALTui, senąja Įprastine tvarka-
Clevelando Lietuviu Demokra

tinių Grupių Prezidiumas

APIE BENDRUOMENĖS VAJŲ

Lietuvių Bendruomenė yra 
visuotinė organizacija, kuri jun
gia visus lietuvius Todėl ir jos 
uždaviniai yra daug sunkesni, 
negu organizacijų, turinčių spe
cifinius uždavinius.

Nežiūrint Į Įvairius kliudy
mus. ypač partinėj rutinoj už
kietėjusių individų, Lietuvių 
Bendruomenė, patriotinės -vienoie 

mo organizacijoje. Alte, deri
nosi su visa laisvinimo darbo 
sistema ir su sveika politine 
išmintimi.

Augščiausios kokybes produktai
• Mūsų krautuvėse geriausios dešros • Kelionei ir TV užkandžiui, kumpiai, įvai
riausios mėsos ir kiti produktai • Užeikite — įsitikinsite!

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6

šv. Vardo d-jo» bendra ko
munija bus vasario 10 per 
8:30 mišias. Po pamaldų — 
pusryčiai ir susirinkimas-

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

New Torte — 1454 Žnd Avenae — TR 9-3847 
• Tarų R5 - 88 g-viu'

RMten-oode — 54-54 Myrtle Are. — VA 1-7964 
Aslarijoje — 28-» Steinway 8L — AS 4-3218



•ARMIHMKAS

RAY’S LIQUOR STORE

SPORTAS
Telefonas: Vlrginia 3-3544

Silver Bell Bakin

S & G MEAT MARKET

DISPLAY

JUNK CARS WANTED

Naujai atidarytas

LONGACRE HOUSE

ALERT BROKERAGE

HOTEL NEVADA

3:30 p.p.

Mirus brangiai žmonai TRŪDAI,

Inž. KAZIMIERĄ KIZLAUSKĄ, JOHN ORMAN AGENCY

Richmond Hill 18, N. Y110-04 Jamaica Avenue

Tel. Vlrginia 6-1800

Mirus brangiai žmonai TRŪDAI, PARK FLORIST
KIZLAUSKUIInž. KAZIMIERUI

MOLY lIGHT

Sov. B KUČINSKAS

LINFORD CON8TRUCTION CO.

Ir. Šimkai 
Kazakaudrienė

Ucensed nurrt. Reabc 
516 - JUnlper8-4411.

New York© 
Lauko Teniso Klubas

— Ignas Žalys iš Montrealio, įėjo 
j Gokten Knights 1960 turnyro baig
mini ratų, sukoręs 12-0!, ty. nepra
laimėjęs nė vienos partijos.

— Vytautas Patašius, buv. Syd- 
nejaus universiteto meisteris, žaidė 
dvi turnyrines partijas prieš Aust
ralijos meisteri C. Purdy ir abidvi 
laimėjo, informuoja mus Romanas 
Arlauskas iš Australijos.

TRI FLOOR 
SCRAPING Co.

INSURANCE - REAL ESTATE

•verte MambAriai rami vista, pigus ir skanus maistas, Viešbučio 
salė išnuomojama jvąiriems pobūviams. Prie viešbučio veikia resto
ranas ir baras. — Patogus susisiekimas traukiniu ir autobusais.

P. ir C. MAČIULIAI, savininkai

General Insurance - Life Insurance 
Prenriums ffaaneed 10% down FSI 
Promptly — Home risite. Special 
consideration to ReHgious Groups. 
108-47 Coroną Avė., Corona, L. L 

Ask for Mr. R. FunscheDe

Joseph Audrusis - TRAVEL AGENCY - REAL ESTATE - Insurance

Does your Home need Help? Call 
MR. THORN in Suffolk 516 MO 5- 
8494 in Queens A Nassau 516 PY 8- 
0310. Complete basements at low 
prtces. Playrooms attic conversions- 
extenrions also displays. Ne obliga- 
tion for our estimate. Special coh- 
sideration to ReHgious Groups.

MOE & IRVING’S
Wheel Aligmnent A Brake Service, 
bear service, complete brake service, 
American - Foreign Cars A Trucke.

CY 2-9349 —• MO 9-9842
827 East 134th Street (3 blks. East 
off Brucnner Btvd.), Brome, N. Y.

AUTOMATIC TRANSMISSIONS 
Bescaled, Repaired and Completely 
Rebuilt. AB ėtork done at reason
able pricea ^year guarantee on ail 
completely rdbuiit paris. MANHAT
TAN TRANSMISSION SERVICE, 
547 W. 133th Street — TO 2-7213.

