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jis nėra dingę* ir nedings. Pri*- 
spaudo* diena nebus amžina. 
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sirodyti ir prisijungti prie mO*
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minga kalbinė
Ateina vėto

Brookiyno kongresma-

Kandidatai į Dalies įpėdinius

Baltijos kraštuose takas į ge
resnę ateiti tebėra tamsus, bet

nas Anfuso pareiškė pateikęs 
rezoliuciją, kad JAV paskirtų 
savo atstovą Vatikane.

KONGRESMANAS K. B. K E A, 
TING kalba New York Vasario 
16 minėjime.

meninė.
b ir nuaidi

R. Drummond (NYHT) mini 
tokius kandidatas i valstybės 
sekretorius: Cabot Lodge, sek
retoriaus dabartinius pavaduo
tojus Herterį ir DUloną, buvusį 
Vokietijos komisarą McCloy. 
gen. Gruentherį, H. Hooverį,

— D. Lawrenco (NYIIT) tarp 
kitu kandidatų i valstybės sek
retorius labiausiai mini buv 
New Yorko gubernatorių De- 
wey, kuris esąs ir geriausias 
Dulles draugas.

yra nepakeičiamas žmogus šiuo 
metu. Dulles yra tas žmogus, 
kuris sugebėjo itikrinti prezi
dentą ir laimėti visą jo pasitikė
jimą. Užsienio klausimais jis yra 
didžiausias autoritetas. Europo
je Dulles susilaukdavo kritikos. 
Bet ta kritika nutilo labiausiai

VALST. SEK R. J. F. DULLES vasario 10 atvyko j armijos Ii 
goninę, kur jį pasveikino komendantas gen. Leonąrd Heaton, 
padaręs paskiau operaciją.

— Amerikos helikopteris nu
sileido Vatikano teritorijoje va
sario 14. Tai pirmas tokis at
sitikimas. Popiežius Jonas 
XXIII helikopteri palaimimo.

Vasario 16 minėjimui New 
Yorke šiemet jokia pūga ne
kliudė, kaip pernai. Žmonių pri
sirinko pilnutėlė Webster Hali 
salė. Buvo gausiai se
nųjų ir naujųjų ateivių, paaugu
sių ir jaunimo, visų srovių ir 
grupių. Jautėsi solidari ir pa
kili nuotaika, vieninga demon
stracija.

Minėjimą ruošė New Yorko 
Lietuvių Taryba (Altas), jam 
vadovavo dr. E. Noakas. Pro
gramą sudarė dvi dalys: iškil-

Sovietai vasario 12 ėmė plūs- 
Vicepriezidentas Nixonas pa- ti Persiją ir Ameriką dėl nepa-

Senate pereitą ketvirtadienį 
didelę kalbą pasakė senatorius 
Mansfieldas. Montanos demok
ratas. Žmogus įtakingas ir dė- 
.mokratų laikomas specialistas 
užsienio reikalais, nes yra se
nato užsienių politikos komisi
jos narys ir daugumos lyderio 
pavaduotojas.

Po jo kalbos N.Y. Times ve- 
dajame pareiškė, kad pagrin
diniais punktais demokratu 
specialistas reikalauja to paties 
kaip ir Chruščiovas: kad dėl 
Vokietijos sujungimo tartęsi ry
ty ir vakarę Vokietija; tokiu 
būdu būty pripažinta rytų Vo-

> x Ištroškusiems taikos ir ramy
bės reikia priminti, kad Mask
vos imperialistų agresija ir gro-

— Šveicarijoje, Ženevoje, 
posėdžiavo 50 kraštų protestan
tų ir pravoslavų bažnytinių vy
resnybių atstovai ir vasario 12 
paskelbė savo susidomėjimą po
piežiaus Jono XXIII paskelbtu 
bažnyčių susiartinimu, jei tas 
susiartinimas bus paremta* 
"tarpuskvia pagarba".

