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Vasario Šešioliktoji
Šią Vasario 16-tąją švenčiame damas ir laiminamas. Jį tokiu 

kitai pnegu anąsiais, laisvės lai- pripažino visa tremtiniškoji ir 
kais. Ją kitaip švenčiame jau ” ......
vienuoliktąjį kartą, švenčiame 
be Lietuvos nepriklausomybės ir 
tautos laisvės. Šią Vasario šešio- blausia — jį tokiu ir tai viena- 
liktąją švenčiame ne savo žeme-1 tiniu užsieniuose 
Įėję, ne savo pastogėse, vieniši, 
išblaškyti, išskirstyti, nesupran
tami ir niekinami, prarymoto- 
mis rankomis ir pražiūrėtomis 
akimis, sugeltomis širdimis ir su 
nuolatiniu klausimu lūpųpse — 
kada gi, Viešpatie, kada baigsis 
mūsų kančios ir kada vėl grįši
me į savo laisvą Lietuvėlę, į 
savus apleistuosius namelius. 
Dar sunkiau ją švenčia mūsų 
broliai ir sesės, kurie pasiliko 
savo gimtoj šalelėj. Jie ją šven
čia savo tautiečių ir savo pačių 
kraujo ir ašarų klanuose; vietoj 
linksmos dainos klausosi širdį 
veriančių skausmų, dejonių; juos1 
slegia sunki priešo apgaulė, prie
spauda, tokia, kokios pasaulis 
nėra matęs. Jie švenčia žiūrėda
mi į kryžiuojamąją tautą; tušti
namą tėvynę ir lietuviškų galvų 
mažinimą. O tačiau ir šiose są
lygose mes švenčiame Vasario 
Šešioliktąją. Kodėl? Ugi todėl, 
kad ji yra mūsų tautinė velyki
nė, kad mes tą dieną perkrato- 
me savo tautinę sąžinę ir patik
riname, ar mes dar einame Lie
tuvos keliu, ar jau išsukome į 
svetimuosius klystkelius; ar mes 
dar kvėpuojame savu lietuviš
kuoju oru ir gyvename lietuviš
kuoju gyvenimu, ar jau pasiju-'' 
tome be lietuviškosios galios ir 
siekimų. Ar mes visa atiduoda
me Lietuvai ir sau pasiliekame 
tik tai, kas nuo jos atlieka, ai’ 
atvirkščiai — jai duodame tik 
tai, kas atlieka nuo mūsų, šiose 
sąlygose Vasario šešioliktoji —■’ 
tai pasitikrinimo, apgailėjimo, 
pasiryžimo, pasitaisymo ir susi- 
stiprinimo šventė. Ji mums ir 
dabar kaip buvusi nepaliaužia- 
moms jėgoms kovai už tėvynės 
laisvę įgyti, sunkioms kliūtims 
nugalėti, didiems vargams nepa- 
lūžus pakelti, bandomoms vil
tims gaivinti, visuomet jaunai ir 
tyrai lietuviškai sąžinei išlaikyti 
ir didvyriškam kovingumui pa- 
laikyti ir stiprinti 
neišsemiamas šaltinis. Vasario 
šešioliktoji mums ir dabar tau
tinio apsivalymo, sustiprinimo ir. 
įsirikiavimo į geriausių Lietuvos 
vaikų plieno kieto rikes, kovo
jančias už savo tautiečių garbę 
ir gerovę. Tad švęskime ją taip, 
kad iš to daugiausia laimėtų Lie
tuva. švęskime ir Dievo pagal
bos paprašę ir savo visas jėgas 
ir išteklius be jokių rezervų ir 
be jokių gudragalviavimų tėvy
nei pavedę.

Kova sunki ir žūtbūtinė. Ko
va ne tik Lietuvos su raudonuo
ju priešu, bet visos žmonijos. Jos 
visos likimas kartu bus spren
džiamas. žmonija pasaulio rau
donąjį priešą jau. pažino ir pra
deda imtis reikiamų priemonių 
su juo kovoti. Dangus niaukiasi. 
Juodi debesys telkiasi ir ties 
mūsų galvomis, bet po tais debe
simis šviesi saulutė ir gerojo ry
tojaus viltys slepiasi. Visas pa
saulis tai didžiajai ir žūtbūtinei 
kovai rikiuoja visas savo jėgas 
ir joms visoms vieną vadą paski
ria. Mes turėsime kovoti bendra- 
jąme fronte su visa žmonija, bet 
kovosim kaip Lietuva, todėl pir
miausia patys turime savo jėgas 
suburti ir išrikiuoti su viena vy
riausiąja vadovybe priešaky. Ta 
vyriausioji vadovybė yra — Vy
riausiasis Lietuvos išlaisvinimo 
Komitetas. Jis stojo į Lietuvos 
laisvinimo darbą visos politiškai 
organizuotos visuomenės pave-

emigrantinė visuomenė, su juo 
kaipo tokiu, kad ir be oficialaus 
pripažinimo, skaitosi kitų vals
tybių vyriausybės, bet kas svar-

pripažino ir 
patvirtino Lietuvoje susikūręs 
vyriausias krašto rezistenciją 
apjungiąs organas. Tad telktis 
apie Vyriausią Lietuvos Išlais
vinimo Komitetą, pasiduot jo 
vadovybei ir autoritetui—kiek
vieno lietuvio pareiga. Kova su 
VLIKu, jo darbų trukdymas— 
Lietuvos reikalams kenkimas. 
Visos lietuviškosios jėgos užsie
niuose darniai išrikiuotos kovai 
už Lietuvos laisvę, Vyrausiojo 
Išlaisvinimo Komiteto vadovy
bėje. Apsijungę ir apsivieniję 
politinėje srityje, taip pat turi
me atlikti ir kitose srityse. Turi
ma galvoje Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę. Ji turės suvaidin
ti tokį pagelbinį vaidmenį Lie
tuvos laisvinimo darbe, kokio 
jokia jėga neatliks. Ir pavojuj 
atsidūrusiai užsieniuose lietuvy
bei tik PLB galės teikti reikia
mos pagalbos , ir apsaugos. Dar
bas eina į pabaigą. Reikia tikėti, 
kad po Vasario šešioliktosios 
tautinio atsinaujinimo ir sustip
rinimo visos kliūtys ir abejonės 
PLB reikalu, kur jų yra atsira
dusių, atkris ir netrukus galėsi
me džiaugtis Pasaulio Lietuvių 
Seįmo, susilaukę.

kiuoti nelaimės be pifiigo. Mes 
šioj srity esame liūdnoj padėty, 
liūdnesnėj negu kiti mūsų liki
mo draugai ir kaimynai. Pini
gais apsirūpinimo bare kovai už 
laisvę mums dar daug pasiliko 
padaryti. Mūsų broliai ir seserys 
pasilikę Lietuvoje savo tėvynės 
laisvės aukoja savo turtą, savo 
šeimos narius, savo sveikatą ir 
kraują bei gyvastis. Jiems nėra 
nieko brangesnio už Lietuvą ir 
jos laisvę. Ar galima tolygų au- 
kingumą konstatuoti ir lietuvių 
gyvenančių laisvės kraštuose? 
Ne vieta ir ne laikas čia kelti 
tuos klausimus. Puvėsio grybelis 
pradeda apsėst daugelio mūsų 
sąžinės. Ar daug yra tokių, ku
rie Lietuvos reikalams paaukotų 
bent savatiės uždarbį metams? 
Ar visi aukoja bent dienos už
darbį? Kokį nuošimtį aukoja 
Lietuvos reikalams tie, 
pasineša į turtėjimą ?
Fondas badauja. Pajamos netik

kurie
Tautos

ros. Be tikrų pajamų negalimas 
planingas ir Lietuvos laisvinimo 
darbas. Dėl pinigų trukumo nega
lima padaryti ir to, kas galima 
būtų padaryti. Daugelis mūsų 
pačių ir norime matyti išlaisvin
tą Lietuvą ir kliudome tą darbą 
savo nusikalstamu “šykštumu” 
Lietuvos reikalams. Mes esame 
ne to ar kito krašto naujakuriai, 
bet su keleivio lazda rankose ke
liauninkai į savo tėvynę Lietu
vą. Jei kur, kad ir ilgesniam 
laikui apsistojome, tai tik pasi
ganyti ir pasilsėti. Niekam ne
valia nutrupėt nuo tos lietuviš
kos visumos, kuri turi grįžti į sa
vo tėvų žemę. Mūsų šventa pa
reiga — parnešt savo tėvynei 
gausių jai reikalingiausių lauk
tuvių. Tarp jų turi užimti labai 
svarbią vietą gyvoji lietuviškoji 
jėga. Lietuvon turime grįžti ne 
tik tie ir tokie, kurie kokiais e- 
same iš jos išvykę, bet žymiai 
vertingesni ir gausesni. Istorijoj 
žinomi patriotai ragino savo tė
vynei iš nelaimių vaduoti žmo
nas ir vaikus įkeisti, mes bent 
savo palinkimus į tai, be ko ga
lima gyventi, atmeskim vardan 
tos Lietuvos. Mes bent Lietuvai 
pii*mą vietą užleiskim ne tik šir
dyje ir liežuviuose, bet ir savo 
išlaidų sąmatose ir’ piniginėse. 
Šios didžiosios Vasario šešiolik
tosios šventės- proga patys sau 
pasisakykime, kiek ligi šiol esa
me paaukoję Tėvynės laisvei 
ginti ir pasiklausykime, ką į'tai

Mūsų aukos bus ne tik mūsų 
pareigos tėvynės atžvilgiu atli
kimas jr sąžinės reikalavimo 
patenkinimas, bet bus moralinis 
pasas įžengti į laisvąją tėvų že
melę, bus įgaliojimas ir teisė 
mindžioti tą žemelę, kuri dar ga
ruos tų mūsų brolių krauju, ku
rie jį praliejo už savo tėvynės 
laisvę. Kokia teise ir kokia drąsa 
galėsi, lietuvi, ryžtis grįžti į tė
vynę, jei jos laisvės reikalams 
aukojai tik tuos trupinius, kurie 
nubyrėjo nuo tavo stalo?

šių metų Vasario šešiolikto
sios šūkis — VISA LIETUVAI 
— ir pinigas ir gyvybė, jei ji jos 
pareikalaus.

Tad į darbą, į darbą, kaip 
Dievas įsakė ir

Uždegę meile sau krūtines 
kovą stokim milžinais.

(Maironis)
Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas.

I

VLIKo ir VT pir
mininkas preL M.
KRUPAVIČIUS, 

kuris stovi Lietu
vos laisvinimo 
prieky.

- f tSUVARŽĖ SOVIETŲ SATELI
TŲ DIPLOMATUS

Reaguodama į jos atstovų lais
vės varžymą, Prancūzija stipriai 
suvaržė judėjimo laisvę Rumuni
jos, Bulgarijos ir Albanijos at
stovų PrancūzijoM Vengrijos 
atstovui jau anksčiau buvo at
imta teisė išvykti iš Paryžiaus 
toliau, kaip 50 mylių. Be to, 
jiems dar uždrausta lankytis 
Versaly ir Fontainebleau. Ver
saly yra numatyta įkurti gen. 
Eisenhowerio štabą, o Fontai
nebleau yra Brueselio pakto 
valstybių karinis Štabas.

VOKIEČIŲ DAUNIAI NE 
ANKSČIAU, KAlF 1952

METAIS
Vakarų sąjunguj|nkų atstovai 

reiškia nuomonę, kad bent ligi 
1952 m. vidurio^ dąr nebus su
daryta jokių Vakarų Vokietijos 
karinių dalinių. įvykių eiga pri
vertusi šio plano vykdymą sulė
tinti. Manoma, jog bęnt metai lai
ko praeisią, kol buą susitarta su 
vokiečių vyriausybę dėl politi
nės vokiečių lygybes su kitais 
Vakarų sąjungininkais, o tai vo
kiečiai laiko būtinų 4&lyKu Prieš 
pradedant jų ginkĮgvfmą. Taip 
pat skaitomasi su ggjjjnybe, kad 
gali šiam dalykui' turėti įtakos 
ir planuojamoji lietuvių konfe
rencija, kurioje Vokietijos klau
simas būtų plačiai

Prisideda- čia- ir i 
čių dalies nenorai 
nes jie yra įsitikinę 
Europos pajėgos šiuo momentu 
dar persilpnos, ir karo atveju 
Vokietija Sovietų būtų užimta.

uetįjos klau- 
Įvarstomas. 
idelės vokie- 

ginkluotis, 
jog Vakarų

JAPONAI PRITARIA JAV 
TAIKOS I

Vadovaujančiųjų^ Japonijos 
asmenų didžioji /dalis pilnai re
mia JAV pasiūlytomis sąlygomis 
taikos sutarties sudarymą. Tos 
sąlygos atsakingų Japonijos 
sluogsnių laikomos ypatingai ja
ponams palankiomis.

— Italijos Alpėse sniego griū
tys užvertė priėjimą prie vienos 
prieglaudos, kurioje gyvena 300 
vaikų našlaičių.

LAISVES MOBILIZACIJOS VAJUS
Amerikos Lietuvių Taryba, 

vykdydama Laisvės Mobilizaci
jos Vajų, siekia:

1) Lietuvos laisvinimo dar
bams sukelti $100.000.

2) Įgyvendinti idėją, kad, pa
stovioms pajamoms Lietuvos 
laisvinimo akcijai patikrinti, vi
si sąmoningi tautiečiai apsidėtų 
nuolatiniais reguliariais mokes
čiais.

3) Dar labiau išplėsti Ameri
kos Lietuvių Tarybos veiklą vi
same krašte, organizuojant ALT 
skyrius, kur jų dar nėra, ir į- 
traukiant į darbą daugiau drau
gijų ir paskirų asmenų.

4) Kiek galima plačiau pa
skleisti Lietuvos laisvės idėją 
amerikiečių visuomenėje per 
spaudą, asmeniniais kontaktais 
ir kitais galimais būdais, gauti 
valdžios žmonių ir įtakingų as
menų paramą Lietuvai.

Iš bendros Laisvės Mobilizaci- 
cijos sumos $100.000 atskiroms 
vietovėms ir valstybėms numa
tytos tokios kvotos:

Illinois $30,000: “Chicago 27,- 
000, Rockford 1,500, East St. 
Louis 400, Springfield 600, ki
tos vietos 500.

Connecticut $12,000: Water
bury 5,000, Hartford 2,000, New 
Britain 1,000, New Haven 1,- 
000, Manchester 500, Ansonia 
500, Stamford 500, kitos vietos 
1,500. >
/ Massachusetts $12,000: Bos

ton 5,000, Worcester 1,500, 
Brockton 1,500, Lawrence 1,000, 
Norwood 1,006, Cambridge 500, 
Lowell 500, kitos vietos 1,000.
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Lietuvos Laisvės paminklas Kaune

AMERIKIEČIAI IR EUROPIEČIAI
LAISVĘ GINS BENDROMIS JĖGOMIS

Philadelphia, Pa., praėjusį 
sekmadienį įvyko istorinės svar
bos iškilmės. Daugiau kaip 200 
vadovaujančių asmenų, asto- 
vaujančių dešimtį Sovietų pa
vergtų tautų, Independence 
Hall, kur buvo apskelbta JAV 
nepriklausomybė, paskelbė “Vi-
dūrio ir Rytų Europos taųtų jš* pavyzdžiu, 
vadavimo tikslų bei principų de
klaraciją”, pagrįstą principu, jog 
laisvės panaikinimas vienoje pa
saulio dalyje sudaro pavojų ir 
visų tautų bei žmonių laisvei/. 
Deklaracijoj yra pareiškiama, 
jog pasaulio taika bei demokra
tinė ateitis negali būti užtikrin
ta, kol tautos už geležinės už
dangos yra pavergtas. Turint 
prieš akis, jog šios tautos pa-

Pennsylvania $10,000: Pitts
burgh 4,000, Philadelphia 3,500, 
Chenandoah 500, Scranton 200, 
Chester 200, Wilkes Barre 300, 
Pittston 300, kitos vietos 1,000.

New York $8,000: New York 
5,000, Rochester 1,500, Bing
hamton 500, Great Neck 300, 
Buffalo 200, Amsterdam 500.

Michigan $6,000: Detroit 4,- 
500, Custer 500, Grand Rapids 
500, kitos vietos 500.

Ohio $5,000: Cleveland 3,000, 
Dayton 600, Akron 500, Toledo 
400, kitos vietos 500.

New Jersey $5,000: Kearny 
1,000, Paterson 800, East Or
ange 500, Linden 500, Elizabeth 
600, Phillipsburg 200, Newark 
300, Cliffside 300, Bayonne 300, 
kitos vietos 500.

Wisconsin $3,000: Racine 1,- 
500, Milwaukee 500, Kenosha 
500, Sheboygan 200, kitos vie
tos 300.

Indiana $2,000: Gary 1,500, 
kitos vietos 500.
, Maryland $2,000: Baltimore 
2,000. • . .*•

California $2,000: Los Ange
les 2,000.

Florida $1,000: Miami 1,000,
Kitos valstybės $2,000: Ne-; 

braška 500, Maine 500, Rhode 
Island 500; Iowa, Missouri ir 
kt. 500.

Su viltim ir ryžtingumu vie
ningai stokime į darbą, kad šis 
mūsų pajėgų ir lėšų mobilizaci
jos Vajus Lietuvos laisvei būtų 
kuo- sėkmingiausias.

Amerikos Lietuvių Taryba
Vykdomasis Komitetas
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vergtos to paties komunizmo, 
deklaracija reikalauja, kad jos 
būtų ginamos su tuo pačiu pasi
ryžimu, kaip Jungt. Tautos gi
na nuo komunistų agresijos Ko
rėjos laisvę. Kartu buvo pasisa
kyta už Europos federaciją, su
kurtą JAV idealų ir struktūros

Iniciatyvos šiam žygiui ėmėsi 
National Committee for a Free 
Europe, Inc., bet pati deklara
cija buvo suformuluota ten at
stovautų tautų vadovaujančių 
tremtinių. Ją 120.000.000 paverg
tų Vidurio ir Rytų Europos žmo
nių vardu pasirašė albanų, bul
garų, čekų, estų, vengrų, lat
vių, lietuvių, lenkų, rumunų ir 
jugoslavų atstovai. Iš lietuvių 
pusės deklaraciją pasirašė Lietu
vos įgaliotas ministeris Vašing
tone P. Žadeikis, min. V. Sidzi
kauskas, P. Vainauskas ir M. 
Tolišius.

Po paskelbimo ir pasirašymo 
iškilmių buvo vaišės, kur kalbas 
pasakė vengrų atstovas msgr. 
B. Varga, Pennsylvanijos uni
versiteto prez. H. E. Stassen ir 
Carnegie Endowment for Inter
national Peace atstovas Dr. M. 
W. Davis. Kalbose buvo pabrėž
ta, kad pavojaus žmonijos laisvei 
akivaizdoje tiek amerikiečių 
tauta, tiek pavergtos tautos a- 
napus geležinės uždangos kovos 
petys į petį už laisvą ir demokra
tinę pasaulio ateitį ligi galutinės 
pergalės.