A DISTINCTTVE HOTEL 
FOR WOMEN 

Reasonable Rates

— Chicagos Neries šachmatinin
kų vadovybė nesikeičia, nežiūrint 
kasmet daromų rinkimų. Vladas 
Karpuška yra nuolatinis sekcijos 
pirmininkas ir Aleksandras ~ 
— sekretorius.

— Bostono tarpklubinėee, 
visi rungiasi šiandienų su 
brtdge 2 ir kitų penktadienį, vasario 
8, susitiks paskutinėse lygos rung
tynės su Cambridge L Abejos 
rungtynės įvyksta So. Bostono Lie
tuvių PiL D-jos patalpose.

BLUE RIBBON MOVERS 
2 MEN $15 PER HOUR 

Ali Work Guaranteed 
Remember if you want fast service 

Call ME 5-2100 
Ask for VVALTER

Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, na
mų, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, 
Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos.

Kasdien nu&9 iki 9 vai.; Sekmadieniais popiet 1-5 vai.
87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 7-4477

GEORGE KEEFE CARPENTER 
Everything and anything in the 
CONTRACTING LINE. Our Rates 
are reasonable, all our work guar
anteed. — 1771 Broadway, Brook
lyn, N. Y.; AP 7-8927. Special con
sideration to reHgious groups.

Work guaranteed. Dustless maehines 
Scratch Proof Flnish — Low Rates 

38 up per room DI 2-7569

CONVERTING Crawl Space Areas 
intoFULL DEPTH CELLARS — 
This fc» ęur Specialus Call -r-

H*HM7-D»y»
HA 1-1772 — Eres

INTERNATIONAL NEWSPAPER
PAPER PRINTING CO.

— New Yorko etsai pakvietė latvį 
Rankį simultnui, kuris įvyks vas. 17 
Estų Namuose 243 E. 34 SL, Man
hattan. Kviečiami lietuviai. Pradžia

HOUSEHOLD HELP wanted for: 
CLEANING - PLAIN COOKING - 
LIGHT LAUNDRY. Business couple. 
1 p.m. until after dinner. 4 or 5 
days.................................Brooklyn

GE 6-1704

f DOMINICK TIMO Contractor 
Everything and Anything in the 
Contracting Line. All our work done 
at reasonable rates. — ail our work 
guaranteed. Special consideration to 
reHgious groups. — Domifilck Timo 
830 Hendrfac St, Broeklyn, N. Y.

CL 7-2256

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVE , , 
RELlSięUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTIOli

Vėl be futbolo..-
Ledas ir toliau laiko sukaus

tęs New Yorko ir apylinkių 
futbolo aikštes. Pereitą savait
galį nebuvo jokių futbolo rung
tynių, tad atkrito ir mūsiškių 
kelionė į Stanfordą. Ateinan
tį sekmadienį rungtynės paskir
tos vėl Stanforde, bet kad jos 
įvyktų, reikia sūiejotL Aikštės 
apledėję. Atšilus orui, būtų ne
išbrendamos balos- Bet lygos 
vadovybė, matyti, tikisi žiemos 
stebuklo: abi LAK koman
das (pirmąją ir rezervinę) vėl 
paskyrė žaisti Stanford, Conn. 
Tai jau ketvirtas kartas. Jau
nių A komanda turės keliauti 
pas ukrainiečius o jaunių B. 
— pas Eintrachtą.

Sekantį savaitgalį vasario 16 
proga, kaip ir kiekvienais me
tais, mūsiškiai turės laisvą sa
vaitgalį. Atlotas

MAN TU REPRESENT 
the CathoHc Benevolent Legton a 
fraternal Insurance Sudėty aerving 
CathoHc famibes in NY sinee 188L 
To ėnroll members in our hoąpftaH- 
zation and income proteetion pro
grama. Oualified lęads, advanced 
cbmmission. Married man with car 
preferred. Unusual opportunity for 
man seleeted. For, interview apply 
in person:Wllliamsburg Bank — 1 
Hanson PL, Broo.klyn. For interview 
J. J. O’Donnell, Suite 1207.

ANTANAS VAITKUS, vedėjas 
84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. o Tel. VI 9-5077 

buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ
340 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. o Tel. STagg 2-4329 

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristato j namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 
—5— We take all orders special price for Weddings and Parties------

Home-Made Bologna

HENRY. FERRER ČATERERS 
Communion Breakfasts $2.50, Group 
Dinners — MorutoFri. $3.50, Wed- 
dings $4.00. Erceptional florai deco- 
ratįons A orchids for Bridal party 
free; no corgake. Phone: Mr. Pepe 
TR 5-9882 - HA 9-4334; 1 Orange 
St_, B'kĮyn, NY. — New Proprietor.