Vanagaičio Maldą už žuvusius 
dėl Lietuvos nepriklausomybės.

St. Briedis perskaitė Vasario 
16 proga paskelbtas dekliaraci- 

jas Valstybės sekretoriaus Fos* 
ter J. Dulles.

(Nukelta į 8 psl.)

Tačiau Eisenhovver'.s nesuras 
tokių sekretorių, kuriais galėtų 
tiek pat pasitikėti kaip Dulles. 
Jų ieško tarp buvusių savo ben 
dradarbių generolų. Tačiau ki 
ta kliūtis — kad nebūtų pre 
ridento štabe perdaug karių.

Visiem sustojus. Amerikos ir 
Lietuvos vėliavą! įnešė ir joms 
visą iškilmingąjį dalį asistavo 
New Yorko skaitai ir skautės. 
Abu himnus smpedojo Opere
tės choras. Invokaciją paskaitė 
kun. J. Aleksiūnas, Angelų Ka
ralienės parapijos klebonas: 
“Viešpatie, gražinki lietuvių 
tautai laisvės dienas’’. Po in- 
vokacijos choras atgiedojo A.

iš Monitor 
pagrojo d. i 
dainas.
pusė va’a.i-

paskutiniu metu, kada Dulles nis, 49 metų, į departamentą 
manevravimas dėl santykių su -.apimtas taip pat prieš dvejis 
Maskva pelnė jam ir Europoje metus, ir jam buvo pavęsta 
didėt pasitikėjimą:’------- -—— ^pecialieL-pasipriešinimas^soįoe-

tų ūkinei agresijai. Christian 
Herteris yra artimesnis savo po 
litika Stevensonui, Dillonas — 
artimesnis Dulles. Pirmasis lin 
kęs ieškoti kompromisų, antra 
sis kietumo santykiuose su So-

Lietuvos Generalinio Konsulo 
J. Budrio Žodi* Nepriklausomy

be* Minėjimo New York* 
Kiekvienas save gerbiąs žmo

gus atlieka skrupulingai savo 
pareigas. Tokia neįrašyta įsta
tymuose, bet garbės pareiga yra 
atsilankymas į Vasario 16 mi
nėjimą. Prisiminti tą dieną tik 
namie, savo širdyje, yra skaus
minga privilegija paliegėlių ir 
lietuvių už geležinės uždangos. 
Esančių laisvėje lietuvių parei
ga pademonstruoti viešai savo 
ištikimybę Lietuvai, ištikimybę 
Vasario 16 dienos idealams, pri
siminti žuvusius ir savo ken
čiančius tėvus ar brolius, ne- 
pašykštėtiir materialėsaukos, 
nes be to negali būti jokios 
akcijos. > - -

Bendram minėjime pasijun
tame ne tik arčiau Lietuvos, bet 
ir galingesni. Veiksnių akcija 
neatstos gausingų ir įspūdingų 
viešų demonstracijų. Tik skai
čiai imponuoja ir įrodo, kad 
lietuviai remia savo išrinktą va
dovybę. Tuo pasirėmę, veiks
niai energingiau veiks, drąsiau 
kalbės ię greičiau bus išgirsti, 
gal ir išklausyti.

Kova nėra lengva, bet be jos 
negali b^ti laimėjimo. Jos sun
kumai negali mūsų atbaidyti, 
nės mes tvirtai siekiame lais
vos Lietuvos: Mes kovojame ne 
už save, bet už savo tautos tei
sę gyventi savo žemėje ir val-

— Irako min. pirmiriinkas 
. paskelbė, kad Irakas duoda 

Virtutinije eiWje: John McCIoy. Alfred Greunther. Apatinyje: Christian Herter. Douglas Dillon. rinklus Alžyro sukilėliam. TUOS

deramasi skyrium nuo viso Vo- 
kitijos klausimo; kad vekaru ka
riuomenė būty atitraukta, ir jos 
vietoje būty Jungtiniu Tautu 
kariuomenė.