Pažymėtina, jog iškilmėse da
lyvavęs ir taip pat pasirašęs mi
nimą deklaraciją buvę rusų re
voliucinės vyriausybės ministe
ris pirm. A. Kerenskis pietų me
tu trumpame žodyje pažymėjo, 
kad jis taip pat dedasi prie kitų 
tautų kovos -su komunizmu ir 
kad rusų tauta nesiekia pavergti 
kitas Europos tautas.

TITOIZMAS EUROPOJE 
PLEČIASI

Iš Vokietijos pranešama, kad 
čia įsikūrė prieš Maskvą nu
kreipta komunistinė partija, ku
riai vadovauja-buvęs komunisti
nio laikraščio “Freies Volk” vy
riausias redaktorius J-. Schappe. 
Daugumą šios naujos partijos 
vadų yra anksčiau iš Maskvai 
ištikimos Vokietijos komunistų 
partijos pašalinti už “titoizmą.”

— Londone, dėl popieriaus 
trūkumo, norima spaudai tiekia
mą kiekį sumažinti iki 20%.

• Jungt. Tautų visumos posė
dis atmetė Sovietų iškeltą kal
tinimą, kad JAV savo veiksmais 
Formozoje ir tariamu Mandžiu- 
rijos bombardavimu vykdančios 
prieš komunistinę Kiniją agresi
ją-

• Italija ir Prancūzija susi
tarė visus iškylančius tarp abie
jų šalių klausimus ir nuomonių 
skirtumus spręsti nuolatiniuose 
tarp abiejų kraštų pasitarimuo
se.

• Gen. MacArthuras aplankė 
Korėjos frontą ir pareiškė pasi
tenkinimą veiksmų eiga. Jis nu
rodė, jog Jungt. Tautų pajėgų 
uždavinys palaikyti judrią fron
to liniją ir kuo daugiausia su
naikinti priešų. Kalbas dėl 38 pa
ralelės peržengimo generolas 
pavadino “grynai akademinė
mis.”

• JAV, Anglija ir Prancūzija 
diskutuoja galimybę atsisakyti 
nuo Vakarų Vokietijos ginklavi
mo, jei būtų prieita prie tikro 
Vokietijos sujungimo ir demili- 
tarizacijos. šis klausimas numa
tomas svarstyti keturių didž. 
valstybių konferencijoj.

• Gubern. Th. E. Dewey rei
kalauja paskelbti pasauliniu 
mastu Monroe doktriną, kurios 
pažeidimas iš Sovietų pusės 
reikštų karo pradėjimą. Ji turė
tų apimti Atlanto pakto kraš
tus, Graikiją, Turkiją, Iraną, 
Ispaniją, Jugoslaviją ir visus 
kraštus nuo Egipto ligi Kinijos.

UŽ NAMIE AUDIMU—METAI 
KALĖJIMO

“Tiesa” Nr. 244 praneša, kad 
Kauno miesto Stalino rajono III 
liaudies teismas “už trikotažo 
dirbinių gaminimą savo bute be 
patento nuteisė 1 metams laisvės 
atėmimo, konfiskuojant visą 
turtą Veroniką Sudvilaitę ir ei
lę kitų asmenų. Kartu pažymi
ma, kad Respublikos prokuratū
ra davė nurodymą visiems pro
kuratūros organams sustiprinti 
kovą prieš privatišką ir speku
liacinę veiklą.

Kaip žinome, Sovietai Lietu
vos gyventojams yra įsakę visas 
verpalines medžiagas atiduoti 
valdžiai ir uždrausta namuose 
patiems austis ir megztis drabu
žius.

SVARBUS UNIJOS RINKIMAI
Kaip žinia, radijo darbininkų 

unijose yra stipriai įsigalėję ko
munistai. Tos srities unija (Uni
ted Electrical Workers) UE yra 
grynai komunistų dominuojama. 
Už vedamą prokomunistinię li
niją ji buvo 1949 m. išmesta iš 
unijų sąjungos CIO. Bet ne visi 
UE nariai yra komunistai. Po
litika nesidominti darbininkų 
masė padėjo komunistams uni
joje paimti pilną kontrolę į ran
kas, naudoti terorą ir vieno kan
didato rinkimų sistemą.

Tačiau Korėjos įvykiai pravė
rė darbininkų akis?^Tai unijai 
priklausančiame 1227 lokale ki
lo didelis pasipriešinimas unijos 
vedamai politikai užsienių rei
kalais. Dalis fabrikų iš UE iš
stojo.

Vasario 20 d. 430 lokale įvyk
sta valdybos ir valdininkų rin
kimai. Tame lokale susidarė an
tikomunistinis darbininkų judė
jimas. šiam lokalui priklauso ra
dijo fabrikas “Micamold”, “E- 
meson” ir apie 20 kitų.

Šiuose fabrikuose darbą susi
radę ir keli šimtai lietuvių, dau
giausia buvusių tremtinių. Tie 
žmonės, bėgdami nuo komuinstų 
teroro, neteko savo turto, komu
nistai niokoja jų tėvynę, o čia jie 
vėl patekę jų valdžion.

Antikomunistinis dirbančiųjų 
blokas kviečia visus lietuvius, 
dirbančius šios unijos fabrikuo
se ir priklausančius 430 lokalui, 
aktyviai dalyvauti vasario mėn. 
20 d. rinkimuose ir balsuoti tik
tai už antikomunistinio bloko 
kandidatus. Kandidatų sąrašas 
bus įteiktas kiekvienam dirbtu
vėse. Balsuojant reikia atsinešti 
unijos nario knygelę. Laikinai iš 
darbo atleistieji taip pat tebėra 
linijos nariai ir būtinai tedaly
vauja rinkimuose.



AMERIKA Vasario 16, 1951
' - i io

A Al 1^1
NEPAILSKIME KOVOJE UŽ TAUTOS LAISVĘ ^o:oio:oioro:o:oioioTo boooo.oo.o.oĮo.o.o^o.o.o.o.o ®®®fflOlOlOlOlOlOTOlOTOlOl^^^

LEIDŽIA LIETUVIŲ 
UNIVERSALIS BIURAS, INC.

KAS PENKTADIENIS
Prenumeratos Kaina:

Jungt. Valst. metams ... 
Jungt. Valst. pusmečiui 
Užsienyje metams......... .
Užsienyje pusmečiui .....
Skelbimų kainos pagal susitarimą

3.00
1.60
3.50
1.75

LITHUANIAN WEEKLY 
Published by LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, Inc.

Subscription Rates:
In U. S. A. one year......... ..... 3.00
In U. S. A. six months    1.60 
Other Countries one year ....... 3.50
Other Countries six months .... 1.75 
AdvertisiAg rates on application

Raštus ir linias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

Daug kas ir JAV statosi sau 
klausimą, ar amerikiečiai turi 
teisės iš savo europinių sąjungi
ninkų reikalauti, kad jie būtų 
pasiruošę naujoms aukoms. Juo 
labiau, kad JAV kainų kilimas 
ir nauji mokesčiai dar verčia at
sisakyti daugiau tik prabangos 
dalykų, o Anglijoj, Prancūzijoj, 
Olandijoj ir kituose europiniuo
se Atlanto pakto kraštuose tos 
aukos reiškia jau atsisakymą 
nuo būtinų kasdieninio vartoji
mo dalykų. Bet europiečiai toms 
aukoms yra pasiruošę ir jas da
ro. Jie atsisako nuo nemažos 
dalies kasdieniniam gyvenime 
labai svarbių reikmenių, kad 
sutaupytų lėšų saugumo reika
lams. Jie pasiryžę, kaip patvirti
no ir gen. Eisenhoweris, ir gin
tis, nors, ką reiškia karas, nie
kas geriau nežino už šiuos kraš
tus.

Keis juos verčia tuo keliu eiti? 
— Tai aiškus supratimas, kad
komunitinė grėsmė nepalieka 

kito pasirinkimo
Šiuo atveju dalykas liečia nc 

ginčą dėl kokios srities ar kokį 
ūkinį klausimą, bet nebeatšau
kiamą pavergimą šioms tautoms 
nepakeliamai santvarkai, ši pa
dėtis, nebepaliekanti jokio kito 
pasirinkimo, yra tas geležinis 
būtenybės lankas, kuris sujun
gia JAV ir jos europinius sąjun
gininkus į vieną likiminę bend
ruomenę, kuri turi viską auko
ti, kad tik išvengtų gresiančio 

. pavojaus.
Šios padėties supratimui lais

vajam pasauly vis stiprėjant, 
jis vis daugiau apsprendžia vi
sus jo politinius žygius. Bet jei 
paskutiniuoju laiku matome vis 
daugiau ryžto, tai čia svarbios 
reikšmės turi ir ligšiolinė įvairių 
kitų dalykų raida. Korėjoj vis 
daugiau išryškėjanti Vakarų 
karinė persvara gana akivaiz
džiai parodė du dalyku — kad 
Vakarų noras sustabdyti karo 
veiksmus nereiškė jų silpnumo 
ir — kas svarbiausia — kad 
milijoninių masių grėsmė, tu
rint techninę ii’ vadovavimo 
persvarą, yra žymiai mažesnė, 
negu buvo daugelio vaizduoja
mas!.

Iš šių faktų plaukia labai 
reikšmingos išvados ir kitų ko
munistinės agresijos grasomų 
regionų atžvilgiu. Jei anksčiau 
buvo galima išgirsti stipriai pe
simistinių ar net vjsai beviltiškų 
balsų, tai dabar daroma gana 
optimistinės išvados, kad

Europa sovietinėms masėms 
taip pat nebus lengvai 

laimimas grobis
Juo labiau, kad sparnų puoli

mai iš Skandinavijos ir pietų bei 
galimybė iš Viduržemio jūros 
pasiekti gyvybinius Sovietų cent- 
trus krašto gilumoje labai reikš
mingai galėtų paveikti kovų ei
gą. Prie to dar priskaitytina ir 
Vakarų karo laivyno pajėgos, 
kurios daug turėtų reikšmės, 
veikdamos Baltijos ir Juodoje 
jūrose. .

Turint prieš akis šiuos sumeti
mus, Vakarų Europos kraštams 
daugiau nebeišrodo neprasmin
gos sąlygų iš jų šiandien reika
laujamos aukos. Be abejo pąs- 
kutieniji bandymai Nevadoje 
taip pat gerokai kelia Vakarų 
nuotaikas, nes — kaip kalbama, 
—jie turį lemiančios reikšmės 
atominės energijos panaudoji-. 
mui taktiniams veiksmams. Nu
rodoma, kad panaudojimas, šio 
ginklo pirešo daliniams naikinti 
gali turėti tos pat reikšmės, kaip 
kitkart parakas, reiškęs feodali
nių viduramžių galą.

Kokią viso to akivaizdoje 
taktiką pasirinks Sovietai, ži
noma, galima tik spėti. Vakarų 
atstovai paprastai vis dar reiš
kia viltį, kad visuotinio karo 
pavyks išvengti. Ir visas jų 
ginklavimasis pirmoj eilėj skir
tas tik Sovietams nuo agresinių 
veiksmų atbaidyti. Bet prie vi
sų vilčių, jog pavyks karo iš
vengti, paprastai priduriama, 
jog “to negalima žinoti.” Tai, su
prantama, rodo, jog toms viltims 
duomenų nėra nei daug, nei la
bai tvirtų. O, pav., labai pa- 
smarkejusi Sovietų proįx>ganda 
prieš Tito gali reikštų jog So
vietai nebeištvers negriebę už 
gerklės vis labiau beplintančio 
titoizmo sukėlėjo, kaip ir jų pa
reiškimai, jog nepakęs Vakarų 
Vokietijos ginklavimo, gali būti 
taip pat bandomi vykdyti, jei 
tas ginklavimas būtų pradėtas. 
O toki atvejai — kaip visų ma
noma — neišvengiamai vestų į 
pasaulinį karą.

Daug daugiau duomenų yra 
įpręsti, ką Sovietai darys diplo
matinėj ir šaltojo karo srity.

Šiuo atžvilgiu kol kas svar
biausias yra sunkiai lipdomas

Keturių didžiųjų valstybių 
konferencijos klausimas.

Šioj konferencijoj Sovietai, 
kaip jau matyt, daugiau steng
sis ne stabilizuoti pasaulio taiką, 
bet savo propogandinių tikslų 
siekti. Jiems labai rūpi patrauk
ti į savo pusę vokiečius ir su
trukdyti Vakarų Vokietijos gin
klavimą. Tad jie stengiasi iškel
ti du vokiečių nacionalizmui pa
trauklius šūkius — kad būtų, su
jungtos abi Vokietijos dalys ir 
kad būtų atitrauktos iš Vokieti
jos okupacinės pajėgos, dėl ko 
nebus lengva susitarti. Vakarai 
negalės rizikuoti, kad po to Vo
kietijoj atsitiktų tas pats, kas 
atsitiko Čekoslovakijoj ir eilėje 
kitų kraštų. O tam sovietai jau 
yra pasirūpinę sudaryti sąlygas, 
pilnai sovietizuodami rytinę Vo
kietijos zoną ir sukurdami joje 
policijos priedangoj komunisti
nę kariuomenę. Pagaliau, ir ati
traukus okupacines pajėgas, So
vietų daliniai liktų tik apie 40 
mylių nuo Berlyno. Tad Stalinas 
ir tikisi, jog jam bus gera pro
ga suvaidinti vokiečių tautos 
draugą ir pulti ‘imperialistinius” 
Vakarus.

Bet Vakarai, kaip žinome, no
ri, kad ta konferencija nesiribo
tų tik Vokietijos klausimu. Ir, 
jei ji įvyks, neabejotinai iškels 
Rumunijos, Lenkijos, Vengrijos 
bei Cekoslovaikjos klausimą, 
kur teks kalbėtis dėl tų kraštų 
taikos sutarčių laužymo, Balka
nų smurto priemonėmis bolše- 
vikinimo, grasymo Graikijai, 
Jugoslavijos apsupimo ir eilės 
'panašių dalykų.

Suprantama, kad dėl visų šių 
dalykų negalima tikėtis greito 
susitarimo. Greičiau galima spė
ti, kad iš viso šiais klausimais 
nieko teigiamo negalima bus 
pasiekti, kaip nieko nedavė ir il
gos derybos dėl taikos sutarties 
su Austrija. Tad maža vilčių, 
kad ta konferencija iš tikro su
mažintų pasauly dabartinį įtem
pimą.

Tauta susideda iš šeimų, šei
moje užgimus naujas jos narys 
negali išgyventi be šeimos para
mos. Bet šeima negali savo įpė
dinį užauginti, išauklėti bei iš
mokslinti viena pati be tautos, 
valstybės bei bažnyčios para
mos. Paūgėjusiam žmogui šei
moje pasidaro per ankšta, jis 
ieško platesnės bendruomenės. 
Jis pilnai gali išaugti ir pasi
reikšti tik tautos ir valstybės 
rėmuose. < • '•

Mes, išvykę ar ištremti iš sa
vo tėvynės krašto, jaučiame, kad 
mums ko tai trūksta, mes ser
game tėvynės ilgesio liga. Mes 
džiaugiamės tėvynės laimėji
mais ir liūdime ją nelaimėms 
užgulus. Daugelį traukia į tė
vynę bent numirti. O kodėl? To
dėl, kad mūsų gyslose teka lie
tuviškas kraujas. Jis jaučia 
mūsų protėvių prakaito vaisius, 
jis prisisiurbęs pagarbas jo pro
tėvių darbams ir žygiams, jis 
žino laisvės vertę ir kainą.

Tauta gali pilnai pasireikšti 
ir klestėti tik laisvos ir nepri
klausomos valstybės formoje. 
Lietuvių tauta tai gerai žino, 
nes gyveno tokioje formoje nuo 
Mindaugo ligi nelemtų padalini
mų laikų. Tai jinai išsikovojo 
pasiskelbdama laisva ir nepri
klausoma valstybe 1918 m. va
sario 16 d. Dabartinis lietuvių 
kartos pačios savo pojūčiais pa
tyrė tikrą tautos laisvę valsty- lietuviško kraujo šauksmą per

bes formoje. Niekas negali at- ■ daug nustelbia kasdieniniai 
imti teisės lietuvių tautai nepri- kalai, reikalėliai.

' „ - - - - - . q kacĮ jajp pamėgintume

rei-
Tomas Žiūraitis, O. P.

VIŠTOS PO DU KIAUŠINIU Į 
DIENĄ DEDANČIOS...

‘Tarybinio Balso” korespon
dentas X Sveikackas rašo, kad 
Kirovo vardo kolūkis, esąs Jo
niškio rajone, turėdamas 390 
vištų, kasdien pristato valstybei 
po 650-750 kiaušinių. Reikia, 
turbūt, laukti, jog greitu laiku 
šios stachonovietiškos vištos bus 
ipdovanotos raudonosios vėlia
vos ir Stalino ordinais.

klausomai gyventi ir kurti. Lie
tuvių tauta per amžius turėjo sikeisti padėtimis, partizanus ir 
kietą gyvenimo kelią. Jinai išli-' tremtinius Sibire perkeltume į 
ko ir užsigrūdino tik per kovą.1 šį ramų ir turtingą kraštą, o 
Tautą galima kardu pavergti, mus, čia esančius, į Lietuvos 
bet negalima ją vergijoj išlaiky- žemelę ir Sibirą. Tur būt, mus 
ti, kol jos vaikų kraujas neatvė-! 
so ir nepalūžo. ?
Gyvenimo įvykiai to neliudija a- 

pie lietuviškų kraują. Jis gyvas ir 
karštas. Raudonas ir karštas lie
tuvių kraujas liejosi senovės lai
kais, ginant Lietuvos laisvę. Jis 
gyvas ir karštais’aplaistė Širvin
tų, Giedraičių, Alytaus, Šėtos, 
Šiaulių, Radviliškio, Dauguvos 
laukus dar visai neseniai, ginant 
Vasario 16 Akto įgyvendinimą. 
Jis dar karštesnis ir raudoaesnis 
trykšta šiandien ant Lietuvos 
žemės iš partizanų krūtinių. Jo 
dar daugiau nori nuleisti žiau
rieji Stalino tarnai išvilkę nu
kraujavusį partizaną į bažnyt
kaimio aikštę šunims pasimai- 
tyti. O kiek to kraujo išseko ir 
senka, išsiliejo ir liejasi ar sta
čiai koks banditas išgėrė iš Gol
gotos keliui einančių tremtinių j 
Sibire. Ir gi- už ką? Nagi už tą 
patį lietuviškų kraują, už jo iš
laikymą ir tąsą.

Argi mūsų čia'esančių kraujas 
neužverda, tai matant? Taip, 
užverda, bet įgal per mažai, gal 
per daug mažai. Dažnai mūsų

pa-

pakeitusių čia kraujas daugiau 
virtų, o mūsiškis pajustų tikrą
ją savo vertę ir jėgą tenai.