38-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y
Telefonas: STagg 2-5938

GROŽIO SALIONAS 
"RŪTA"

ANNA MASILIONIS — diplomuota 
specialistė. Baigusi Paryžiuje. Įsi
kūrė Jamaicoje prie 88 gatvės, ša
lia J. Andriušio įstaigos. Važiuojant 
Jamaica traukinio Unija, išlipti 
Forest Parkway stotyje.
ATLIEKA DARBĄ GRAŽIAI IR 
PIGIOMIS KAINOMIS. Pusmetinės 
prasideda nuo $5.00 ir t.t.
87-17 Jamaica Avė. e VI 9-6948 

Woodhaven 21, N. Y.

. įve 46to60% with 
this- 'aįĘ- CGla^ėfe line dt: Bedroom, 
Liytng room, Dining room furniture. 
Opėn: Mbn., Wed., Thurs. 10:30 am 
to 9 pm; Tue., Frt., SąL 10:30 am to 
7 pm. 4- 5024 4th Avų. (comer 51st 
Street), Brooklyn, Tel HY 2-4343.

WEST HEMPSTEAD BOWL 
West Hempstead’s finest Lanes, 32 
automatic pinspotters. Restaurant- 
Cocktail loimge; ample parking. A 
healthy sport for young and okL 
Hempstead Tumpike & Cherry Vai
ky Rd. (at the Island Garden Are
na. Call IV 1-0155, ask for Johnny.

CARPENTRY ALTERATIONS 
Additfons - Flnished Basements

Siding - CdHng - Tiling 
at reasonable rates, all work guar
anteed. Special consideration to re- 
ligious groups. 1505 HartHng Park.

T1 2-4496 — FO 7-1759
ALFRED TETREAULT ?

žuazfyp sagų”.. - Ar tai nėra 
dubą* “pažanga“? TbdėL• tę
sia Tilvytis, raida tikėti, visa 
tai smuftbĖ yMrRkifr”? Tas sa
kinys ir pacituotas T^sliavos 
eilėraštis “Ei, saulėteki raudo
nas” įgalina galvoti, kuria kryp
timi tas “aiškėjimas” vyksta ir 
vyks toliau. Mes nenorime 
raustis mirusio poeto sąžinėje 
ir pasąmonėje • — tai Tilvy
čio ir Sniečkaus specialybė. 
Jie sugeba išgauti “nuoširdžiau
sius prisiminimus” iš gyvų žmo
nių apie nepadarytus nusikal
timus. Tad jiems bus lengva 
padaryti mirusį Tysliavą su pa- 
gelba ĮKokrustinio varstoto to
kiu, koks tinka marksizmo-le- 
ninizmo-chruščioviznio nuosta-

2 Rooms, Kltchenette and Bath 
Complete hotel service 

Redecorated corner apartment

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai šventėm* 
vestuvėms ir pokyliams tortai 

DALIA Ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

Ladies: Hair off Face, Arm*, Leg* 
and Body. Safe, rapid, permanent. 
painless. l&cpert to SensitiVė ma
tute people’s needs. Free estimates. 
Resutts .guaranteed.
" E. CAPALDO
. 33 Wett 42nd StreeL N. Y. C.

8th FĮoor— PE6-Ž920

Visuomenė seka jau kelioli
ka mėnesių Vienybės vairiniu 
kų šokamą ptditinį tvistą.' Atro
dą, kad jis nesužavi jos, kaip 
Presley kvaitulingas tampyma- 
sis “teenežerių” mergaičių- Ne
nuostabu, kad visuomenė kri
tiškai ir nepalankiai įvertino 
veiksmą, kuris nepasitarnavo 
nei veliofiiui poetui, nei Lietu-

NEV^BONAPARTE 

1613 Avenue ‘M’, Brooklyn

JOSEPH J. NOE STUDIOS, Ine. — 
ECCLESIAShCAV WOODWORK. 
Craftsmen in: Pewš, Altais, Rail- 
ings, Pulpite, Statues, Stations of 
the. Cross, afl types of Church fum- 
iųhings. — SB52 Mayflower Avenue, 
Nesv York-«».NJY. JUNderhiH 3-8991

HERBČRT T. DAVIS
For the finest in HEARING AIDS 
ūse our special Lay-away-plan. Spe
cial consjderaUon to ręHgious groups 

66 North FrankHn Street 
Hempstead, Long Island 

TV 3-9190

VAN W1LL HELP LOAD A UN- 
LOAD. $7 HR. — WILL GO ANY 
PLACE lANY TIME to 50 mL O/D. 
Macy O’NeilI — 9 E. 125th Street,

— Massachusetto šachmatininkų 
metiniame susirinkime, vasario 22 
d., simultaną duos dtdmeisteris W. 
Lombardy iš N. Yorko, Cambridge 
YMCA namuose.