N.Yr Times vedamasis z 
Vasario 16 dienai

N.Y. Times vasario 16 tokia 
antrašte paskelbė vedamąjį, 
skirtą Lietuvos nepriklausomy
bės sukakčiai. Priminęs valsty-- 
bės sekretoriaus ) pareiškimą 
Vasario 16 proga ir gubernato
riaus paskelbtą Lietuvos dieną, 
autorius daro tokias išvadas:

"Mes nesiūlome karo Baltijos 
valstybėm išlaisvinti^ Nė ty val
stybių piliečiai, gyveną čia ar 
kituose kraštuose kaip egzilai, 
nepasisako už tokią nacionaliz- 
mo formą, "kokti. ten buvo tarp 
dviejy pasauliniu kary. Ko jie 
nori — tai politinės, religinės 
ir kultūrinės laisvės. Jie žino, 
kaip ir mes, kad tokia laisvė ga
li egzistuoti tik laisvame pasau-

Kas būty, jeigu Amerikos'~ Vokietijoje ne tik vyriausy- 
politikai vadovautu tik bės atstovai, bet ir opozicijos 
-— senatoriai? socialdemokratai trauko pečiais.

Nors vyriausybės politiką le
mia ne senatas, tačiau senatas 
pataria, spaudžia. Mansfieldo, 
Humphrey, Fulbright spaudi
mas vokiečiam rodo, į kurią 
pusę vairuos . demokratai, jei 
jie perims vyriausybę. Tokia 
padėtis dar labiau pabrėžia 
svarbą Dulles, kuris mokėjo at
sispirti senatoriam politikam.

Tai bus dvidešimta vyriausybė 
po karo.

Italijos naujos vyriausybės 
užsienių reikalų ministeris bus 
Giuseppe Pella. Kiti ministeriai 
— 15 tie patys, kur buvo Fan- 
fani vyriausybėje.

Min. pirm. Segni laikomas 
taip pat iš “kairiųjų” krikščio
nių demokratų kaip ir Fanfara, 
tačiau jis nėra tokis radikalus 
socialiniu atžvilgiu ir surado 
programą, kuri patenkina 
narchistus ir liberalus.

da turi pereiti prie kieto kuro lūs susilaikyti nuo balsavimo, 
raketom. Ar tada Sovie^i neno
rės pasinaudoti?

—Maskva paskelbė suėmusi
Amerikos šnipus, nuleistus pa
rašiutais iš Turkijos.

Amerikai itjos sąjunginin
kam liūdniausia pereitos savai- 
re zrare reKrero*
rius J. F. Dčl&'vel tūri vėžį 
liaukose; ligai pašalinti naujos 
operacijos nebus daroma; liga 
bus gydoma radijo terapija—

Dulles liga sukėlė didelį su- 
Times pastebėjo, kad tokia sirūpinimą ne tik Amerikoje, 

senatoriaus politika tik labiau bet ir Europoje. Ypač, kad da
bar yra toks lemiamas momen
tas - santykiuose su Maskva.

— Kuboje ministerio pirmi
ninko pareigas nuo vasario 14 
perėmė pats Fidel Castro.

Kalbantiems apie didelius pa
sikeitimus Sovietuose, reikia

PRIĖMIMŲ KRONIKA
Lietuvos atstovas J. Rajec

kas su ponia dalyvavo vicepre
zidento ir ponios Nbcon diplo
matinių misijų šefų ir jų žmo
nų garbei suruoštame priėmime 
vasario 4; ..

Abrahain Lincoln 150 metų 
gimimo sukakties proga Wil- 
liam G. Stratton. Illinois guber
natoriaus ir specialaus komite
to iškilmėm ruošti kvietimu, J. 
Rajeckas dalyvavo sukaktuvi
niame bankete, kuris įvyko 
Springfield, UI., vasario 12.