Lietuvių tauta per 1918 va
sario 16 aktą antspauduotą lie
tuvišku krauju pasiekė Lietuvos 
Nepriklausomybės. Nelemti 
gruobuonys ją vėl išplėšė. Va
sario 16 yra mūsų tautos sieki
mų išsipildymų simbolis. Mes 
esame nublokšti, mūs broliai 
kraujuoja, mes norime Vasario 
16 idealą vėl pasiekti. Todėl tu
rime mobilizuotis. Vasario 16 
kiekvienam lietuviui turi būti 
džiaugsmo, susikaupimo ir pasi
ryžimo šventė.

Tat minėdami 33-ją Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 
Vasario 16 sukaktį susiburkime 
krūvon, sustiprėkime dvasioje, 

' įsisąmoninkime istorijoje di- 
| džiausio pavojaus dydį lietuviš- 
' kajam kraujui ir pasiryžkime 
kovai už jo išlaikymą.

Dabar privalome suglausti pe
čius arčiau, negu kada nors 
anksčiau, nes Lietuva privalo 
būti laisva ir nepriklausoma.

NEW YORKO 
LIETUVIŲ TARYBA

VARGO MOKYKLOS ŽODIS
Brangūs mūsų lietuviškųjų 
vargo mokyklų Rėmėjai,

Nuoširdžiai dėkojame Jums 
už Jūsų nusistatymą organizuo
ti Diepholzo lietuviškai gimnazi
jai paramą. Tai mus stiprina ir 
dar daugiau teikia vilties, kad 
lietuviškoji gimnazija bus išlai
kyta. Norėtume taip pat išlai
kyti ir pradžios mokyklas, ku
rių, tiesą sakant, reikėtų steigti 
žymiai daugiau, nes tik mažes
nioji iš dabar esamų Vokietijoje 
mokinių dalis lanko lietuvišką
sias pradžios mokyklas. Kitų 
apjungti kol kas nepajėgia; nors 
mokytojų dauguma dirba be at
lyginimo. Tėvai, dažniausiai be
darbiai, iš gaunamos -bedarbių 
pašalpos neišgali nusipirkti nei 
rašomosios medžiagos, nei kny
gų-

Tuo tarpu didžiausią dėmesį 
kreipiame į gimnazijos išlaiky
mą. Vokiečių valdžia gimnazi
jai suteikė tik 2 mokytojų eta
tus, kada tuo tarpu reikia ma
žiausia 10 mokytojų. Tenka vi
siems dalintis tom dviem algom 
— ir gaunasi grašiai. Reikia al
gas bent kiek papildyti, kad ne
sugriūtų mokytojų sveikata.

Mokinių dauguma, išskyrus 
gyvenančius stovykloje, yra at
sikėlę iš tolesnių vietų ir gyvena 
bendrabutyje. Jiems teikiame 
visą išlaikymą. Visam tam rei
kia apie 900 dolerių mėnesiui.

Gautos patalpos nebūtų blo
gos, tik reikalingas vidaus re
montas. Bendromis mokytojų ir 
mokinių pastangomis daug kas 
sutvarkyta, nors kai kuriuose 
bendrabučio kambariuose trūk
sta kūrenimui krosnių. Šiaip vi
są remontą tvarkome iš gauna
mų aukų iš geros valios lietuvių. 
Trūksta dar kiek ir baldų.

Nemaža mokinių dalis yra 
Klaipėdos krašto kilimo, kurie 
silpnai bekalba lietuviškai, bet 
dedamos pastangos tą nutauti- 
mo bangą sulaikyti ir juos lietu
viškai šeimai atgauti. '

Nežiūrint sunkių sąlygų, nei 
mokiniai, nei mokytojai pavar-

Aukas Diepholzo lietuviškai 
gimnazijai prašome siųsti šiuo 

gimo nerodo., Priešingai: iš už- adresu: A. Novickis, 325 E. 8th 
, arba: 

' Rev. Vytautas Pikturna, 213 
So. 4th St., Brooklyn 11, N. Y.

Iki šio laiko tam reikalui New 
Yorko Lietuvių Tremtinių Drau
gija paskyrė 100 dol. Brooklyne 
surengtame Klaipėdos krašto 

lietu-! atvadavimo sukakties paminėji- 
' me tam reikalui surinkta 54 dol. 
Be to, kun. Pikturnos vardu au
kų prisiuntė šie asmenys: Re- 
meza (400 Wythe Ave. B’klyn) 
5 dol., J. Matiukas (109 Jara- 
lemon St. Brooklyn) 5 dol., Kin
durys (33 Howard St., Dolge
ville, N. Y.) 5 dol., Marija Ulin- 
skaitė (807 Hudson Ave., Ro
chester 21, N. Y.) 5 dol. p.p. 
Zaunienė - Januškaitė, Osmols- 
kis ir Janušas po 1 dol.

Visiems aukotojams nuošir
džiai dėkojame ir laukiame 
daugiau aukų.
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jūrio tautiečių gaunama parama ' St., Brooklyn 18, N. Y., 
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bet ir morališkai.

Gimnaziją pavadinome Vasa
rio 16 vardurnorėdami, kad vi
same pasaulyjie vienintelė lie
tuviškoji gimnazija jungtų viso 
pasaulio ir visų pažiūrų 1___
vius bendraip* tikslui — Vasario 
16 — akto atstatymui. O jauni
mo ruošimas savoje mokykloje 
juk ir yra tam pati geriausioji 
priemonė. ...  ’

Tiesa, tenka ubagauti, bet juk 
taip svarbiam tikslui!

Dar kartą priimkite mūsų ir 
mūsų jaunimo vardu nuoširdžią 
padėką,

Su gilia pagarba,
A. Venclauskas,

P.L.B. Vokietijos Krašto 
Valdybos pirmininkas.

Lietuviai pasauly
AUSTRIJA

Persiorganizuoja į PLB padalinį
Austrijos lietuviai taip pat jau 

persiorganizuoja į Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės padalinį. 
Laikinąjį organizacinį komitetą, 
prel. Penkauskui mirus ir J. 
Karveliui išvykus, sudaro pirm. 
C. Liutikas ir nariai J. Marciu- 
kaitis ir J. Rutkauskas. Gen. 
sekretorius yra J. Rutkauskas, 
jun. i-

I DP teisių arba negali emigruoti 
1 del sveikatos. Bet ir likusieji da- 
. ro žygių išvykti. Austrijoj pasi
likti norinčių beveik nėra.

Salzburge lietuvių mažėja
Salzburgo lietuvių kolonija to

lydžio vis mažėja. Paskutiniu 
laiku į užjūrius išvyko J. Sadu- 
kas, V. Maslauskas, L. Daugir
daitė ir J.. Stankevičius. Likę 
yra beveik tik tie, kurie neturi

Vasario. 16 lietuvių gimnazijos Diepholze mokytojai ir mokiniai
C* • i’ •_

KANADA

Windsoro lietuviai juda
Windsoro, Ont. tremtiniai lie

tuviai neseniai susibūrė į tauti
nę lietuvių bendruomenę. Sky
rius plečia veiklą, ruošdamas 
paskaitas, minėjimus, pramogas, 
garsindamas mūsų tėvynę sveti
mųjų tarpe, sukelia lėšas Tautos 
Fondui ir suburia saviškius iš
tikimais likti savo tėvynei.

Skyriaus pastangomis J. E. 
Londono vyskupas sutiko pa
skirti JAV gyvenusį kun. B. Da
gilį vietos lietuvių kapelionu, ir 
jau kas antra savaitė vietos če
kų bažnyčioje vyksta lietuviškos 
pamaldos.

Taip pat, skyriaus pakvies
tas, muz. Budriūno vadovauja
mas Detroito lietuvių choras va
sario 25 d. atvyksta į Windsorą 
koncertuoti. Tą pačią dieną bus 
minima ir Lietuvos nepriklau
somybės sukaktis. Kolonijai va
dovauja Zatorskis, Mockus 
Baleišis.

ir

Parašė romaną apie gen.
Kosciušką

Kanadoj gyvenantis rašytojas 
J. Nevardauskas, neseniai išlei
dęs rinkinį “Užrūstinti Dievai”, 
parašė romaną “Generolas Kos
ciuška”, kuriame vaizduojama

Dykumij dvasia nuolat budi
Gerai prisimename Kris

taus gundymus dykumose. 
Dykumų dvasia — piktoji 
dvasia. Ji niekada nesnau
džia ir niekam išimties ne
daro. Ji nori suklaidinti ne 
tik eilinį žmogų, bet ir patį 
Kristų. Jis tuos gundymus, 
prisimename, svarbiausia 
dėl dviejų priežasčių atme
tė: viena — materialinių gė
rybių, duonos žmogui nepa
kanka, reikia dvasinio peno; 
antra — Kristus jokios prie
vartos nenori vartoti dan
gaus karalystės skleidimui. 
Dykumų dvasia, kurios tiks
las viską griauti, daugiau 
Kristaus negundė, pasitrau
kė. Tada nusileido iš dan
gaus angelai ir garbino Iš
ganytoju.

Šios dienos Evangelija, lyg 
papildydama pereitojo sek
madienio mintį, primena, 
kad Kristaus pergalė nušvi
to ant Taboro kalno: Jo vei
das sužibo kaip saulė, o Jo 
drabužiai pasidarė balti 
kaip sniegas. Ant Taboro 
kalno angelų nematyti. Jie 
dykumose buvo Kristų pa
garbinę. Čia matome žemiš
kuosius atstovus — pasiro
džiusius Mozę ir Eliją, ir tris 
Išganytojo mokinius: Petrą, 
Jokūbą ir jo brolį Joną. Dan- 

* gus ir žemė, sakyčiau, nusi-
> lenkė dangiškojo Sūnaus
> pergalei, kurią patvirtino 
! amžinojo Tėvo balsas iš pra-

sivėrusio dangaus. Bet Išga
nytojui rūpėjo ne tik nugalė
ti dykumų dvasią, bet ir vi
sus išlaisvinti iš jos vergijos. 
Todėl, po trumpo savo atsi
mainymo ant Taboro kalno, 
Jis nedavė niekam suprasti, 
kad /jau čia Jo galutinos 
pergalės ir. garbės stotis. 
Nulipdamas nuo kalno Jis 
trims savo mokiniams kalba 

i apie savo kančią... Dykumų 
dvasia Jo negundys, bet ji 
gundys kiekvieną žmogų, iš
tisas tautas, kad laimėtų 
juos savo karalystei. Išgany
tojas mirs už piktosios dva
sios suvadžiotus žmones, 
juos savo krauju atpirks, bet 

[ mums patiems dalyvaujant 
[ Jo išganymo darbe. Dar 
[ Kristus pakeliui į Golgotą, o 

jau nuolat primena reikalą 
) budėti ir melstis, nes dyku- 

® mų dvasia nesnaudžia, nuo- 
® lat veikia, budi...
1 Dykumų dvasia reiškiasi 
I nuo tos dienos, kada atsira- 
© do pirmieji žmonės — nuo 
® rojaus laikų iki šios valan- 
® dos. Kad piktoji dvasia vei- 
| kia, kad ji nori ne tik atski- 
| ras sielas, bet ir visą žmoni- 
f ją paversti klaikia, sukepu-

® 
® 
®
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18 amžiaus pabaigos Lietuva, 
Amerikos nepriklausomybes ko
vos ii’ 1794 m. sukilimas. Taip 
pat jis turi paruošęs ir novelių 
rinkinį “Auksinių vakarų dai
na.” Abi knygas autorius numa
to išleisti dar šiais, metais.

Dail. T. Valius pakviestas 
dalyvauti parodoje

Dail. T. Valius yra Kanados 
grafikų sąjungos pakviestas da
lyvauti Kanados meno apžvalgi
nėje parodoje, kuri įvyks To
ronte kovo-balandžio mėn. Po 
parodos dail. Valius galės būti 
priimtas į Kanados Grafikų Są
jungą nariu.

ARGENTINA

šia dykuma— ne pasaka, bet 
paties Kristaus įrodyta tik
rovė. Pagaliau asmeniškas 
kiekvieno normalaus žmo
gaus patyrimas liudija apie 
pikto pagundas, jų žavias, 
kartais vos pstebimas, bet 
pražūtingas pinkles. Žmogus 
dažnai jaučia savyje blogio 
ir gėrio dvikovę, dangaus ir 
dykumų dvasios susikryžia
vimą. Svarbu toje kryžkelėje 
nepasimesti, neprarasti tik
rosios krypties. Žmogus jau
čia tarsi du įstatymus savy
je: vienas skatina augštyn, 
kitas — žemyn. Ne vienas 
toje dvikovėje pavargsta ir, 
praradęs pusiausvyrą, pasi
duoda žemyn traukiančiai 
jėgai, kuri atrodo stipresnė, 
patrauklesnė... Kai kurie gi 
drąsiai kopia augštyn į Ta
boro palaimintas viršūnes ir 
tenai arčiausiai pajunta Iš
ganytoją. Tada ir pakalnėn 
leistis nebaisu, nes kartą gi
liai pajutus Kristų — be ga
lo būtų sunku Jo visiškai at
sisakyti, gyvenimo pakalnė
mis žavptis... Pagaliau, kaip 
žmogui ta gėrio ir blogio dvi
kovė bepavyktų, svarbu ne
pamiršti: nesvaigti Taboro 
kalno viršūnėse ir nenusi
minti atsidūrus jos pakalnė
je. Puikybė laimėjimuose ir 
nusiminimas pralaimėjimuo
se yra dykumos dvasios 
ginklai, kuriais ji smogia 
tiesiog .į širdį. Ne tas pralai
mėtojas, kuris žiauriai su
žeistas gyvenimo kovoje, bet 
tas, kuris beviltiškai pakėlęs 
rankas... Krikščioniškasis 
optimizmas — mūsų garbin
gos kovos vėliava, kurios 
jokiam dykumų priešui ne
paduosime. Mes nuolat tie
sime rankas, kaip tas akla
sis pakelėje, į Kristų. Tegu 
minios šypsosis ir žygiuos 
pro šalį, bet Kristus nieka
da? Be to, kada žmogui bai
giasi jėgos kopiant augštyn, 
kada jis pats sau padėti ne
gali — visada Dievas papil
dys, ko mes nesugebame: ko 
žmogus negali — Dievas ne
reikalauja. Kanos Galilėjos 
vestuvėse buvo 
vaizdos padėtis, 
galėjo daugiau 
pinti — pats
Dievas trūkumą papildė ir $ 
tai su kaupu... Mes neplau- © 
žiami gyvenime optimistai! | 
Krikščionybės vardas —op- 
timizmas! Tegu budi dyku- f 
mų dvasia, tegu laikinu lai- ® 
mėjimu ji kartais ir pasi- © 
džiaugia — nebus ir negali ® 
būti mūsų asmenybė jos pa- ® 
vergta: kada Kristus su ® 
mumis—kas prieš mus?! f

kritiška už- 
jis pats ne- 
vyno parū- 
Išganytojas,

jai laimingąjį bilietą nupirko. 
Argentinos laikraščiai stambiom 
raidėm įsidėjo iliuostruotus 
straipsnius apie nepaprastai dos
nią lietuvaitę.

ANGLIJA
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Anglijoj pasilikti, ar išvažiuoti?
Londono lietuviai suruošė Lie

tuvių Namuose diskusijas, ku
riose buvo išnagrinėti sumeti
mai lietuviams pasilikti ir toliau 
Anglijoje bei sumetimai išvykti 
į kitus kraštus. Diskusijose inž. 
Vilčinskas išdėstė motyvus dėl 
pasilikimo Anglijoj. Jis nurodė, 

; kad čia, palyginus su kitais 
i kraštais, sąlygos gyventi yra ne
blogos, o, be to, reikalui atėjus, 

: iš čia bus daug lengviau grįžti 
i Lietuvon. Dėl išvažiavimo kitur 
1 pasisakė kun. Kazlauskas. Jis 
i mano, kad jaunam ir darbo ne
bijančiam žmogui užjūryje per
spektyvos yra daug geresnės. 

i?a i Grįžimas Lietuvon ir iš ten ne
bus sunkesnis, nes uždarbiai yra 

j didesni, dėl to susitaupyti leng
viau galima, šiuos savo motyvus 
jis parėmė gautais laiškais.

Keli asmenys pasisakė iš pub
likos. Vieni už išvažiavimą, kiti 
už pasilikimą Anglijoj. Pastarų
jų buvo nurodyta ir politiniai 
motyvai. Kai kurie mano, kad 
kovai prieš bolševizmą Ameri
kos žemyne yra daug geresnės 
sąlygos.

pesųLietuvaitė laimėjo 250.000
Jau daugiau kaip dvidešimt 

metų Argentinoje gyvenanti lie- j 
tuvė Kazimiera Tamošaitytė i 
valstybinėje loterijoje laimėjo 
250.000 pezų. Ji buvo pirkusi 
vieną dvidešimtąją bilieto, ku-j 
ris laimėjo pirmąją premiją 
(30.000.000 pezų). Šia proga vi
są Argentiną nustebino nepa
prastas lietuvaitės dosnumas. 
Pusę išloštųjų pinigų ji tuojau 
atidavė savo darbo kolegai, su 
kuriuo per dvidešimt metų kar
tu susidėję pirkdavo loterijos 
bilietus ir kuris kaip tik šįmet 
pirmą kartą visai nepirko bilie
to, nesitikėdamas kada nors lai
mėti. 10.000 pezų ji taip pat pa
skyrė jaunuoliui Garda, kuris
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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES GIMIMAS
Lietuvis turi dvi įspūdingas 

tautines šventes. Jos abi būda-' 
vo iškilmingai švenčiamos ne-J

Zenonas Ivinskis, Roma.
* * *

i
žįstamą aktą, kurį tuoj visa Ta
ryba pasirašė.

Tas aktas pirmą kartą pasau-' mybę. Ji buvo sutikusi eiti į 
kompromisą. Tad 1917. XII. 11 j liui skelbė naujos Lietuvos ne-

I d., šalia nutarimo atstatyti ne- priklausomybę ir jau tokią, kū7 . 1 . w u-» nutarimo atstatyti ne- priKiausomyuę ir jau ku-
pr įklausomoje Lietuvoje. Dabar labiau budo ir brendo, šitaip iš- priklausomą Lietuvą su sostine rioje nebebuvo jokių pažadų ki
gi jos abi yra ilgesio jausmu kilo 
paminimos tremtyje ir emigra
cijoje. Tos dvi šventės — tai 
rugsėjo 8-ji ir Vasario 16-ji. Mi
nėdami rugsėjo 8-ją, kuri nuo 
Vytauto Didžiojo metų yra val
stybinė Lietuvos šventė, labiau 
atžymime senąją, t. y. pirmąją 
Lietuvos valstybę. Tada gyvai 
prieš akis pasistatomi laikai žy
miausio Lietuvos valdovo Vy
tauto, nes ir jo karūnavimuisi 
skiltoji diena — Šv. Panelės Gi
mimas — tapo valstybine šven
te.