— A. Uogelė iš Šiaulių laimėjo 
pirmąsias Lietuvos korespondend- 
neą (susirašinėjanti p-bes; 2 v. 
Sazgūnas (Pakruojus) ir 3 v. Dau
nys (Vilnius).

— Beverwijk (Olandija). Tarp
tautinį turnyrų laimėjo Olandijos 
didmeisteris J. Doner, sukoręs 12-5, 
D. Bronštein (Sov.) 11*4, Parma, 
Ivkov (abu JgsL) ir Pilnik (Argen
tina) po 11 ,tš. Moterų turnyre: 1. 
Nona GaprindašviH, 21 m. Sovietų 
ir pasauHo meisterė, sukorusi 9-0 
taškųO, 2 v. jugoslavė Jovanovič 
7% tš.

— Partija iš Pasaulio koresp. pir
menybių baigmės. Balti G. Borisen- 
ko (Sov.), juodi — R. Arlauskas 
(Australija).

I.d4žf6 2. C4g6 3. Žc3d5 4. Žf3 
Rg7 5.Rf4 0-0 6.Bcld:c 7.e3Re6 
8.2g5Rd5 9. e4h6 10. e:dh:g 1L 
R:g5 2:d5 12. R:c4 Žb6 13. Rb3 2c6 
14. d5Žd4 15.0-0 Vd7 16.Re3ž:b3 
17. V:b3R:c3 18. R:b6a:b6 19.B:c3

i £ r 3 r: r.
M bū-

♦V
žvalgyti Vtaiybt* namuose.

ALBERT MAIER, INC.
KhmHurae krautuvė. Geriausią kiao- 

ir kiti mėsos psoduktai urmu 
Ir mažais kiekiais. Kasdien* loto- 
Mo* — narna šunybe* "KMMmsy”. 
1927 Wastiington Avė., Brdnx 57, 
N. Y. TRement 8-8191

Brooklyn 11, N. Y.
Resid. lUinois 8-7118

KAZĮ KIZLAUSKĄ
ir gimines bei tėvus Lileikius su šeima, nuoširdžiai už
jaučiame ir kartu liūdime

— Kaune, aamto pabaigoj, mirė 
DaideHus Žilevičius (g. 1900). Ue- 
tuvos (pprto veteranas. Savo laiiM 
jis buvo greta Maehto, VMeneekift, 
Luckio, Abramavičiaua — pajėgiau
sių Kaimo šachmatininkų elMae; į- 
kdtas buvo į Lietuvos meisterių 
klasę, vienok daugiausia pagarsėjo 
kaip futbolininkas- 1923-1932 laidė 
LFLS komandose, be to Kauno ir 
Lietuvos rinktinter Žilevičius buvo 
vienas pirmOnų LF S-goje, greta 
Stepono Dariaus, S. Garbačiausko 
ir Bulotų. Daug nuveikė mganiaaci- 
niaaše darbe, valdė plunksnų ir spor
to reikalais dažnai rašė į spaudų.

Grižus į laisvas* J.A.V., tik pa
taisė Tilvytį, kad žodis “kelne
rių” | “buržuazijos” buvo pa
keistas jžli 1985 m. Bet dėl vi
so kito buvo nutylėta. Nejaugi 
tai turit? reikšti, kad ji su
tinka - ir pritaria panrflettšfco 
paratMcsminko Tilvyčio fmgi- 
tnan, {tarimam, spėliojimam?

TOP DOLLARS P AID. We pick up. 
H you want tfe Top Dollar Price 
call AP 7-2409 — ask for 

MIKE BIZELIA

J Ackson 2-5642 WIscoosfn 7-9130 
GEORGE MANSER A 8ON Con- 
tractors. Complete Insurance cover- 
age - all types oi vtrateiprooflng - 
brickwall pointing - interior A ex- 
terior painting. Are yourvralls leak- 
ing? We work on Churdhes A Insti- 
tutions. 229 CHnton SL B*klyn 1, NY

kys 5%, Berzinš ir Weldemaa po 5 Basements cleaned and ail work 
(B), Žirnis, Lacis ir Teho po 5, Ado- guaranteed. Special consideration to 
maitis 4%. Trojanas grupėje su 4 ReHgious Groups. -- -----------
tš., StroHa ir Vasiliauskas 2%. Viso 
lošia 23 pabaltiečiai. Dešimtas ra
tas vyks vasario 8. Po to paskutinis 
ratas bus žaidžiamas kovo mėnesį; 
tiksli data paaiškės vėliau.