Diplomatinis korpusas iš 
VVashingtono paskutinį kartą 
dalyvavo panašiame Lincolno 
pagerbime Springfield, III. 
prieš 50 metų. t.y. Lincolno 
šimto metų gimimo sukakties 
proga.

ro sienos.
— Lenkijos du žvejai užda

rė savo draugus laivo kajutėje 
ir, pasiekę Danijos Bornholmą, 
paprašė azylio.

smurtu užgrobtos, tebelaikomos 
pavergtos, kolonijom paverstos. 
Reikia rodyti, jog tas grobikas 
yra Maskvos diktatorius, narys 
Jungtinių Tautų kalbančių apie 
laisvę, žmoniškumą, teisingumą 
o tačiau sovietinį smurtą tole
ruojančių.

Lietuviška programa per New 
York Times radiją

buvo duota sekmadienį, vasa
rio 15 d., 2 vaL p.p. Pradžioje 
pranešėjas priminė, kad trys 
mažos Baltijos valstybės Lietu
va, Latvija ir Estija nuo 1940 
metų rusų bolševikų pavergtos. 
Taip pat priminė,_ kad New 
Yorko lietuviai Webster Hali mi
ni Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo sukaktis. Ta proga 
davė plokštelių muzikos. Dvi 
dainas iš Čiurlionio ansambij 
plokštelės ir dvi 
plokštelės. Po to 
estų ir tris latvių

Programa truko 
dos.

— N.Y. Times sekmadienio 
laidoje atpasakojo valst. sekr. 
Dulles pareiškimą dėl Lietuvos 
nepriklausomybės 41 sukakties.

kalbose pradėjo aiškinti, kad 
reikia gerinti drabužius, nes 
dabartiniai tiek vyrų.
terų nešiojami vatinukai tinką 
tik į muzėjus.

. .. . toriai priminė, kad Chruščiovo
o .savo. . atvykimas reikštų Vengrijos ir

gas Tautų Sąjungai ir nerelka- u
lavusų jokios paramos, yra 1 - kari.iu0M!

sluoksniuose manoma, kad A- 
merikai bus pavojingiausias 
metas 1960-64. Tai ;metas. ka-

Gydytojai sako, kad liga nė
ra tokioje padėtyje, kad Dulles 
turėtų visiškai pasitraukti iš pa
reigų.

KAS PAVADUOS DULLES?
Šiuo metu departamente Dul

les reikalus perėmė jo pavaduo 
tojai, pirmoj eilėj Christian 
Herteris. antroj Dillonas. abu 
du spaudos vertinami labai pa 
lankiai.

Tačiau jei Dulles negalės da 
lyvauti konferencijoje su Sovie 
tais; tai prezidentas bus ragi 
namas skirti naują sekretorių. 
Tarp kandidatų minimi abudu 
pavaduotojai. Kertei is yra 63 
metų, prieš dvejus metus pa 
imtas į valstybės departamentą, 
buvo galvojama, kad jis būsiąs 
Dulles įpėdinis, bet Herterį 
taip pat nuolat kankina reuma 
tizmas. Dillonas. pavaduotojas 
ūkiniais reikalais, yra jaunes

privalėme apie jį ir kalbėti. 
Reikia rodyti laisvajam pasau
liui, kaip tuo metu, kada jis 
džiaugiasi kylančiom ir laisvę 
gaunančiom Azijos bei Afrikos 
tautom; kada jas, nepažinusias 
nepriklausomybės.
Jjingžip* Tautas, ir ne tik pri- kvieUlna j Sve<Jij rieitai 

rnilijomnes sisakį, opo:i<.ijos parti)os _
lėšas joms ta tuo pa- konservajoriaj jj. liberalai, už 
č>u metu eile totų senų_ valsty- _ detnokratai. Konservą-
bių (tarp jų ir Lietuva, ištikimai