Vasario 16-ji gi mums yra kūnytis lietuvių sąmonė ir norai, 
naujosios, antrosios lietuvių vai- tos sąlygos, žinoma, palengvino 
stybės šventė. Tai yra minė ji- lietuvių tautinei idėjai išsikrista- 
mas tos reikšmingos dienos, ka- Jizuoti į gyvą ir realią nepri- 
da prieš 33-jus metus dvidešimt klausomybę. Bet neužteko sąly- 
susipratusių lietuvių šviesuolių, Į gųi Reikėjo daug veikti ir dirbti, 
kurių didelė dauguma dar buvo | kol buvo galima baigti darbą

ir naujosios valstybinės 
minties idealas. Iš gausios nele
galios spaudos, iš slaptų reika
lavimų srities jis buvo pamažu 
perkeltas ir į viešąjį gyvenimą. 
Du tūkstančiai suvažiavusių lie
tuvių Vilniuje tautai 1905 m. 
pareikalavo autonomijos ir gim
tosios kalbos teisių viešajame 
gyvenime.

Už dešimties metų jau tas 
klausimas galėjo gauti žymiai 
tobulesnę formą. Pirmojo Di
džiojo Karo metu atsirado sąly
gos, kurių akivaizdoje galėjo

kurių didele dauguma dar buvo i kol buvo galima baigti 
jauni vyrai, Vilniuje sielojosi laimėjimu.
Lietuvos reikalais ir jos tolimes-' Didysis Karas vis dar 
niu likimu. Jie pasijuto įgalioti jr bar nesimatė jo galo, 
pasauliui lietuvių tautos vardu pabūklų trenksmai vis 
pareikšti, kad Lietuvo skelbiasi budino imperialistų pavergtas 
nepriklausoma valstybe. j tautas, bei viešumon, į pasaulio

Vasario 16-tosios aktu buvo areną kelti “Lietuvos klausimui” 
akivaizdžiai apreikšta tą sąmo- vįg bar nesimatė jokių galimy- 
nė, kuri pamažu vystėsi ir vis bių. Prie Ententes, t. y. prie 
labiau reiškėsi nuo vysk. Valan- prancūzų - anglų - amerikiečių 
čiaus laikų. Tas didysis ganyto-Į 
jas, nuo kurio gimimo vasario 
paskutinę dieną sueis 150 metų, 
kai nebuvo “anei druko, anei 
rašto”, pirmasis išspausdino Til
žėje devynių knygučių pavidale 
visą ano meto lietuvių katalikų 
programą. Tad Valančius pir
masis nurodė kelią, kaip ir kur 
pasigaminti savo rašto. Ir pir
moje didelėje knygnešių byloje 
nuo rusų valdžios skaudžiai nu
kentėjo kaip tik artimi Valan
čiaus bendradarbiai—daugumo
je kunigai.

Šitaip visa grandinė kovų, be
veik per visą paskutinį šimtme
tį, veda į ryškiausią punktą — 
Vasario 16-ją. Joje matomu bū
du realizavimosi aušrininkų ir 
knygnešių lūkesčiai bei viltys. Ji 
reiškia mums įkūinijimą karžy
giškų darbų, apvainikavimą to 
dešimtmečius trukusio lietuvių 
pasiaukojimo, anos nenuilstamos 
kovos su iš paviršiaus neįveikia
momis kliūtimis. Tas aktas yra 
ženklas nepaprasto tikėjimo į sa
vo ateitį. Tai yra ženklas mora
linio drausmingumo ir tautinio 
atsparumo.

Vasario 16-ji reiškė vienu at
žvilgiu užbaigimą to proceso, 
kuris ryškiau buvo prasidėjęs 
jau nuo Daukanto laikų. Tai bu
vo apsisprendimas už savo at
skirą, savitą kultūrą, už atskirą 
savo likimą. Nebejungė lietuviai 
savo ateities su tradicine unija, 
nes ji lietuvių tautoje buvo pali
kusi apkartimo prisiminimus. 
Nepaisė jie daugumoje aplenkė
jusios bajorijos aspiracijų bei 
norų, ir iš sveikos lietuvių kaimo 
aplinkos kilę lietuvių šviesuo
liai lietuvių tautos likimą kreipė 
visai nepriklausomu keliu. Atsi
sakyta buvo taip pat nuo pirmo
sios Lietuvos valstybės svarbaus 
principo. Senojoje valstybėje, 
didžiojoje Lietuvos Kunigaikš
tystėje (Magnus Ducatus Lith
uanian Lietuvos valstybingumo 
pagrindan buvo padėtas terito
rinis principas, kada, Lietuvos 
didiesiems ' kunigaikščiams už
valdžius didelius plotus rytuose, 
tam tikroje, kelių tautų gyvena
moje teritorijoje, buvo išvystyta 
aukšta valstybinė sąmonė. Iš pa
ties gi Vasario 16-sios akto iš
skaitome, kad tautinis valstybi
nės sąmonės turinys buvo pa
grindinis elementas, kuris ap
sprendė ir teritorinį principą. 
Atsisakyta nuo taip vad. “isto
riškosios” Lietuvos. Tik tautinis 
veiksnys buvo svarbiausias, ku
ris turėjo nulemti ir valstybės ri
bas.

Kad visa tai galėtų realizuo
tis, turėjo atsirasti tam tikrų ob
jektyvių sąlygų. Rusų priespau
doje lietuviškos sąmonės kelias 
buvo buvęs sunkus ir varganas, 
nes “maskoliaus” valdžia norėjo 
kraštą visomis priemonėmis su
rusinti, net drausdami savas 
knygas spausdintis įprastomis 
lotyniškomis raidėmis. Bet ir 
priespaudoje lietuvių sąmonė vis

tęsėsi, 
Karo 

labiau

tiems. Vadinasi, prieš 32-jus 
metus anas paskelbimas ryškiai

Vilniuje, reikėjo prisiimti rezo
liuciją, kad Lietuva “sueina į 
amžiną, tvirtą sąjungos ryšį su apipavidalino ir davė aiškią forr

Lietuvių tautos patriarchas Dr. J. BASANAVIČIUS, istoriniu

Santarvės nebuvo galima prieiti. 
O naujieji okupantai vokiečiai 
užmaskuotu būdu, tariamai 
“laisvu lietuvių tautos apsispren
dimu”, norėjo įvykdyti Lietuvos momentu perskaitęs Vasario 16 aktą, lietuvių tautai 'ir pasauliui
“prišliejimą” prie Reicho. Šito-1 paskelbusį nepriklausomos Lietuvos atstatymą, 
kioje nejaukioje padėtyje sauje-l
lei Vilniuje likusių lietuvių švie- j Vokietijos Reichu.” O jis buvo mą tai tautinei idėjai, kuri su 
šuolių reikėjo patiems veikti. Nė ! išreikštas keturiomis konvenci- 
vienas jų nesutiko įeiti į vokie-' jomis (muitų, karo, pinigų ir 
čių organizuojamą “Pasitikęji- j susisiekimo). Bet kai militaris-
mo Tarybą”. Jie išreikalavo tai neskelbė Lietuvos nepriklau- 
rinkimus. Ir taip Vilniuje susi- somybės pripažinimo, kai jie ne
važiavę 214 lietuvių, taip vad. j leido jokiam Tarybos nariui 
Vilniaus lietuvių konferencijoje; vykti į taikos derybas su Sovie- 
1917. IX. 18-23. išrinko anuos tais Lietuvos Brastoje, Lietuvos 
dvidešimt vyrų. Toji “Lietuvos, Taryba praregėjo aiškiau.
Taryba”, užmezgusi kontaktus j 1918. I. 26 keturi kairieji Ta
per Šveicarijos lietuvių organus rybos nariai išstojo, formaliai 
su Amerikos lietuvių veiklos motyvuodami, kad Tarybos dau- 
vienetais ir gavusi visų lietuvių guma esanti pasisavinusi Stei- 
pritarimą, pradėjo nelygią ko- j giamojo Seimo kompetencijas, o 
vą. Ji greit įsitikino, kad mili- į iš tikrųjų jie labiau protestavo 
taristai - okupantai ją nori tik' prieš militaristų kėslus. Tarybo- 
išnaudoti savo reikalams, ir per! je likusi katalikiškoji dauguma 
visus veiklos metus neužleido jo
kios valdžios, jokios veikimo sri
ties Lietuvoje.

Pačioje pradžioje Lietuvos 
Taryba, siekdama, kad beveik 
oasauliui negirdėtas ir naujas 
Lietuvos klausimas, būtų iškel
tas pasaulio viešumon, troško, 
kad Reichas kokiu nors būdu 
pripažintų Lietuvos nepriklauso-

“Aušros” pasirodymu (1883) 
reiškėsi vis stipresniu tautiniu 
atgimimu.

žinoma, paskelbus Lietuvą ne
priklausomą, ji tuoj dar neatsis
tojo ant kojų. Neužteko terito
rijos ir tautos. Reikėjo vyriausy- mą Lietuvą.

bes! O Lietuvos Taryba dar ne
buvo valdžia valstybės valdžios 
prasme. Ir Lietuvos valstybė 
faktiškai tapo įkurta laikotar
pyje tarp 1918. XI. mėn., kada 
buvo išleista pirmoji laikinoji 
konstitucija ir buvo sudaryta 
pirmoji laikinoji vyriausybė, 
ir 1919 m. liepos m., kada iš Lie
tuvos galutinai pasitraukė sve
timos okupacijos liekana. Tačiau 
šios aplinkybės dar jokiu būdu 
nemažina vasario 16-tosios akto 
reikšmės- Lietuvos valstybės į- 
kūrimo procese.

Per Tarybą lietuvių tauta pa
reiškė savo valią ir tvirtą vals
tybinį nusistatymą. Pati Tary
ba, remdamosi Vilinaus konfe
rencija, pasiėmė sau teisę pa
skelbti Lietuvos nepriklausomy
bę. Tautos suverenumo ir jos 
valios reiškėją čia buvo Taryba.

Vasario 16-tos aktas buvo la
bai drąsus žygis anuo metu. Jis 
buvo paskelbtas tuo laiku, ka
da iš rytų fronto divizija po di
vizijos buvo siunčiamos į Vaka
rus, kur nuo kovo mėnesio buvo 
imta vykdyti didžioji vokiečių 
ofensyva.

Dvidešimties įgaliotų Tarybos 
narių tartuosius žodžius reikėjo 
greitai paremti pačiomis bran
giausiomis žemiškomis auko
mis. Visuotinoje pokarinėje su
irutėje tas naujas tautinis vals
tybingumas galėjo žlugti visai 
netikėtai. Lietuva, be kitko, ga
lėjo būti tuoj užlieta raudono
sios bangos. Šitoje srityje kata
likai yra sudėję labai žymias 
aukas. Iš vienos pusės karys su 
savo menkais ginklais, iš kitos 
pusės viduje už pirmojo skydo 
vykdomas kūrybinis statomasis 
darbas, kuriame katalikams irgi 
teko labai svarbus vaidmuo, į- 
galino iš skausmų ir vargo įkop
ti į garbę, t. y. visos tos pastan
gos įgalino gimti nepriklauso-

MALDA UŽ TĖVYNĖS LAISVI;
Jau 10 metų kai mūsų tautai išplėšta nepriklauso

mybė. Lygiai 10 metų sueina Tėvynės laisvės maldai, 
kuri ėia spausdinama. Ja parašė vienas lietuvis kunigas 
tremtinys Berlyne 1941 m. Tų metų Vasario 16-tos mi
nėjime Humbolto salėj ši malda pirmų kartų buvo jš- 
kilmingai perskaityta. Po to ji pateko j maldaknyges 
ir paplito ne tik Lietuvoj, bet ir kituos kraštuos, kur 
tik buvo lietuvių. Per 10 pavergimo metų jos žodžiai 
skamba per lietuviškas pamaldas. Kaip tvirtina pasie
kę gyvi liudininkai, ji dažnai kalbama ir Lietuves par
tizanų.

JJIEVE, kuris leidai tautas ir įdiegei joms laisvės troškimą, grą
žink, prašome Tave, ir mūsų Tėvynei laistės dienas. Tegu tie 

bandymai, kuriuos Tu skyrei mūsų šaliai, nebūna jus pražūčiai, 
bet greitesniam jos prisikėlimui ir didesnei jos dvasinei gerovei.
ĮBAIMINK, Viešpatie, mus, kurie priversti buvome palikti savo 

gimtąją žemę. Duok mums jėgų ryžtingai pakelti sunkią trem
tinio dalią. Padaryk, kad visi mes liktume ištikimi savo Tėvynei 
ir grįžtume į ją, nešdami naują atgimimo ugnį.
gIŲSK, Viešpatie, išminties ir stiprybės dvasios tiems, kurie dir

ba mūsų tautai ir aukojasi jos labui. Padėk savo tėviška meile 
ir globa pasilikusiems Tėvynėje mūsų broliams ir sesėms. Stip
rink dėl Tavo vardo ir tautos laisvės kenčiančius, guosk liūdinčius 
ir nuskriaustuosius. Amžiną šviesą suteik, Viešpatie, tiems, kurie 
jau yra mirę kovos lauke.
gVENČIAUSIOJI Mergele Marija, Aušros Vartų Gailestingumo 

Motina, pavesk savo dieviškajam Sūnui Jėzui Kristui mūsų 
Lietuvą, kuri taip nuoširdžiai Tave myli ir garbina. Neleisk, kad 
Tavo Sūnaus vardas būtų išrautas iš Lietuvių širdies.
gVENTASIS Kazimierai, mūsų tautos Globėjau, vadovauk musų 

kovai dėl laisvės, kaip kitados stebuklingu būdu kad vadovavai 
mūsų tėvams.
pER Kristų, mūsų Viešpatį, kurį tiki, išpažįsta ir myli kiekvienas 

taurus lietuvis. Amen.

še

Be sveikatos svetimuose kraštuose

Vytauto žodis lietuviams
Rašo GINTRCNAS

krizei nugalėti ir suskilimo pa
vojui išvengti ieškojo bendros, 
visai Tarybai priimtinos formu
lės, kuri paskelbtų Lietuvos ne
priklausomybę. Toji susitaikymo 
formulė buvo surasta. Lietuvos 
Taryba susirinko 1918. II. 16 d. 
j posėdį, ir ten, visiems Tarybos 
nariams karštai plojant, Dr. J. 
Basanavičius perskaitė gerai pa-

BERNARDAS BRAZDŽIONIS

Lietuvos vardas
Lietuva, kai aš tave tariu — 
Prie akis sumirga raštų raštai, 
Ir pilna padangė vyturių 
Ir linų žydėjimas be krašto.

Skamba ten seni, šventi vardai 
Girių, upių, klonių ir sodybų, 
Sunkią skausmo skarą suardai, 
Sidabru Sietynas šiaurėj žiba.

Ir 'suaidi vėl iš praeities 
Dainos, mįslės, pasakos nutilę, 
Ir pakyla tiltai iš nakties 
| didžiųjų kunigaikščių pilį.

Ir einu tais tiltais į tave, 
Lietuva, trys tyro aukso saulės! 
Ir skaitau: — Tėvyne, be tavęs 
Tuščias ir beprasmis šis pasaulis!

Lietuva, kai aš tave tariu, 
Ausyse nuaidi laimės gandas, 
Mirgant vaivorykštei žiburių, 
Pinas padavimai ir legendos.

Gintaras, sula, midus, medus 
Nemunais per žemės širdį teka, 
Ir lietuvis laisvas, išdidus 
Į užburtą kalną randa taką.

Ir senolių amžina ugnis 
Aukurų aukštuos pagojuos dega 
Ir kapuos pabudintas šauklys 
Pučia amžių balso didį ragą. .

Ir girdžiu galingam jo balse: <■
— Lietuva — septynios aukso saulės! 
Kam užges tėvynė širdyse, 
Tuščias ir beprasmis šis pasaulis.

“Tavo valioj, Dieve, mūsų viltys, 
Tavo rankoj mūs tėvu: namai, 
Tavo saulėn mes kaip mažos 
• . ’. smiltys
Šia žeme keliaujam neramiai.

— B. - Brazdžionis.

Seniai, labai seniai, užmerkiau 
savo akis gražiojoj • Lietuvoj. 
Kardą ir šarvus padėjęs, dau
giau nebegaliu už Lietuvą kovo
ti. Bet jūs, broliai ir sesės, dar 
galite tą darbą atlikti, tą prie
dermę pildyti. Už laisvę patsai 
kovojau; už laisvę ię jūs kovo
kite.

Matau jūs skausmo surakin
tas širdis, ir regiu priešo pa
stangas jus pavergti, jus išnai
kinti. Pastebiu, kaip giriose ir

Raudonos ūkanos jau 11-tus 
metus apdengusios mūsų tėvy
nę, bet žinokite, kad ir tirščiau
sios miglos galutinai pranyksta. 
Jau 11-ti metai, kai girdėti že
mėje svetimų kareivių žingsnia
vimo 'garsai, bet praeityje irgi 
girdėjosi mūsų šalyje tokie ne
malonūs garsai ir, laikui bėgant, 
dingo. Jau 11-ti metai kai lais
vės varpas nebeaidi mūsų seno
lių šalyje, vienok tas varpas am
žinai nebus nutilęs.

Broliai ir sesės, visur esan
tieji, kelkite širdis, ir žiūrėkite 
į raustančius vilties rytus. Ri
kiuokitės, suglauskite eiles, su
telkite savo jėgas, prisidėkite 
savo maldomis ir aukomis prie 
Lietuvos atgavimo, ir vieną

pelkėse dar vedate nelygią, bet' gražią dieną Visagalis praskins 
atkaklią kovą su savo bedievišr'- •
kais kriaudėjais. Jūsų garbingi 
veiksmai galutinai iškovos laisvę 
mūsų tėvynei. Didvyriškai, kaip 
kadaise mano pulkai, jūs stojote 
ginti laisvė, garbės ir gyvybės, 
ir jūsų pralietas kraujas ne kas 
kita, kaip tik laisvės sėkla.

Girdžiu jūsų raudas ir dejo
nes, kai velkate sunkų vergijos 
jungą. Daugelis iš jūsų, beieš
kodami laisvės tako, jau pabai- 
gėt savo žemišką kelionę, ir jū
sų balsai jau nutilę; jū
sų dejavimai amžinybėn nuaidė
ję. Sukniubę ant kelių, kreipia
tės į aukštybes savo maldaujan
čius žvilgsnius, ir iš aukštybių 
ateis jums pagalba. Hgėdamiesi 
paguodos, laisvės ir ramybės, I 
nenustokite vilties, nes Visaga
lis paguos visus kenčiančius, su
ramins nuliūdusias širdis, ir grą
žins į tėvynę išsklaidytus po pa-' 
šaulį tremtinius, kurie geiste 
geidžia dar kartą pamatyti vin
giuojantį Nemunėlį,’ — dar kar
tą vaikščioti po žydinčiąs pie
vas, kur linksta lelijos ir gegu
tės kukuoja.