For Better edding and 
Week-Ehd Danctng 

TUXEDO BALUtOOM
Offers the Finest

• Call E re d — RE 4-7335 i 
Žto'K 8SU> Street A 3rd Avenue 

New York City

TUVES. BALAS PARB2KHMAMS 
£R SUSIRINKIMAMS — VELTUL 
Adresas: 40 E. 28th Sc. N.YX» N.Y. 

T«L: MU 3-9928 
Savininkaa VACYS 8TEPONI*

F.OR THE FINEST IN 
NEWSPAPER PRINTING 

.CALL
' : Tj6r 3-1830

— A. Turner Memorial turnyre 
Nevr Yorke mūsiškių žaidė Staknys 
ir Adomaitis 3% tš. (iš 6), Bulokas 
3. Trojanas 2%. Laimėjo didmeiste
ris Benko 5%. Dalyvavo 134 žaidė
jai. Vasario 22-24 įvyks kitas pana
šaus pobūdžio turnyras.

lė* 1---- -*--- *-*- «vy*. w»ve juiesaHya.
me, kad > sas® oBėrašam tai
sęs padja^uiao, rfaHyu) kryp
timi -.. Net efintg 
mane iš kateris lanray pakeį-

Marton E. Rodden Ręst Home re- 
cently opened. certtfied, in beautiful 
Lake Ronkonkoma. For eMerly/re- 
tired, cohvalescėnts, needing care A 
understanding. Dtet supervirion. pvL 
- semi-pvL rms; landseaped ground.

23 Years of Btperience 
Modem.and Antiųue 

REPAIRING — RESTORING 
Fumiture Remodeled 

French Polishing - Waxing Tables 
Alcobol - Hpat and Wgterproofed 

ANTIQUES 
BougfttandSold 

848 Scąredale Avenue

bės koncerto aidės ir savo gal
velę “tranko mintimis ir abejo
nėmis” dėl lietuvių, neatvyku
sių j koncertą, meilės Lietuvai 
ir jų nuoširdumoL,

tam.
Velionis įrodė, kad gyvas ne

norėjo grįžti | okupuotą Lietu
vą. Mums to užtenka. Jo valia 
būti, palaidotu gimtoje žemėje 
negali būti smerktina ir yra sa- 
vinga visiems lietuviams. Tik 
keistai atrodo p. V. Tysliavie- 
nės skubėjimas mirusio savano
rio, poeto ir visuomeninto pa
laikus išgabenti j pavergtą tė
vynę. Mirusių garbingų lietu
vių — arkiv. Skvirecko, prezid. 
Griniaus, aušrininko šliupo, ne
priklausomybės akto signataro 
Biržiškos palaikai irgi laukią 
dienos, kada galės atsigulti Į 
gimtąją, bet laisvą žemę. Bet 
kol ji ateis — jie yra taip mū
sų. Jų buvimas čia skatina ne
paskęsti neviltyje ir tęsti lais
vinimo kovas- Ką gi? Matyti, 
velionies žmona ir sūnus kitaip 
jaučia kaip kiti visi žmonės to
kiais tragiškais stvejais. Jei ve
lionis Tysliava būtų tik komo 
privatus, bet ne poetas, visuo- 
meirinkas, politikas — tai net 
nederėtų apie tuos įvykius vie
šai kalbėti.

WhoN«i1« - Retaif. SdbbbF and Club 
Athletto KpdpmenL Trophte* our 
specialty. Baaeball, FootbaU, Basket- 
baH, BovHng,. Jee skates, Golf. Sup- 
pttmfM CgfiJt PGL Leagues —

T. McDONNELL 
MOVING A STORAGE

665 Fngįklin Ava, ĖYooklyn 
Spėriai consideration to rtHgious 

groupsj.
MA^-119?

Dar viena pastaba. Keista, 
kad p. V.T., stovėdama prie 
liotuvig poeto TysKąvu* karsto, 
išklausė Tilvyčio kalbą, pri
sunktą ušuominę .turipfig tiks
lą vafioni** paveiksią nuptešb 
falšyvocms spalvomis, naprieš-