AR DULLES GALĖS 
PASILIKTI PAREIGOSE

Atsilankiusiam- prezidentui 
valstybės sekretorius Dulles pa
reiškęs noro pasitraukti iš pa
reigų. Tačiau prezidentas nesa

nti pasiėmė A. Segni. Jo vy- tiko. Dulles prezidento akyse 
riausybę remsią kr. demokra
tai ir monarchistai. Jie turės 
daugumą, jei prikabins libera-

DėlKipro 
susitarė

Graikijos ir Turkijos minis
teriai Šveicarijoje vasario 11 
paskelbė stta&arimą dėl 
Kipro salos valdymo. Ji bukian- 

_ , ti -Hepriktaosdąia; parlamente
Turėdami tą didelį tikslą, <ju trečdaliai graikų ir vie

nas trečdalis turkų. Anglija 
tam pritaria, kada jai lieka ba
zės. Anglai Kiprą valdė 81 me-

ginklus gauna iš Sovietų. Ira- 
Valst. sekr. Dulles nuėjo į NIXONAS APIE AMERIKOS Sovietam persijoję nepasisekė &as nor> perimti iš Egipto Įta- 

ligoninę oficialiai- vienam mė
nesiui. Sakoma, kad jis negalės
eiti pareigu ilgiau. Prezidentas T “ 'v uc‘ i Ameriką 24 studentus, Ame-
turėję* slapta pasitarima su- re*ke’ J F Dulles .* sisekus,ų der>> su Per ^a rika i Sorietus siųs 72, Pernai 
respublikonu vadais ir pateikęs retonaus PareiSM nepasitrauks. Nuo ^„5,0 29 Sovietų iniciaty- 
jiem eile galimų Dulles vietinin- 0 iei ir pasitrauktu, lai Ame- va ėjo derybos su Persija dėl 

rikos politika pasiliks ta pati nepuolimo, ūkinės pagalbos ir 
"tvirta principuose, lanksti tak- karinės sutarties. Sovietai kal- 
tikoje”. tina Persiją, kad ji tuo pačiu

laiku derėjosi ir su. Amerika.
Persija pasirinko Amerikos są
lygas, ypačiai, kad paskutinėm 
dienom Amerika ir jos sąjun
gininkai paragino Persiją su 
Sovietais nesidėti.

Tik prieš trejis metus Chruš
čiovas pasmerkė Staliną, pas
merkė asmenybės kultą. Kad 
jis nepasikartotų, įsivedė kolek
tyvą iš trįjų asmenų. O kur jis 
šiandien?. Ir vėl liko vieno as
mens diktatūra. Chruščiovas 
smerkė Stalino politiką tautybių 
atžvilgiu, bet kruvinas smurtas 
prieš Vengriją parodė, kad ir 
čia Chruščiovas ne kitoks, kaip 
Stalinas

vienybe, labiau padrasina So
vietus reikalauti, kad Vakarai 
jiem pasiduotu.

priminti: Maskvos soste daug ^-jesjeni kraštam, kuriem Mask- 
kas pasikeitė, pasikeitė as- va siekia tokio pat likimo kaip 
menys, pasikeitė šūkiai bet vie-
ms dalykas lieka nepasikeitę Jej mūsų ba]sas nepakanka. 

tai tikslas užvaldyti pasaulį. išgirstamas;- jei mūsų že
mėje žuvusių kraujas nepakan
kamai sudrebina taikos ištroš
kusius laisvus žmonės, tai la
biau sudrebina toki įvykiai, 
kaip 17 Amerikos vyrų, žuvu
sių nuo klastingo Maskvos 
smurto. Ne visi žuvusieji buvo 
grąžinti, o tik tie, kurie netu
rėjo nušovimo žymių. Gerbiant 
savuosius kovotojus, reikia 
drauge pagerbti ir tų vyrų au
ką, nes ji yra įspėjimas.