Laisvė — didinga Dievo do
vana. Kas už ją nekovos, nepri
sidės savo aukomis, pastango
mis, kančiomis — tas jos never
tas. Laisvė pigiai negaunama. 
Už ją reikia budėti, kentėti, aša
ras lieti ir dažnai net mirti. Kas 
nepasiryžęs to daryti, tas nežino 
ir nesupranta laisvės kainos. -

kelią į laisvą ir nepriklausomą 
tėvynę. Ir vėl galėsite linksmy
bės ašaromis pasveikinti myli
muosius, aplankyti šventas ir 
brangias vietas, garbinti Dievą 
be baimės ir be bausmės.

(Lietuvos neprikl. karo invalidai tremtyje kovoja dėl Tėvynės 
išlaisvinimo)

Nepriklausomybės karui pasi- klausomybčs paminklų tragedi- 
baigus, visam amžiui pasiliko jos. Yra tokių, kurie be protezų 
invalidais 155 savanoriai. Jie | negali vaikščioti. Štai vienas to- 
nedelsdami sudarė Lietuvos Ka-, kių, VI. Janušauskas, yra ir A- 
ro Invalidų Sąjungą. Tačiaufmerikonatvažiavęs.Jisyrapra- 
ilgainiui įvykiams kaitaliojantis, | radęs iki kelių abi kojas. Jam 
šitų gyvų Lietuvos nepriklauso- j protezus įsigyti kaštuoja net 
mybės karo paminklų beliko vos i $467.00. Yra panašių reikalų ir 
keliolika. Tai yra mirštanti daugiau.
draugija, nes narių kiekis toly
džio mažėja.

Po 22-jų laimingų nepriklau
somo gyvenimo metų vėl aptemo 
"laisvos Lietuvos dangus. Vergi
jos grandinės sukaustė laisvę 
mylinčią lietuvių tautą. Iki šiol! kovų gyvuosius paminklus, kurie 
baisieji Čingis Chano palikuonys 
—bolševikai spėjo išnaikinti, a- 
pytikriai, pusę tautos. Jau de
šimt metų kaip kenčia Lietuva 
ant kryžiaus prikalta ir laukia 
nesulaukdama išvadavimo.

Lietuvos karo invalidai nepa
noro likti pavergtoj Tėvynėj ir 
būti benaudžiais žiaurių mongo
lų vergais. Jie išėjo, be sveikatos, 
į nesvetingus kraštus, kad galė
tų tęsti Lietuvos laisvinimo ko
vą. Šiuo metu L.K.I. savo centrą 
perkėlė laisvon Amerikon. Apie 
tai buvo rašyta lietuvių spaudoj. 
Valdyba gauna daug jaudinan
čių laiškų — kreipiasi laisv. ko
vų invalidai ir prašo dažniausia 
medžiaginės pagalbos. Jie tą tei
sę, atrodo, turi, nes paaukojo sa
vo krašto laisvei kraują ir svei
katą. Mes neturėtume tylėti. Bū
tų labai žiauru praeiti pro šalį ir 
nematyti gyvųjų Lietuvos nepri-

Besiartinant Vasario 16 šven
tei ir jos minėjimui, visi orga
nizatoriai, visuomenininkai, nuo
širdžiai prašomi prisiminti, greta 
žuvusių už Tėvų šalies laisvę, ir 
likusius gyvus Lietuvos neprikl.

Tėvynei pašaukus, be murmė
jimo atidavė savo sveikatą, kad 
Lietuva būtų laisva. Jie dabar 
be globos blaškosi nesvetingam 
pasauly, nusiminę ir savo tau
tiečių apleisti, pamiršti.

Būtų laikas, labai jau laikas, 
prisiminti tuos, kurie iškovojo 
Lietuvai laisvę. Vasario 16 d. 
minėjimo metu, o gal kuria kita 
proga, prisiminkime Lietuvos 
laisvės kovų invalidus ir parin
kime protezams įsigyti aukų. 
Mes parodytume tikrai aukštą 
tautinį susipratimą. Būtų kilnu, 
gražu ir patriotiška, jeigu tra
giškojo būklėje atsidūrusių tau
tiečių — laisvės kovų invalidų 
nepaliktume likimo valiai. Tik 
pagalvokime ir prisiminkime, 
jog ir sveiki vyrai, atsidūrę sun
kiose naujose kūrimosi sąlygose, 
sunkiai vargsta, kol kiek prasi-

(Nukelta į 4 psl.)

Savanoriai veja priešus iš Lietuvos.



RAUDONOJI ARISTOKRATIJA 
IR MILIJONIERIAI ANAPUS
GELEŽINES UŽDANGOS

Naivūs ir menkai informuoti 
JAV bei kitų Sovietų dar nepa
vergtų kraštų eiliniai komunis
tai, kuriuos, lyg marijonečių 
teatro lėlės, trauko ant virvu
tės Maskvos enkavedistai, įsi
vaizduoja, kad Kremlius esąs

“kovojančio pasaulio proletaria
to širdis”, o jie patys dirbą pa
saulinei revoliucijai, kuri turinti 
išvaduoti darbininkiją ir laiduoti 
jai gerovę. Bet akilesnis žvilgs
nis į Sovietų gyvenimo tikrovę 
rodo visai ką kitą.

Revoliucija likviduota
Sovietai rusiškojo nacionalizmo keliu. — Kapų tyla — pagrin

dinė sovietiškoji taisyklė. — Masės turi tik dirbti ir klausyti įsa
kymų. — Senieji revoliucionieriai sulikviduoti.

Šiuo tarpu lieka šaly klausi
mas, kad komunizmas iš viso 
negąli nei darbininkijos išlais
vinti, nei laiduoti jai gerovę. Bū
dingas ir iškeltinas šiuo avėju 
yra dalykas, kad Sovietuose 
proletariato revoliucija — ne
žiūrint, ar ji teisingu, ar klaidin
gu keliu eina — iš viso yra lik
viduota. Nuo to laiko, kai Sta
linas paėmė valdžią į savo ran
kas ir paskelbė šūkį “socializmas 
savam krašte”, Sovietai visai 
nusisuko nuo Lenino tarptauti
nės ideologijos ir grįžo prie ru
siškojo nacionalizmo, kurio bū
dingos žymės yra įvedimas senų 
rusiškų uniformų, iš naujo “per
taisymas” istorijos, pagal kurią 
rusai visais amžiais buvę vado
vaujanti tauta ir vieninteliai 
kultūros kūrėjai bei didžiųjų iš
radimų autoriai, ir pagaliau Sta-* 
.lino straipsniai apie rusų kalbą, 
kur ji keliama aukščiau už vissa 
kitas kalbas, kaip “Puškino kal
ba.”

Rusijoj yra kapų tyla, ir ta ty
la yra pasidariusi pagrindinė 
jos piliečių prievolė. Lenino te
orija, kad masės yra revoliuci
jos nešėjos, dabartinių Sovietų 
valdovų yra visiškai atmesta.

Net abejojama, ar teisingas bu
vo 1918 metų kelias. Dabar So
vietuose valdančios sluogsnio a- 
kimis žiūrint, masės niekad ne
gali ir neprivalo valdyti. Jos tu
rį tik dirbti ir laikytis draus
mės. Revoliucija dabartiniam 
Kremliaus žodyne vadinama 
kontrrevoliucija ir tiek pat ne
pakenčiama, kaip, pav., strei
kas.

Kartu su tuo buvo nušluoti į 
šalį ir senieji komunistai, kurie 
fanatiškai tikėjo masių revoliu
cija ir buvo laisvi nuo “vado” 
garbinimo, kas taip madoje da
bartinėj Rusijoj. Dar po 1934 m. 
įvykdytų valymų 17 bolševikų 
partijos kongrese buvo 22,6% 
delegatų iš narių, į partiją įsto
jusių prieš 1917 m. Tuojau po 
naujų valymų 1939 m. įvyku
siam 18 partijos kongrese jų jau 
buvo vos 2,4%. Tuo metu par
tija turėjo 1.588.852 narius, iš 
kurių buvo tik 20.000 (1,3%), 
kurie partijai priklausė nuo 1917 
m., nors 1918 m. partija turėjo 
260-270.000 narių, kurių daugu
ma buvo jauni žmonės. Bet jie 
ligi 1939 m. buvo be žymės din
gę. Vietoj jų atsistojo stalinis- 
tas — Maskvos agentas, rusas 
nacionalistas.

Darbininkija nušluota į šalį
Gamybps darbininkas į valdančias institucijas neįleidžiamas.— 

Viską sprendžia technokratai ir biurokratai. -
Revoliucijos laikais komunistų 

partija save laikė “darbininkų ir 
darbo valstiečių partija.” Bet 
ir šiuo atžvilgiu dalykai iš pa
grindų "Sovietuose yra pasikei
tę. Jau 17 kongreso mandatų 
komisijos duomenimis tik 9,3% 
delegatų buvo “gamybos darbi
ninkai”. O 18 kongresas jau 
pašalino ir tuos partijos nuosta
tus, kurie turėjo saugoti prole
tarinį partijos pobūdį, būtent, 
kad būtų atsižvelgiama į parti
jos kandidatų proletarinę kil
mę. Tame kongrese net nebuvo 
į 139 narių partijos centro ko
mitetą išrinkta bent vienas ta
me kongrese demonstravusių 
darbininkų stachanoviečių.

Kas gi tie 90% delegatų, ku

rie nepriklausė “gamybos dar
bininkams”? Tai nariai vienin
telės šalia “gamybos darbinin
kų” Sovietuose esančios klasės 
atstovai — įvairūs specialistai 
— technokratai ir valdininkai— 
biurokratai. Jie yra tie, kurie 
viską sprendžia ir tvarko. O 
kad taip yra, parodo ir Sovietų 
Aukščiausios Tarybos sudėtis. 
Revoliucijos metais 90% visų jos 
narių buvo darbininkai ir vals- 
tiečai, o šiuo metu joje tėra 69 
(10%) darbininkai ir 70 (10%) 
valstiečię, gi likusieji 539 yra į- 
vairūs aukštieji valdininkai. Net 
ir tuos negausius darbininkus ir 
valstiečius sudaro didžiąja dali
mi įvairūs privilegijuoti “spar
tuoliai” ir kolchozų vedėjai.

Naujieji aristokratai ir 
milijonieriai

Darbininkui trupiniai, o viršūnėms milijonai. — Laisvos dar
bininkų organizacijos neleidžiamos. — Visos gerybės rezervuotos 
raudonųjų mlijonierių malonumui.

Šiuo keliu pasukus, neišven
giamai visas Sovietų gyvenimas 
atsidūrė naujos aristokratų kas
tos rankose, kuri jau sugebėjo 
dalykus pakreipti savo naudai.

Darbininkams ji paliko tik 
sunkų darbą ir geležinę draus
mę, kartu pasirūpindama, kad 
darbininkija nesudarytų jokios 
organizuotos pajėgos. Tuo tiks
lu Sovietuose neleidžiama kurti 
jokių laisvų profesinių sąjungų 
(unijų). Tai, kas Sovietuose va
dinama profesinėmis sąjungo
mis, yra tik vienas iš pančių dar
bininkams stipriau supančioti. 
Jų tikslas ne darbininkų reika
lus ginti, Bet prižiūrėti darbi
ninkus, kad jie vykintų valdžios 
nustatytą programą. Jų parei
gūnai, kaip atvirai sakoma, y- 
ra partijos įgaliotiniai darbinin
kams kontroliuoti.

Tuo pačiu metu valdančioji 
biurokratų ir technokratų klasė 
sau susikūrė ne tik faktiškai, 
bet ir įstatymų jiems garantuotą 
privilegijuotą padėtį.

Pirmoj eilėj buvo įvesta atly
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Taip “darbininkų rojuje” darbininkai 
darni j urną, komisarų sudarytą vienintelį kandidatų sąrašą.

'laissvai ir “linksmai” renka savo valdžią, įmes-
Puiki Salė Šeimyninėms Pramogoms

158 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9737 Grai

ūkio ir kariuomenės pareigū
nams bei žinomiems specialis
tams ir menininkams. Pav., toks 
rašytojas Korneičuk ir jo žmona 
V. Vasilevska, taip pat rašytoja, 
gauna ne tik honorarus už savo 
raštus, bet ir tantjemas iš teat
rų už vaidinamus jų veikalus. 
Priskaitant po kelis kartus gau
tas Stalino premijas, tai sudaro 
jau milijonines sumas. Tą patį 
galima pasakyti apie rašytoją 
A. Fadejevą ir I. Erenburgą, 
chirurgą Kazimirovą, architek
tą Vlasovą bei kitus Sovietų 
garsenybes ir valdžios viršūnes. 
Taip susidaro sluogsnis žmonių, 
kurie yra tikri milijonieriai.

Pagaliau, šalia piniginio at
lyginimo, jie dar gausiai atlygi
nami natūrali jomis. Koks - nors 
pramonės tresto direktorius dar 
gauna nemokamą butą, savo rei
kalams automobilį, asmeninę 
sekretorę, šoferį ir daugeliu at
veju stambias sumas reprezen
tacijai.

Gaudami milžiniškus atlygini
mus, šie sovietiniai aristokratai 
susikūrė sau ir kitas pageidau- 
jamas sąlygas; Nuostatai ir į- 
statymai buvo pakeisti ta pras
me, kad jie savo pinigais ir pa
sinaudoti galėtų. Dabar jie gali 
statydintis nuosavas prabangiš- 
kas vilas, turėti nuosavus auto
mobilius, jiems rezervuotas po
ilsio vietas bei sanatorijas, as
meninius gydytojus ir brangius 
vaistus, maistą pirkti tik jiems 
skirtose parduotuvėse, keliauti 
jiems rezervuotais liuksusiniais 
traukiniais, medžioklei naudotis 
taip pat jiems rezervuotais plo
tais, laikyti brangias arklides, 
kuriose ne vienu atveju yra ne
mažas skaičius brangių jojamų 
arklių, puoštis brangenybėmis ir 
net naudotis specialia jų asmens 
policijos apsauga.

žodžiu, ši naujoji Sovietų ari
stokratija susigrąžino sau jau 
viską, ką turėjo ir caro laikų 
aristokratai. Ir tai jie gali 
rėti, laikydamiesi tik vienos 
lygos — be jokių rezervų 
privalo tarnauti partijai ir
kytis jos linijos. Už atsisakymą 
nuo laisvės jiems teikiama pra
banga. Kas nuo tos linijos nu
krypsta, rizikuoja savo galva. 
Bet tai Rusijoj nėra jokia nau
jiena, o paveldėjimas iš carų 
laikų, kurie taip pat aristokra
tijai laidavo prabangą, bet rei-

ginimų lentelė, kuri vadinamam 
gamybos darbininkui skiria 
dažnai keliasdešimt kartų ma
žesnį atlyginimą, kaip aukštie
siems partijos, administracijos,

kalavo “ištikimybės”, kuri šian
dien pavadinta tik nauju “lini
jos” vardu. Tiek gal skirtumo, 
kad pažengtą, kiek atgal į senes
nius laikus. $iandieninis enka
vedistas yra tas pats Jono Žiau
riojo opričninkas, kurio ženklas 
buvo šuns galva ir geležinė 
šluota, kurie reiškė, jog oprič- 
ninkas kaip šuo turi pulti caro 
priešus ir šluoti juos į šalį, kaip 
geležinė šluota. Kaip Jonas žiau
rusis įtartus^ųo nors savo bajo-

rus movė ant baslio, taip nauja
sis caras Stalinas savuosius nau
jus bajorus likviduoja enkave- 
distinėmis priemonėmis, kurios 
nė trupučio ne geresnės, kaip ir 
movimas ant baslio.

Trumpai tariant, Rusijoj nie
kas iš esmės nėra persikeitę— 
darbininkai, kaip ir buvo, pa
vergti ir išnaudojami aukštosios 
klasės, kuriai teikiamos visos 
privilegijos, jei ji ištikimai tar
naus despotiniam reižmui.

PLATAUS PATYRIMO
PAMOKSLININKAS

tu- 
są- 
jie 

lai-

"Savo įspaudą palieki ant kitų 
savo kūrinių, bet pilnąjį savo 
paveikslą esi užrašęs žmoguje.” 

r-įlSIR JOHN DAVIES:
,.vJThe Dignity of Man.

Pagal bendrąjį Katalikų z Baž
nyčios teologų mokslą, Dievas 
yra palikęs savo žymę savo kū
riniuose trejopu būdu: 1) ženklo 
bei įspaudo;.2) paveikslo ir 3) 
panašumo. ’ Viena taisyklėj ku
rios dėka galime atskirti šias į- 
vairias žymes, tai yra pabrėžiant, 
kad Dievo ženklas bei įspaudas 
yra tik medžiaginiuose dalykuo
se, gi Jo paveikslas įspaustas 
dvasiniuose dalykuose jųjų pri
gimtiniame būvyje, o Jo panašu
mas, spindi dvasiniuose dalykuo
se pakeltuose į antgamtinį būvį. 
Tokiu požiūriu, kiekvieno žmo
gaus kūnas turi Dievo įspaudą, 
gi jo siela — be Dievo malonės
— turi dievišką paveikslą, o sie
la — Dievo malonės patobulinta
— turi Dievo panašumą.

Jau vienuolika su viršum me
tų kai domininkonas Tėvas To
mas Žiūraitis aiškina tikintie
siems apie šiuos dieviškuosius 
ženklus jų kūne, ir apie Dievo 
paveikslą ir panašumą jų sieloje. 
Savo mieloj-tėvynėje Lietuvoje 
nuo 1939 metų vedė rekolekcijas 
bei misijas. Gi 1944 m. sakė 
meistriškai paruoštus pamokslus 
apie šias tiesas puikioje Vilniaus 
katedroje, ir kalbėdavo apie jas 
per radiją iš šv. Kazimiero (jė
zuitų) bažnyčios religinės valan
dėlės proga. Paskiau, kada gar
susis kun. ;Alf. Lipniūnas, šv. 
Jono bažnyčios Vilniuje pamok
slininkas buvo nacių kacetan iš
gabentas, tada su Vilniaus kuni
gų seminarijos rektorium kun.

Sovietų vyriausybės 
pagrindinis tikslas — 
imperialistiniai užka
riavimai. To siekda
ma, ji 1939 m. su Hit
leriu pasidalino Euro
pą. Tą pačią politiką ji 
vykdo ir dabar, steng
damosi paversti tikro
ve rusų, imperialistų 
svajones.

VI. Tulaba buvo visų labai mė- ( 
giamu šv. Jono bažnyčios pa
mokslininku. Į tą bažnyčią, dėl 
jos populiarumo, riinkdavosi į- ’ 
vairių pažiūrų žmonės, ir godžiai ; 
klausėsi pamokslų.

Šias Dievo tiesas Tėvas To- j 
mas skelbė ne tik laisvoj ir oku- . 
puotoj Lietuvoj, bet ir svetur I 
“svetimose padangėse”. Kai I 
1945 m. rugpjūčio 1 d. buvo pa
skirtas kapelionu visų išvietintų 
lietuvių Aukštutinėje Austrijoje, 
tai įvairiose tremties vietose ve
dė rekolekcijas, iškalbingai skel
bė Dievo žodį, klausytojų širdy
se sėjo Dievo meilę, stiprino jų 
tikėjimą, gaivino viltį, skleidė 
Kristaus šviesą, džiaugsmą ir 
ramybę. 1945 m. St. Johan am 
Walde parapijoje (Austrijoj) 
pravedė gausų kongresėlį austrų 
jaunimui vokiškai. Be to, vokie
čių kalba pamokslininkavo 
(1945) Mettmach’e — Austrijo
je ir Fellbach’e prie Stuttgarto, 
Vokietijoje (1948 m.).

Šiuo metu Tėv. žiūraitis, O.P. 
prancūzų kalba duoda trumpas 
konferencijas Metuchen’e, N. J. 
baltosioms seserims (kanadie
tėms - prancūzėms), ir trum
pesnius pamoksliukus angliškai 
Švenčiausios Jėzaus Širdies Bro
liams mokytojams, kurių jis yra 
nuolatinis kapelionas nuo 1950 

1 m. spalio 2 d.
1 1939 m. rudenį ir 1940 m. žie

mą ir pavasarį teko ir man iš
girsti šį gausiais gabumais ap
dovanotą pamokslininką Rasei
nių bažnyčioje Lietuvoje. Džiau
giamės tada jo aiškia, gražia 
tarsena ir giliu jo pamokslų tu
riniu. Dar iki šiai dienai neuž
miršome kai kurių jo puikių pa
mokinimų. Norėtųs čia paminėti 
keletą kitų neužmirštinų įspū
džių apie šį Dievo žodžio skel
bėją, bet deja, šio straipsnelio 
rėmai ir vietos stoka to man ne
leidžia...

Neabejoju, kad šis nors dar 
jaunas (tik 35 metų amžiaus!), 
bet plataus patyrimo pamoksli
ninkas, tremties gyvenimo sun
kumus sugebėjęs drąsiai pakelti 
dėl Dievo ir Tėvynės meilės, pa
silikęs tvirtos dvasios, nepalen
kiamas katalikiškųjų principų 
žmogus ir skelbėjas, ryžtingai 
ištaurinęs savo linksmą optimis
tišką asmenybę ir plačiai išpru
sinę savo sveiką lietuvišką pro
tą, apsišarvavęs naudingomis 
žiniomis bei plačiu patyrimu 
svetimuose kraštuose, spindu
liuos ir toliau savo gražiom sa
vybėm ir pakels daug lietuvių iš 
pilkos kasdienybės j aukštųjų

Telefonas: EV 7-7411
KLEEN KOL COAL CO.

LISAUSKO ANGLIŲ KOMP.
Anglys, Coke ir Aliejus

496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Gyvenimo vieta

65-43 Grand Ave. Maspeth, N. Y’, ft
Tel. TWining 4-8087 f

KLAUSYKIT RADIJO!
KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ 11 VALANDĄ RYTO ft

idealų meilės dausas savo pa
traukliu sparnuotu žodžiu.

Tėvas T. žiūraitis, O. P. ves 
pirmąsias Savo misijas Ameriko
je vasario mėn. 18 d. iki 25 d. 
Tai įvyks Elizabeth, N. J., šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje, kur 
ilgai ir sėkmingai klebonauja 
žinomas jubiliatas kun. Juozas 
Simonaitis. Nuoširdžiai linkiu 
Tėv. žiūraičiui, O. P. iškalbingai 
ir vaisingai išaišknti elizabetie- 
čiams, kaip Dievas yra palikęs 
“Savo įspaudą kituose Savo kū
riniuose, o pilnąjį Savo paveikslą 
yra užrašęs žmoguje.”

Br. Liduokis

BE SVEIKATOS SVETIMUO
SE KRAŠTUOSE

atidavė — 
laisvės au-

nebūkime

PADĖKA
Vasario 4 d. savo namuose 58- 

56 Maspeth Avė., Maspeth, N. 
Y. mirė mano mylimas tėvelis 
Juozapas Balevičius. Nuliūdime 
paliko žmoną Teofilę, sūnus 
Juozą ir Antaną, dukteris Mari
joną Burger, Almont Jenks ir 
Joseph Booklet, 6 vaikaičius, 1 
provaikaitį ir brolį Kazimierą.

Velionis daugiau kaip 55 me
tus išgyveno Blissville bei Mas- 
pethe ir daugiau kaip 22 metu 
išdirbo Standart Oil Kompanijoj. 
Daug metų buvo “Amerikos” 
skaitytojas.

Laidotuvės, po trejų gedulin
gų mišių Atsimainymo parap. 
bažnyčioje Maspethe, N. Y., į- 
vyko vasario 8 d. III Kalvarijos 
kapuose, L. I. C., N. Y.

Tariame širdingą ačiū gerb. 
kunigams, vargonininkui, gimi
nėms, pažįstamiems ir kaimy
nams už šv. Mišių aukas, gėles 
ir mums skaudžioje valandoje, 
netekus mylimo tėvelio, pareikš
tą užuojautą.

Juozas Balevičius

Lietuviai misijonieriai dar 
tebesidarbuoja

Iš Kinijos gautomis žiniomis, 
Kwantunge dar tebesidarbuoja 
lietuviai misijonieriai kun. P. 
Urbaitis ir kun. A. Perkumas. 
Abu lietuviai misijonieriai siun
čia sveikinimus ir širdingiausią 
padėką visiems JAV lietuviams, 
kurie juos parėmė ar parems 
malda ar materiališkai.

(Atkelta iš 3 psl.) 
muša, o kiti neišlaiko to svorio 
ir palinksta po sunkia gyvenimo 
našta. O ką ir bekalbėti apie be
kojus ir berankius invalidus, ku
rie savo kūno dalis 
padėjo ant Lietuvos 
kuro.

Broliai ir Seses,
kieti ir negailestingi, kad po ku
rio laiko netektų sąžinės grau- 
žiamiem kentėti. Mes manome, 
jog tautos veteranų balsas tik
rai bus išgirsta ir aukų suplauks 
tiek, kad galima bus nupirkti 
VI. Janušauskui abu protezus ir 
kt. invalidams padėti.

Štai neseniai tą invalidų skun
dą išgirdo buvęs L. K. Invalidų 
globėjas generolas daktaras VI. 
Nagius - Nagevičius. Negalima 
tylomis praeiti štai šio fakto: dr. 
VI. Nagius šiuo metu yra seny
vas ir niekur nedirba, jo žmona 
vienintelė šiuo metu šeimoje dir
ba, bet ir tokiu sunkiu gyve
nime momentu suvirpėjo iš gai
lesčio jo tėviška širdis jo globo
tiems Lietuvoj laisvės kovų in
validams ir jis atsiuntė $10,00 
auką. Tai tikrai gražus ir sekti
nas pavyzdys. Be to, tai parodo 
tikrai tragišką laisvės kovų in
validų būklę. Juk kas kas, bet 
generolas dr. VI. Nagius tikrai 
gerai pažįsta savo globotinius. 
Jeigu jis nuo savo burnos kąsnį 
atitraukęs paaukojo $10.00 tai, 
tur būt, reikalas yra labai svar
bus ir rimtas.

Lietuvos nepriklausomybės 
kovų invalidų draugijos valdybą 
dabar sudaro: 1. Bronius Tvar- 

, kūnas — pirmininkas, 2. Kiaune
— vicepirmininkas, 3. Kazys 
Dobilas — sekretor., 4. Eigelis
— narys. Aukas siųsti šiuo adre
su: Mr. Br. Tvarkūnas, 454 
North Marshall Street, Phila-

i delphia 23, Pa.
VI. Saurimas

Algirdas Kačanauskas iš trem
ties atvykęs muzikas ieško var
gonininko vietos New Yorke ar
ba apylinkėje. Praktika — 15 
mėtų (Lietuvoje ir Vokietijoje). 
Kreiptis šiuo adresu: Alg. Ka
čanauskas, c/o A. Daunys, 16 
W. 64th St., New York 23, N. Y. 
Tel. SU 7-6809. ' (7)

— Londone dėl mėsos trūku
mo prasidėjo demonstracijos. 
Moterys vaikščioja gatvėse su 
plakatais, kuriuose užrašyta 
“We want more meat”. Kaiku- 
riose mėsinėse jau pradėta par
davinėti elnio mėsa ir arkliena.

— Būsimose taikos derybose 
su Japonija Filipinai žada parei
kalauti $8,000,000,000 atlygini
mo už padarytus nuostolius.

— Gen. Eisenhowerio drau
gai tvirtina, jog ateinančiuose 
prezidento rinkimuose būsianti 
išstatyta generolo kandidatūra.
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AM ER I K A

1. Šiais metais Vasario 16 mi
nėjimo iškilmingas susirinkimas 
jvyks šio mėn. 18 dien. (sekma
dieny) 2:30 vai. po pietų Lietu
vių Muzikalinio Klubo didžioje 
salėje (Allegheny Ave.) su turi
ninga tai dienai pritaikinta pro
grama.

2. Vasario mėn. 17 dien. nuo 8 
vai. iki 9 vai. vakaro, tai yra 
minėjimo išvakarėse, per radijo 
stotį WHAT, banga 134 (ta pa
ti stotis ir banga, per kurią 
klausomės Antanaičių lietuviškų 
radijo pusvalandžių) įvyks Va
sario 16 minėjimas šia progra
ma:

a) Kalbės buvęs VLIKo at
stovas Dr. Bronius Nemickas, 
direktorius Juozas Kavaliauskas 
ir kun. dr. Bern. Šimkus.

b) Meninę dalį išpildys Lietu-

tė,- moterų ir i vyrų oktetai, 
vadovaujami L. Kaulinio, ir bus 
suvaidintas radijo vaizdelis 
’’Lietuva gyva”.

3. Todėl kiekvieno lietuvio 
tautinė pareiga ne tik pačiam 
būti klausytoju ar dalyviu, bet 
ir kitus paskatinti bei priminti, 
kad: vasario mėn. 17 dien. nuo 
8 vai. iki 9 vai. vakaro išklausy
tų Vasario 16 minėjimą per ra
diją ir

Vasario mėn. 18 dien. 2:30 
vai. po pietų dalyvautų iškil
mingame susirinkime Vasario 16 
paminėti.

Lietuvi! Nepagailėk šios kuk
lios paslaugos lietuviškam rei
kalui.

Bridgeport, Conn,

, N. Y.

N. Y.

., N. Y.
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Gražiai pavykęs spektaklis
Sausio 27 d. vietos dramos 

mėgėjų kolektyvas suvaidino 
Naumiestiškio 3 veiksmų pjesę 
“Baisusis birželis”, kurioje vaiz
duojama Sovietų įvykdyti Lietu
voje žiaurumai.

Veikalą režisavo i 
Kaributas, kuris, 
sunkų fizinį darbą, 
nei laiko, nei jėgų 
mėnesiu ruošdamas 
narius spektakliui. Tad ir darbo 
vaisiai buvo matyti — aktoriai 
gana laisvai jautėsi scenoje ir į- 
tikinamai atliko savo vaidme
nis. Vaidino Stankaitienė, Bara
nauskaitė, Podelytė, Vilunytė, 
Mačiulis, Puidokas, Dzekonas, 
Rašymas, Jankus ir Sinkevičius.

Visuomenė šio spektaklio reri- 
gėjams ir vaidintojams labai dė
kinga ir laukia, kad jie pradėto 
darbo nenutrauktų, bet ateity 
pasirodytų ir su naujais dramos 
veikalais.

Kiek teko girdėti “Baisusis 
birželis” bus pakartotas ir Va
sario 16 proga.

Rochesterietis. 
vos operos solistė Juzė Augaity-

aktorius J. 
dirbdamas 
nesigailėjo 
ištisus du 

; kolektyvo

Jau ateinantį šeštadienį minė
sime 33 metų Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo šventę. 
Viskas įvyks parapijos svetainėj 
7 vai. vakare. Įžangos mokesčio 
nebus, tad visus kviečiam atsi
lankyti į šią šventę, kuri yra 
kiekvieno gero lietuvio šventė. 
Muzikinę programą išpildys pa
rapijos choras ir kai kurie cho
ristai pddainuos ir solo. Jauni 
lietuviukai pašoks tautinius šo
kius ir pasakys eilėraščių. Kal
bės miesto majoras, p. J. Tyslia- 
va ir p. H. Blazas ir parapijos 
kunigai.

Rytmetį, vasario 16, bažnyčio
je yra iškilmingos šv. mišios už 
visus žuvusius lietuvius karius— 
Lietuvos ir amerikiečius. Po pie
tų 4:45 miesto radijo stotyje 
WLIZ bus atlikta angliška pro
grama, sujungta su Lietuvos mi
nėjimu. Šiai programai vado
vaus J. Karys ir kiti rengimo ko
misijos nariai.

— Buvusių tremtinių vakaras 
praėjo labai gražiai. Dabar 
tremtiniai rengiasi Vasario 16 
minėjimui kartu su vietiniu Ta
rybos skyriumi, kur gražus jų 
būrys prisidės prie choro daina
vimo. O.

Klemašauskaitė. Maldą sukalbė
jo kun. D. Pocius.

Perskaitytas pereito susirin
kimo protokolas buvo priimtas 
be pataisų.

Sekė nepabaigtų reikalų ir 
nutarimų svarstymas. Po jų ėjo 
nauji sumanymai ir reikalai.

New York ir New Jersey 
Liet. Vyčių apskritys su vietine 
kuopa rengiasi iškilmingai pa
minėti Lietuvos Nepriklausomy
bės šventę vasario 17 dieną.

Nutarta dalyvauti kovo 4 die
ną Liet. Vyčių apskr. bendroj 
šv. Komunijoj ir pusryčiuose 
Maspeth, 1. N. Y.

Taip pat kuopa nutarė gegu
žės mėnesį Motinų Dieną su
ruošti bendrą šv. Komuniją bei 
pusryčius ir pagerbti motinas.

Sporto pranešimą padarė J.
Balazas. Vyrų grupė bowling 
srityje New Jersey lygoj stovi 
žemiau, bet turi vilties pakilti. 
Iš merginų pusės pranešimą pa
darė O. Klemušauskaitė, kad jų 
grupė stovi pirmoj vietoj.

Čia Vyčiai gerai gyvuoja. Po 
susirinkimo turėjo skanius už-> 
kandžius ir draugiškus pasikal
bėjimus.

Bene didižausią šiame sezone 
krepšinio šventė' bus' vasario 
mėn. 24 d. 19 vai. KJasčiaus sa
lėje, Maspethe, kada. Lietuvių 
Atletų Klubo krepšinio vienetų 
svečiais bus net 2 aukšto lygio

Senas reporteris

Waterbury, Conn,

• Nepriklausomybės šventė Amsterdame
Pirmą kartą Amsterdamo visuomenei pasirodys buv. Kau

no ir Vilniaus operų solistas Ip. Nauragis.
Šiemet sukanka 33 metai, kai 

Lietuva 1918 m. vasario 16 d. 
pasiskelbė nepriklausoma vals
tybe.

Šitą brangią sukaktį Amster
damo lietuviai rengiasi minėti 
labai iškilmingai. Visais reika
lais rūpinti išrinkta komisija, ku
ri jau paskelbė šventės progra
mą.

Minėjimas įvyks vasario 25 d. 
sekmadienį. 11 vai. šv. Kazimie
ro bažnyčioje bus atlaikytos iš
kilmingos šv. Mišios žuvusiųjų 
už Lietuvos laisvę intencija. 3 
vai. Amerikos Lietuvių Klubo 
salėje įvyks atitinkamas aktas 
su menine dalimi. Trumpą pa
skaitą skaitys svečais iš Sche
nectady, N. Y. Dr. Majauskas. 
Antroje dalyje bus deklamacijų, 
pasirodys p. J. Olšausko vado
vaujamas parapijos choras, o 
tremtinių grupė atliks porą tau
tinių šokių.

Specialiai į minėjimą, iš New 
Yorko atvyksta ir garsusis ope
ros solistas Ipolitas Nauragis, 
Amerikos lietuviams jis jau pa
žįstamas iš 20-ties savo koncer
tų.

Be abejo, tokios progos tik
rai niekas nepraleis, ir reikia ti
kėti, jog salė bus perpildyta. 
Laukiama, kad atsilankys ir 
nemaža svetimtaučių.

Ta proga visi prašomi 
išgales prisidėti aukomis 
didžiojo Laisvės Vajaus,
prieš 11 metų kruvinojo komu
nizmo pavergta Lietuva vėl kel
tųsi naujam gyvenimui. Vietos 
tremtiniai šiam tikslui nutarė 
aukoti visi be išimties bent po 
5 dol. Jiems neužsileis ir senie
ji Amerikos lietuviai patriotai.

Minėjimo metu spaudos kios
kas platins knygas apie Lietuvą 
lietuvių ir anglų kalbomis, lie
tuviškas vėliavėles, liaudies me
no dirbinius ir t.t. Gautas pelnas 
taip pat skiriamas bendram tiks-

lui — kovai už Lietuvos laisvę.
Į minėjimą atsilankyti kvie

čiami ir apylinkių lietuviai. Tai
gi, vasario 25 d. visi renkamės į 
Amerikos Lietuvių Klubo salę 
(17 Liberty St.) Pradžia — ly
giai 3 vai. p.p.

Radio programa
Vasario 18 d. J. Olšausko ve

damas radio pusvalandis irgi 
skiriama Vasario 16 paminėti. 
Programoje — vyrų oktetas, 
kalbos ir kt. Vai. Kerbelis, jau
nosios kartos čia gimusiųjų at
stovas ir vyčių kuopos pirmi
ninkas, skaitys paskaitą angliš
kai. Klausykite i šstoties WCSS, 
banga 149, 8 vai. vakare.

— Vyt. Valaitis.

Harrison-Kearny,

pagal 
prie 
kad

Vyčiai minės Lietuvos nepri
klausomybės sukaktį

New Yorko ir New Jersey 
Vyčiai šį šeštadienį, vasario 17 
d., 8 vai. vakaro ruošia Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 
minėjimą, kuris įvyks Lietuvių 
Politikos Klubo salėje. Anglų 
kalba kalbės vietos politikai. 
Lietuviškai kalbą pasakys “Ka
rio” red. kapit. S. Urbonas. Po 
kalbų vietos jaunimas atliks dai
nų ir deklamacijų programą.

Kviečiami visi vyčiai ir vietos 
lietuviai, o taip pat kitų kolonijų 
vyčiai gausiai minėjime daly
vauti.

Turiningas Vyčių susirinkimas
Vasario 5 d. įvyko Lietuvos 

Vyčių 90 kuopos mėnesinis susi
rinkimas Lietuvių Amerikos Pi
liečių Klubo salėje, 6 Davis Avė., 
Kearny.

Susirinkimą atidarė pirm. O.

Atidaryta genocido paroda
Genocido paroda Waterbury 

jau prasidėjo vasario mėn. 10 
d. iškilmingu parodos atidary
mo aktu. Atidaryme dalyvavo ir 
genocido termino autorius Yale 
universiteto tarptautinės teisės 
profesorius Rapolas Lemkinas. 
Profesorius atidarymo proga pa
sakė ilgą kalbą, įvertindamas 
lietuvių tautą kaip kultūringą, 
turinčią sena ir vertingą lingvis
tikos mokslui kalbą. Lietuvių 
tautą ir Lietuvą profesorius pa
žįsta iš lankymosi Lietuvoje. Į 
iškilmes profesorius atvyko net 
ir sirgdamas, todėl susirinkusių 
buvo triukšmingai ir ilgai šauks
mais bei plojimais sveikinamas. 
Profesorius kalbėjo, kaip jis gy
nė ir giną Genocido Konvenciją 
U. S. Kongrese, tačiau pastebė
jo, kad senatas dar jos neratifi- 
kaY9,f,i„.,v,r .... r... ,

Profesorių apspito korespon- 
denai, bet, , būdamas ne visai 
sveikas, profesorius paprašė, 
kad tuo tarpu jo kamantinėji
mais nevargintų. Jis duos lietu
vių spaudos žmonėms norimos 
medžiagos vėliau.

Parodą atidarė miesto bur
mistras R. Snyderis. Ji tęsis ligi 
vasario 25.

1 Amsterdamo Amerikos Lietu
vių krepšinio komandos. Turi
momis žiniomis pusė Amsterda
mo lietuvių kolonijos' žada at
vykti paremti saviškiills moraliai 
ir savo dauguma ketina nu
stelbti Brooklyno ^-lietuvišką 
publiką. Tačiau bevėik galima 
būtų drąsiai tvirtinti, kad Brook
lyno krepšinio mėgėjai sudarys 
didesnį būrį, kad jie visi daly
vaus toje krepšininku, šventėje, 
nes jiems važiuoti reikia tik apie 
pusvalandį, o ne 6-7 valandas, 
kaip amsterdamiškiams. Bus 
dvejos rungtynės, kuriose daly
vaus geriausias Brooklyno ir 
New Yorko lietuvių krepšinio 
pajėgos. Tokios dviejų lietuviškų 
kolonijų suartėjimo šventės tu
rėtų atvykti pamatyti ir iš New 
Yorko apylinkių lietuviai, nes 
nedažnai tokie įvykiai pasitaiko. 
Po rungtynių bus šokiai, gro
jant populiariam Brooklyno or
kestrui, kuris pasižadėjo groti 
iki vėlumos, jei to svečiai pagei
daus.

kas. Seka Adomavčiaus ir Jokū
baičio šūviai, bet deja pro šalį. 
Nestiprus priešininko smūgis 
išslysta iš Bagdono rankų ir jau 
pasekme 2:4. Įleidžiamas Saba
liauskas vietoj Steponavičiaus.
49 min. Sabaliauskas meta iš 
užribio kamuolį Jokūbaičiui ant 
galvos, o šis nukreipia jį į var
tus sušvelnindamas rezultatą 
3:4. Mažas “pasitarimas” tarp 
lietuvių puolikų aikštėje duoda 
progos priešininkui pakelti pa- 
sfekmę iki 3:5. Tokiu santykiu ir 
bagiamos rungtynės.

Atrodo, būtų vietoje pastebėti, 
kad keletos žaidikų “posėdžiai” 
aikštėje žaidimo metu beveik vi
sados atneša pralaimėjimą.

Apskritai lietuviai, anot kai 
kurių žiūrovų, visą laiką ‘spau
dė”, o priešininkas įvarčius mu
šė. Didele dalimi LSK pralaimė
jo ne dėl silpnesnio žaidimo, bet 
dėl didelės nesėkmės.

• Sp. V.

IR KREPŠININKAMS 
NEPASISEK®

SUTVARKOMI BIZNIŲ TAKSAI
Sutvarkom visokios rūšies taksus visu jurisdikcijų: Federalius štato 

ir Vietinius visiems štatams ir Municipalams Jungtinėse Valstybėse ar 
Užsieniu šalyse.

Visos knygos ir rekordai raportavimui taksų pavieniams, pavienių 
biznių, partnerystės ir korporacijų mieste ir už New Yorko miesto 
ekspertiskai tvarkomos advokato Zubawicz, kuris turi teisės prakti
kuoti bile teisme Jungtinėse Valstybėse ir Federalčs Valdžios ir kuris 
yra patyręs accountant dabar tvarkantis taksus visokiu biznių, -didelių 
Ir mažų, visoje šalyje ir užsieniuose. Tatai galima daryti ir laiškais. 
Asmeniški periodiniai ir du-metiniai vizitai yra daromi bile bizniuose 
naudojant šį patarnavimą visur Jungtinėse valstijose ir užrubežyje.

Prašome kreiptis angliškai ar lietuviškai dėl smulkmenų kas link 
mano geriausio jums patarnavimo.

RAŠYKITE:

STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVICIUS)
111 Ainslie Street Brooklyn 11, N. Y.

Telefonas: E V 4-3049

Nauja ateitininkų valdyba
Waterburio ateitininkai išrin

ko 1951 metams naują valdybą: 
pirm. dr. V. Šmulkštys, vicep. 
Aldona Maurutytė, sekretorius 
A. Petrauskas, iždininkė Aldona 
Bankauskaitė ir vald. narys V. 
Vaitkus.

Waterburio ateitininkai akty
viai dirba ne tik savo organiza
cijoj, bet įsijungę ir į platų vi
suomeninį darbą, kaip Connecti- 
cuto Bendruomenės Laikinaja
me Komitete, Laisvinimo Veiks
niams Įnašo Rinkimo Komitete, 
Genocido Parodos Komitete ir 
t.t.

Ateitininkams čia priklauso ir 
daugumas čia gimusių ir augu
sių vietinių lietuvių inteligentų.

Tel. Market 2-5172

Matthew A. Buyus
(Buyauskas)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette Street 
Newark 5, N. J.

D-ro ofisui reikalinga lietu
viškai ir angliškai kalbanti gai
lestingoji sešuo.

Darbo laikas nuo 5:30 po pie
tų iki 9:30 vakaro, keturios die
nos savaitėje.

DR. A. B. GOLDSTEIN
259 Union Avė., Brooklyn, N. Y.

Tel. EV. 4-0190 •• •■

FUTBOLININKAMS 
NESISEK®

Pilna žiūrovų, šilfa ir gerai 
apšviesta 104 Field Artilery Ar
mory pirmą kartą šiais metais 
sulaukė futbolininkų. DAFB 
pirmininkas atidarė to vakaro 
žaidynes. Atidaromosiose rung
tynėse susitiko DAFB “Big 
Ten” Divizijos Brooklyn S. C. 
prieš Pfaelzer, kurios ‘pasibaigė 
1:0. Didelės ovacijos kilo, išbė
gus lietuvių futbolininkams, nes 
didelė dalis žiūrovų buvo lietu
viai, o ir! vokiškos kilmės ameri
kiečiai nepašykštėjo LSK vy
rams aplodismentų. Gražios tau- 
tiriių spalvų’ uniformos 4r Vytis 
ant kairiojo krutinės šono puošė 
lietuvius futbolininkus^’ LSK iš
bėgo šios sudėties: Bagdonas, 
Mileris, Jokūbaitis, Sabaliaus
kas, Kalašinskas, Gražys. At
sargoje: Madziliauskas/ Adoma
vičius, Steponavičius, Labutis ir 
Skobeika.

Garsus “Sveiks, Valio!” nu
skamba ddžiulės salės erdvėje 
ir tuoj pat pradedamos rungty
nės. 4-toj žaidimo minutėj lietu
viai pelno kampinį, kurį paduo
da Gražys, bet dėl užnugario 
gražus Jokūbaičio šūvis į var
tus teisėjo neužskaitomas įvar
čiu. Tačiau 6 min. priešininkas - 
Germain - Hungarian! gražiu 
žemu smūgiu šauna pirmąjį į- 
vartį, taigi 0:1 lietuvių nenau
dai. Vyksta permainingas žaidi
mas, bet daugiausiai priešininko 
vartų pusėje. Praėjęs Kalašins
kas prašauna, o Jokūbaitis neiš
naudoja 16 m. baudos; Į aikštę 
išleidžiamas Adomavičius vietoj 
Jokūbaičio, bet ir tai i padėties 
nepataiso, nes jau 10 min. prie
šininkas vecla 0:2. Jokūbaitis 
pakeičia Sabaliauską. Toliau se
ka žaibiškas Adomavičiaus smū
gis, kuris trumpam laikui išveda 
vengrų vartininką iš rikiuotės. 
LSK nuolat spaudžia priešinin
ką, bet sėkmės stoka ir neįpras
tos žaidimo sąlygos iki pat 23 
rhin. pasekmės nepakeičia. Tik 
24 min. Adomavičiaus šūvis, nu
aidėjęs salėje, kaip griausmas 
virsta pirmuoju lietuvių naudai 
įvarčiu, ir kėlinys baigiamas 
1:2.

Antrame kėlinyje priešininkas 
sustiprina savo sąstatą, b'liėtuv. 
vieton Milerio išleidžia' Stepona
vičių. Ir vėl mūsų futbolininkai 
pradeda smarkiai kaitinti prie
šininko vartuk ir iš dešinio kraš
to Kalašinsko pasiųstas sviedi
nys nuslysta niio Gražio galvos 
į vengrų tinklą. Garsios žiūrovų 
ovacijos skelbia išlygintą pasek
mę, 2:2. Tačiau neilgai teko 
džiaugtis lygiosiomis, nes jau 32 
min. (kėliniai po 25 min.) prie
šininkas persveria 2:3. Saldaitis 
neišnaudoja tikros progos šau
damas iŠ arti vartininkui į ran-

Pereitą šeštadienį LAK II 
krepšininkai žaidė pirmenybių 
rungtynes prieš Trinity Luteran 
vienetą ir pralaimėjo pasekme 
52:61 (19:31). Taškus pelnė: 
Daukša — 15, Ošlapas, A. 18, 
Ruzgas — 10, Bogužas — 8, 
Landsbergis — 1 ir Bilėnas— 
0.

TIK ŠACHMATININKAMS 
SEKASI

Po 6-tojo rato rungtynių New 
Yorko lietuvių šachmatų pirme
nybėse daugiausia taškų surin
ko: Repečka — 12:0, Merkevi
čius — 10:2, Staknys — 9:0, 
Paškevičius — 7:0, Trojanas— 
6:5, Galminas — 6:6, Kondrotas 
— 41/j:51/2, Vilpišauskas, Šukys 
ir Zeidotas po 4:5 ir t.t.

Šį šeštadienį, vas. 17 d. 18 vai. 
LAK patalpose bus žaidžiami 7 
ir 8 pirmenybių ratas ir visos 
iki šiol atidėtos partijos,

SPORTAS ŠI SAVAITGALĮ
Vasario m. 17 d. 19:45 vai. 

LAK II krepšininkai žais pirme
nybių rungtynes prieš Spanish 
Grace YMCA salėje, Marcy Ave. 
Brooklyne.

Tą pačią dieną (vas. 17 d.) 
LAK suorganizuotose lietuvių 
šachmatų pirmenybėse bus žai
džiami 7 ir 8 pirmenybių ratų 
rungtynės. Pradžia 18 vai., LAK 
patalpose.

Vasario mėn. 22 d. 14:30 vai. 
įvyks visų New Yorko aukš
čiausių futbolo ligų (DAFB 
pireš visas likusias ligas) “Ali 
stars” rinktinių rungtynės. 
DAFB ligos rinktinėje pakviesti 
žaisti LSK žinomi futbolininkai 
Kalašinskas (žais centro puoli
ku) ir Gražys (kairiuoju puoli
ku). šia proga norisi pranešti, 
kad abu minėtieji lietuviai fut
bolininkai, pakviesti į DAFB 
rinktinę, kuri žais prieš Vokieti
jos Oberligos gastroliuosiančią. 
J.A.V. gegužės mėn. komandą 
“Eintracht F. C.”

Taigi, kas norėtų pamatyti 
stipriausias New Yorko futbolo 
pajėgas ir jų sudėtyje 2 LSK 
žaidikus, tevyksta minėtu laiku 
į Eintracht stadioną. Vykti į 
Queens Plaza (Queens), o iš ten 
autobusu (Steinway) Astbrijos 
kryptimi iki paskutinės stoties— 
ten stadionas.
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Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman
(Ramanauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt Vernon St 
Philadelphia, Pa. 

Moderniška laidojimo ištaiga 
Didele, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvyne 

Viskas nemokamai
Kreipkitės dieną ir. naktį---------------------- į ,

• ■ ■■■■■■■

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

J Dr. John Waluk

Penktadieniais uždaryta

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. Evergreen 7-4335 Tel. STagg 2-5043

VALANDOS:
8—10 ryto 
1—2 po pietų 
6—8 vakare

Švenisdienlais susitarus

Dr. A. Petriką 
(Dantų Gydytojas) 

221 So. 4th Street

TeL EVergreen 7-6888 
VALANDOS: 
9—12 ryte

f 161 No. 6th Street 
f TeL EVergreen 8-922#

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. <Y.

hephen Aromiskis
(Armakauskas) i

ergreen 8-9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

a Tel. NEwton 9-4464

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y. 

I

J Matthey ,R, Ballas J 
(Bieliauskas) «

\ Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

jTel. Virginia 7-4499

» F. W. Shalins
i (Šalinskas)
' Lalsniuotas Graborius

Suteikiam Garbingas
1 Laidotuves

1 - $150 -
1 KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

Laisniuotas Graborius
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street Maspeth, N. Y.

AMERIKOS" SPAUSTUVĖJE
Spausdipami įvairūs

Spaudos Darbai:
• PLAKATAI 
e BILIETAI
• KONSTITUCIJOS
• KNYGOS
• ŽURNALAI
• VESTUVIŲ KVIETIMAI
Užeikite pasižiūrėti naujai gautų Wedding 
Invitations pavyzdžių.

417 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.

A
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VIETOS ŽINIOS
Angelų Karalienės

— Šj sekmadienį į Graudžius 
Verksmus bažnyčion suėjo daug 
žmonių, kurie prieš tai pasiprak
tikavę salėje, gražiai giedojo 
bendras giesmes.

— Sekmadienį parapijos salė
je buvo surengtas vakaras, kur 
dramos aktoriai K. Vasiliauskas 
ir Tosca Daubaraitė - Skobeikie- 
nė, padedami V. Kiduolio ir R. 
Kontrimo, suvaidino keletą vaiz
delių. Pertraukų metu parapijos 
choras, vadovaujamas muz. 
Dulkės, sudainavo keletą dainų, 
o Kiduolis, Daubaraitė ir dvi 
mokinės iš lietuvių šeštadieninės 
mokyklos padeklamavo gražių 
eilėraščių. Žmonių buvo pilna sa
lė. Visi patenkinti turtinga va
karo programa.

Po vaidinimo buvo duota pro
gos laimėti puikią p. Ginkaus 
dovaną — didelę širdies pavida
lo saldainių dėžę, ir taip pat p. 
Lukų dovaną skanų pyragą.

Vakaro parengime daug pasi
darbavo p. Ginkaus ir Ona Sije- 
vičienė.

ŠV. VARDO DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMAS

Vasario 9 dieną 10 vai. ryte į- 
vyko šv. Vardo dr-jos narių su
sirinkimas, kurį malda atidarė 
kun. Vyt. A. Pikturna, vedė 
pirm. V. žemanatuskas, o užra
šus darė S. K. Lukoševičius.

Po praeito susirinkimo proto
kolo perskaitymo, buvo nariams 
pranešta, kad kovo 11 dieną pa- 
rąpijos salėje tuoj po Griaudžių 
Verksmų, 4:30 vai. po pietų, vėl 
bus paskaita apie šv. Povilą su 
filmą. Įėjimas nutarta imti po 
20 centų nuo suaugusio asmens 
rodopnos filmos išlaidoms pa
dengti. Bus rodoma dvi filmos. 
Praeitą kartą buvo rodoma tik 
viena filmą, nes kitos nebuvo ga
lima greitu laiku išnuomoti.

Kiek pasikalbėjus baliaus rei
kalu, jis buvo paliktas kitam 
kartui aptarti.

S. K. Lukoševičius su V. Že- 
mantausku, plačiai paaiškinę 
Liet. Kat. Darbininkų Klubo 
tikslus ir veiklą, ragino narius 
prisidėti prie to klubo ir paremti 
jo veiklą, dalyvaujant to klubo 
vakarienėje vasario 25 d. 6 vai. 
vakare, Apreiškimo par. salėje, 
Brooklyne.

Susirinkime dalyvavę du sve
čiai, Petras Butkus ir Edv. 
Breason, papasakojo apie šv. 
Sakramento naktinę adoraciją, 
kuri būna kas šeštadienio naktį 
nuo 10 vai. vakaro iki 6 vai. ry
to sekmadienį, šv. Marijos Baž
nyčioje, Leonard ir Maujer St. 
kampas, Brooklyn 6, N. Y., kas 
toji draugija yra, koks jos tiks
las, ir kvietė vyrus prie jos pri
sidėti. Keletas vyrų nutarė prie 
jos prisidėti ir naktinėj adoraci
joj dalyvauti.

Dar kiek pasitarus savo vietos 
veiklos reikalas, susirinkimas 
buvo baigtas 11 vai. ryto.

S. K. Lukas

LIET. KAT. FEDERACIJOS 
APSKRITIES SUSIRIN

KIMAS
Liet. Katalikų Federacijos 

New Yorko Apskrities susirinki
mas šaukiamas vasario 23 d., 
penktadienį, tuoj po pamaldų 8 
vai. vakaro Apreiškimo parapi
jos salėje, Brooklyne.

Visos šiam apskričiui priklau
sančios draugijos prašomos at
siųsti į susirinkimą savo atsto
vus ir užsimokėti už 1951 m. 
draugijų nario mokestį (po du 
doleriu metams).

Susirinkime turės būti apsvar
styta bei aptarta daug svarbių 
reikalų. Valdyba

Išnuomojamas didelis apšildo
mas kambarys su baldais, didele 
apšildoma virtuvė atskirai. 
261—52 St., Brooklyn 20, N. Y.

Anna Jarvis. Tel. G.E. 9-8314 
(8)

PARTINIAI DEMAGOGAI 
NEIŠTVĖRĖ

Iškilus spaudoje balsų, kad 
Vasario 16 miniėjimai turėtų 
būti ruošiami be šokių, tuojau 
atsirado žmonių, kurie užsimojo 
sa ususidaryti iš to partinio ka
pitalo.

J. Ginkus per savo radijo va
landą šoko tuojau su priekaiš
tais New Yorko Lietuvių Tary
bos pirmininkui J. Montvilai, 
versdamas jį kažkokiu kaltinin
ku, kad rengiami yasario 16 mi
nėjimo proga šokiai. Tai neuž
miršo atšeferuoti ir “Vienybė”. 
Matykite, mat, lietuviai, koks 
tas Katalikų Federacijos narys 
Montvila esąs biaurybė!

Iš tikro šis triukšmingai 
skelbiamas J. Ginkaus “pasipik
tinimas” yra netgi labai pavė
luotas negyvėlio nusičiaudėji- 
mas. Kur jis buvo tiek metų, 
net ir pats New Yorko Liet. 
Tarybai pirmininkaudamas, kai 
buvo tie patys šokiai Vasario 16 
minėjimo proga rengiami, kar
tais ir gavėnios metu, o jis tuo 
klausimu tylėjo ir nesipiktino. 
Nesipiktino ir ‘Vienybė”.

Antra vertus, reikia atsiminti, 
kad New Yorko Liet. Taryba 
nėra koks privątus biznis, kaip 
J. Ginkaus “Saldainių Palocius” 
ir J. Tysliavos “Vienybė”. Pir
mininkas vykdo tik Tarybos nu
tarimus, nors kartais jis turėtų 
ir savo atskirą kai kuriais klau
simais nuomonę. Tad visas tas 
demonstratyvus “piktinimasis” 
ir N. Y. Liet. Tarybos pirminin
ko asmeninis puolimas yra tik 
demagogiškas savos partinės 
dūdos pūtimas, kuris Vasario 16 
proga, kuri yra visų lietuvių so
lidarumo diena, yra tikrai pasi
piktinimo vertas elgesys, net ir 
tų šokių rengimui nepritariant.

A. Mankūnas

LIET. KAT. DARBININKŲ 
KLUBO VEIKLOS

Vasario 9 dieną, 8 vai. vakaro, 
“Amerikos” patalpose įvyko mė
nesinis L. K. D. Klubo narių su
sirinkimas, kurį vedė pirm. G', 
žerolis, raštininkavo S. K. Luko
ševičius.

Po praeito susirinkimo proto
kolo perskaitymo, iždininkas P. 
J. Montvila davė smulkią pinigi
nę apyskaitą.

Narių metinių mokesčių šia
me susirinkime gauta $5.00. Į 
Klubą įstojo naujas narys To
mas Kašiuba iš Brooklyno. Da
bartiniu laiku L.K.D. Klubas 
jau turi gerų, rimtų ir susipra
tusių daugiau kaip 60 narių.

Toliau sekė vakarienė rengi
mo komisijos praneširhas, kurį 
padarė G. Žerolis, P. J. Montvi
la ir S. K. Lukoševičius. Iš pra
nešimo paaiškėjo, kad jau daug 
asmenų už pasiųstus jiems bilie
tus prisiuntė pinigus, kiti žada 
vėliau atsilyginti. Komisija pra
šo visus, turinčius vakarienės 
bilietus, iki vasario 20 dienos į- 
teikti už bilietus pinigus arba su
grąžinti bilietus P. J. Montvilai, 
251 Etna St., Brooklyn 8, N. Y., 
arba Pr. Vainauskui “Ameri-

IŠ

kos” redakcijoj, 417 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y., nes yra 
svarbu žinoti, kiek asmenų va
karienėj dalyvaus, kad būtų 
aišku, kuriam asmenų skaičiui 
valgius pagaminti.

Vakarienės programoj daly
vaus iš Maspetho muz. A. Vis
minas su dainininkais, kurie iš
pildys dalį programos. Taip pat 
numatoma linksmas “Skersvė
jis” ir kitų programos įvairu
mų.

Norintieji vakarienės biiletų 
dar gali gauti “Amerikos” įstai
goj pas Pr. Vainauską. Bilieto 
kaina asmeniui $2.50. Vakarie
nė įvyks vasario 25 d. 6 vai. 
vak.

Toliau dar vakarienės klausi
mu kalbėjo ir davė praktiškų 
patarimų K. J. Krušinskas, A. 
Spaičys, P. Plaktonienė, A. 
Garliauskienė ir kiti nariai.

Sekantis klubo susirinkimas 
įvyks kovo 9 d. 8 vai. vakaro 
"Amerikos” patalpose.

S. K. Lukas

KULTŪRININKAI ORGANI
ZUOJASI

New Yorke gyvenantieji lie
tuviai kultūrininkai pradeda sa
vo organizuotą veiklą. Vasario 
8 d. jie susirinkio antro posė
džio, į kurį atvyko pedagogų, 
žurnalistų, sportininkų ir jauni
mo organizacijų atstovai. Pir
mame posėdyje, įvykusiame 
sausio 25 d., buvo sudarytas ko
miteto prie Tremt. Draugijos 
valdybos branduolys. Šiame 
antrame posėdyje nustatytos 
veikimo gairės ir jau pasiskirs
tyta atskiromis darbo sritimis, 
sudarant atitinkamas sekcijas. 
Mokyt. B. Kulys pakviestas ir 
sutiko suburti čia gyvenančius 
pedagogus bei jaunimo auklėji
mu besirūpinančius veikėjus ir 
iš jų suorganizuoti pedagoginę- 
jaunimo sekciją. Žurnalistai S. 
Narkeliūnaitė ir A. šalčius pa
siėmė sušaukti žurnalistų ir ra
šytojų posėdį, kuriame būtų ap
tarta jų veikla ir sudaryta sek
cijos vadovybė. Sporto sekciją 
suorganizouti sutiko Ed. Vols
kis, o kultūrinių pramogų ir sce
nos meno riekalais rūpintis kvie
čiamas dipl. inž. J. Valaitis.

Posėdy buvo plačiau paliestas 
ir jaunimo stovyklavimo reika
las bei aiškintasi galimybės va
saros metu išsiųsti mūsų vaikus 
iš dulkėtos gatvės triukšmo ir 
žalingos aplinkos į gamtą ir sa
vą lietuvišką aplinką.

Abu posėdžius sukvietė Liet. 
Tr. Draugijos kultūros ir jauni
mo reikalų tvarkytojas A. Ben
derius.

PARDUODAMI NAMAI 
su tuščiais kambariais, nebrangūs, ge
rose vietose ir prie gero susisiekimo 

Woodhaven — 2 šeimoms, 11 kam
bariu, atskiras, arti parko, atskirai 
apšildomas.

2 šeimoms mūrinis, 12 šviesiu kam
bariu, geram stovy — $12,500/

. Ridgewood — 8 šeimoms po 5 švie
sius kambarius, mūrinis, geros Įplau
kos, arti parko — $14,500.

3 šeimoms mūrinis, šviešūs kamba
riai — $10,500.

6 šeimoms mūrinis su dviem Sto
rais, geros įplaukos — $9,500

East Now York — 2 šeimoms, 11 
.Kambarių, geram stovy — $6.300.

5 akrai žemės prie geriausio Jericho 
Turnpike kelio —• $3,000. . . -•< '

J. VASTONAS
1008 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel. GLenmore 5-7285

LIETUVIŲ UŽEIGA
MAISTAS, GĖRIMAI, MALONUS PATARNAVIMAS

! COOPER BAR & GRILL |
'(j 101 COOPER ST., B’KLYN 7, N. Y.
įį • ; . Tel. GL. 2-8589 |j[|
I Savininkai: FRĄNK MILAS ’ i ' 

JOHN L, .RIMŠA’J- ■ I
s s>:š

| EV 4-9293 . . S
S

SALDAINIŲ PALOCIUS

*+++♦

S

x
S

Geriausias rūšies Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 1 
PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE — ALUS 

Didžiausias pasirinkimas AISKRYMO, namie gaminto iš 
geriausios Smetonos

Priimami užsakymai Įvairiems parengimams

JUOZAS GINKUS
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

/ >

BROOKLYNO VAIDINTOJŲ TRUPĖ
. Pirmojo lietuviško vaidinimo Palangoje 

50 metų sukakties proga

1951 m. vasario men. 25 d.
5 V AL. PO PIETŲ

vaidina klasikinę lietuvišką Keturakio 3 v: komediją

“AMERIKA PIRTYJE”
Režisuoja dramos aktorius Vitalis Žukauskas.
Dekoracijos dail. Č. Januso.

Vaidinimas įvyks:,, '
UKRAINIAN NATIONAL HOME

216 - 218 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.
Bilietai iš (inksto gaunami pas J. Ginkų, 495 Grand St, “Ga

bijoj”, 340 Union Ave., Brooklyn, N. Y. ir pas dalyvius.
Kaina 1,75 dol. ir 1,50 dol.

LIETUVOS KEPRIKI.'!ISOMYB6S

Minėjimas
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO 

IŠKILMINGAS 33-SIS METINIS MINĖJIMAS
ĮVYKS

Sekmadienį, 1951 m. vasario-Feb. 18 d
WEBSTER HALL, 119 East lltli St., New York 

PRADŽIA 4 V. P. P.

AMEI
LIP 
k u:

EIN

Entered 
Office at

AEW

PRANEŠIMAS DANTŲ 
GYDYTOJAMS

Visi lietuviai tremtiniai dan
tų gydytojai, gyvenantieji New 
York - Brooklyn ir jų apylinkė
se, kviečiami atvykti į susirin
kimą, kuris Įvyks š. m. vasario 
mėn. 17 d,i5:00 vai. po pietų 
(šeštadienyje) Angelų Karalie
nės parapijds salėje, kampas So. 
4 ir Roebling St., Brooklyn 11, 
N. Y. (Važiuoti BMT. Diy. - 14 
Canaršiė Liįe iki Bedford Ave., 
arba Broadway Line iki Marcy 
Ave., -stoties). •

Susirinkime bus daromi svar
būs, šiuo metu iškilę, profesiniai 
pranešimai, j

Kviečiami“'visi dantų gydyto
jai dalyvauti. Iniciatorių Grupe

GAUSIAI LANKO MOKYKLĄ 
šeštadieninę lietuvių mokyk

lą po Kalėdų pradėjo lankyti 
naujų mokinių gražus būrys. La
bai nedaugęyra likę apsileidusių 
arba nesusipratusių tėvų, kurie 
dar neleidžia į ją savo vaikų. 
Mokyklose, vedėjas yra lietuvių 
literatūros.žinovas, mokytojas 
Pr. Naujokaitis. Kiti mokytojai 
yra prityrę^savo dėstomų dalykų 
specialistai^, Mokykloje veikia ir 
trys gimnazijos lygio klasės.

PADĖKA ’
Iš gilumos širdies dėkoju di

džiai gerbiamam Daktarui Ta
dui Savickui, gydžiusiam mane 
su’ nepaprastu rūpestingumu, 
pasišventimu ir atsidėjimu nau
juoju vaistu “Cortisonu” nuo įsi- 
senėjusio arthričio ir pasieku
siu nuostabių rezultatų: mano 
baisūs skausmai išnyko, sąnariai 
tapo lankstesni, ir ašy nors ir- 
kedėj sėdėdama, atgavau savo 
gyvenimišką pusiausvyrą.

Taip pat mario gili padėka pri
klauso mieloms bičiulėins, Dak
tarei Oldonai šliupaitei ir Dak
tarei Aldonai šliupaitei'ir Dak- 
nuo pat pirmos maiid f USA at
vykimo dienos, skatino mane 
ryžtis tais nepaprastai vaistais 
pasinaudoti.

Birutė Novickienė

‘ PROGRAMOJE:
Op. solistė Iz. MOTIEKAITIENĖ
I. Kalbos.

a. Lietuviai kalbėtojai:
. ALT Pirm, ir “Draugo” red. L. ŠIMUTIS, 

ALT Narys ir “Vienybės” red. J. TYSLIAVA, 
Min. V. SIDZIKAUSKAS, 
p. J. PAKALKA.

b. Yra užkviesti amerikiečiai kalbėtojai.
II. Dainuos

Solistai:

Solistas St. BARANAUSKAS

1 Tariu

niybes pa 
kakties i

Pianu

IZABELĖ MOTIEKAITIENĖ ir 
STASYS BARANAUSKAS.

palydės pianistas A. MROZINSKAS.

It! Šokiai.
‘ Šokiams gros JOE THAMO orkestras.

Įėjimas: Pirmos vietos $2.00
. Antros vietos $1.50
Trečios ir balkonas $1.00

Rengia NEW YORKO LIETUVIŲ TARYBA

Minė jin 
Lietuvių Į 
kaimiškas
Aušros V] 
nas kun. 1
Karalienė

Niekad užsisakyti

mėnesinį religinio - patriotinio turinio laikraštį

EVergreen 7-1423 •

J. Kumpiko
Electro Motorų Dirbtuvė

TAISO: ' • S /
Electro Motorus — Verttfliatorius — 

Kirpimo bei skutimo mašinas — skal
bimo mašinas ir dulkią aijjrbllus.
Garantuotas ir greitas patarnavimas.

105 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

“Š V. PRANCIŠKAUS VARPELI”
kuris aplink save yra sutelkęs daug žymių bendradarbių i: 

kurį šiandien mielai skaito lietuviai pasaulyje.

ŠV. PRANCIŠKAI S \ AKPE14”

leidžia

Tėvai Pranciškonai, Kennebunk Port, Maine.
Prenumeratos kaina: metams 2 dol.

MĖNESINIS ŽURNALAS ’KARYS”

KASJNORI PIRKTI 
namą ..ir3 morgičius. Namas 
dviem šeimom, 54-24 69 Lane, 
Maspeth, įU Y: Morgičiai $3,000 
ir $4,500, ir yra geras in- 
vestirhentąs, Pardayimo prie
žastis — jrinigų reikalas naujai 
statybai.

Kreiptis;;. J. Stankus, 84-48 
63rd Road; Rego Park, L. I. 
Tei. NE 9-5916. “ (7)

i John W. Anseli | 
t LIETUVIS ADVOKATAS 5 t* «

15 Park Row, New York j 
£ , Telefonai: <J
Į Ofiso TeLv Namų Tai. «
į WO 2-3497 NE 9-5681 ’

- •• ' '(A- ' ‘ -
DA'.enport 6-0259

RALPH K R U C H

FOTOGRAFAS
65 - 23 Grand Avenue 

Maspeth, N. Y.

IŠNUOMOJAMAS apšildoma 
kambarys atskiru įėjimu vyriš
kiui. 304 Bedford Ave. ir kam
pas So. 1st St. Brooklyn, 11, 
N. Y. TeL EV. 7-4049 (6)

j Stephen Bredes Jr.
j ADVOKATAS
! 197 Havemeyer Street
! Brooklyn 11, N.’Y.'
■ Tel.EVergrėenJ^394s

Lietuvis laikrodininkas

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
245 Union Ave., Brooklyn, N. Y.
taiso laikrodžius ir juvelinius 
. . dalykus.
Darbas atliekamas greitai, 
sąžiningai ir nebrangiai.

visų lietuvių mėgiamas ir plačiai skaitomas visame pasauly. Jsi- 
gykimę “Kario” 2 nr. Jame gausu įdomios ir vertingos medžiagos 
bei originalių iliustracijų.

Nedelsdami prenumeruokimės “Karį” 1951 metams. Už 4 
dolerius — 12 didelių ir gausiai iliustruotų numerių.

Sausio mėnuo — “Kario” platinimo ir išsirašymo mėnuo.
“Karys” jungia visus lietuvius, visus karius.
Redakcijos ir administracijos adresas: “Karys”, 156 Steam

boat Road, Great Neck, N. Y.

JEI NORITE VAŽIUOTI
į kitą miestą, į naują butą, 
į kurortą, į stotį ir t.t. — 
visur mūsų automobiliai pi
giai ir greit perveš Jus kar
tu su bagažu ir daiktais.

Namu ir bizniu pirkitao -ir parda
vimo reikalais ir visokios apdraudos- 
insurance reikalais — visuomet malo
nėkite kreiptis žemiau pažymėtu ant
rašu. ’ '• ’’ ‘ ‘ ' r

j; P.’ M A Č I U 1I S
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85th St., Woodhaven 21, N.Y. 
” ' Tel. Virginia 7-1896 į

PARDUODAMI NAMAI IR BIZNIAI
8 šeimų mūrinis namas po 5 kam

barius su maudynėmis ir 2 Storais — 
$9.500. • . ,

2 šeimų mūrinis namas 11 ‘kamba
riu, aliejum apšildomas — $7.900.

2 šeimų mūrinis‘H- kambarių, alie
jum apšildomas, garažas .$10.500.

Visuose yra tuščių kambarių.
Z.INI..S

361 Union Ave.,' Brooklyn, N. Y. 
REpublic 9-1506

J Phone,ĮSTagg 2-3108 . Į

£ 
S
X 
Ž

JERSEY PORK■; ■ ■ . . ■ .... i .■ . ■ _ •
428’ Grand Street, , / , Brooklyn, N. Y.

Didžiausias pasirinkimas visokios mėsos' - . f 
LIETUVIŠKOS DEŠROS — SKANUS SKILANDŽIAI

Z U P P ’ S BAR
MODERNIŠKAI IŠTAISYTA LIETUVIŠKA UŽEIGA

> ------ NEBRANGU — ir — SMAGU -— -
Visokiu importuotų gėrimu ;— VODKOS — KONJAKO ir kitokiu rūlių

Jos. Zeidat, Jr, — Savininkas
411 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y,

s1, TELEVIZIJA KAS VAKARAS . . I '

i

Skambinti CYpress 9-7879
Biuras veikia nuo 6 v. ryto iki 10 vak. 7 dienas per savaitę.

TRANSPORTATION BUREAU
2066 Anthony avė., New York 57, N. Y.

HY 7-4554 - 4555

ILARDI CO
895 Broadway, Brooklyn 6, N. Y

PIGIAU, NEGU KADA BUVO

PARDUODAMA!
¥

Televizijos Aparatai
RCA Victor T100

Tik $169.95
Duodami lengvam ir ilgalaikiu! 

išmokėjimui
Siūlo Geriausių Firmų

REFRIGERATORIES
• GENERAL ELECTRIC • FRIGIDAIRE
• WESTINGHOUSE • PIIILCO

TAIPGI TURI DIDELĮ PASIRINKIMĄ
RADIO APARATŲ

TELEVIZIJOS APARATŲ 
SKALBIMO MAŠINŲ

Pirm, negu ką pirksite, prašome atsilankyti pas mus ir Įsitikinti, 
<ad mūsų prakės ir pirkimo sąlygos yra geriausios.

Atsilankę, reikalaukite pasimatyti su lietuviu atstovu
JOSEPH N. ZAYAN, nes tik per ji gausite didžiausią nuolaida ....

J 'i
J.
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žiais aidėsiaį 
no žodžius: 
sūnūs te stiu 
dan tos Lieį 
tU!” Red. U 
kad, jeigu 
buvusi gyva 
dvasia, mūsų 
ėių ir vargų, 
Didingoji I 
dvasia mus s 
saugos tol, k? 
vis bus gyva

Amerikos . 
dirbo, gari 
skatinami. Ii
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