Nors šios dienos padėtis yra 
sunki, tačiau turime palaikyti 
savyje tikėjimą * ateitimi, tikė- 

bimo aistra bus juo įžūlesnė, jimą, ipd žuvusių auka, žuvu- 
juo bus mažesnis laisvojo pa- Sių Lietuvoje. Latvijoje, Estijo- 
saulio pasipriešinimas. Pasi- je, Sibire. Vengrijoje. Suomijo- 
priešinimą jų diktatui Maskvos je. Korėjoje ir kitur, o taip pat 
viešpačiai vadina šaltuoju karu, gyvųjų kentėjimas pavergtuose 
Jų reikalavimas baigti šaltąjį kraštuose ir tvirtas balsas lais- 
karą reiškia baigti pasipriešini- voje Amerikoje, virs pagaliau 
mą Maskvai, reiškia pasiduoti bendru aktyviu pasipriešinimu, 
Maskvos diktatui . kuris priartins galą smurtui, 
l Kalbėdami apie tai, reiškiame grąžins laisvę pavergtiem ir pra- 
susirūpinimą net tik savo vals- dės visai žmonijai taikos, ir kū- 
trbto, OTtįk 
liktam. Tri yrą

— Maskva ir Kinijos komu
nistai vasario 14 paskelbė, kad 
jų draugiškumas nesulaužomas. 
Esą veltui Amerikos "imperia
listų” ir Jugoslavijos “revizio- 
nistų" pastangos tas dvi valsty
bes supjudyti. (Chruščiovas iš
vadino prasimanėliu ir Ameri
kos šen. Humphrey, kuris skel
bė, kad Chruščiovas jam aiški
nęs, jog Kinijos komunistų kol
chozai esą pasenęs dalykas.).

— Vokietijos vyriausybė va
sario 14 sutiko įsileisti Sovietų 
automobilių už pusantro mil. 
dolerių.

— Tunisas apkaltino Pran
cūziją, kad jos lėktuvai ir vėl 
apšaudė vasario 14 civilinius 
gyventojus — 2 užmušė, 8 su
žeidė. Tai įvyko prie Alep Rat- 
ma kaimo 10 mylių nuo Alžy-



stipri ir lengvai

BRUNOKLAUS KUCHS

KAS BUVO TAS KAMAJŲ DVARPONIS BIMBA?

nežinom.

KUR LINK SUKA ANGLAI?

Erdvės platformą?

gali ne pasakyti, kad tai jo pa
ties komunistinių burbulų au-

AR KETURIŲ 
KONFERENCIJA ĮVYKS?

—Chruščiovo naujas agentas 
į Ameriką būsiąs Mkhail Sus* 
lov, partijos teoretikas. Jis kaip 

labai aktyviai da- 
įjos žudymuose.
1955 nedavė jam

Tai gražiausia ir patogiausia vieta atostogoms. Jūs čii 
randate nuolatinę vasarą su skaidriu Atlantu ir lieknom! 
palmėmis.

lyvavę
Dėl to
vizos jvažiuoti j Mafiją.

Kai 1940 atėjo bolševikai, 
Juozas tą pat vakarą rašė laiš
ką Antanui, iŠ girdamas bolše
vikus ir dėkodamas už išlaisvi-

vietai pralenkę Ameriką rakę* 
tą ir autorės erdvės tyrimo 
ąrityšs W 
Jaudtodamiesi amerikiečiai 
klausia: kaip tai galėjo. nutik-

SAULĖTA, MALONU, PATOGU
Hollynoodo Apartamentuose

Didžiau- nus Armėnijoje

-=r Taip. Aš kalbėjau su juo 
apie tai paskiąu. Klausiau jį 
privačiai.

— Ar gąlį tamsia mum pa
sakyti, aplę kadą tas pąsikal- 
bėjimas buvo, metų laiką ar 
mėnesį?

— Sakyčiau, tai buvo 1947, 
gale 1947: Jis man sakė gavęs 
informacijų apie erdvės plat-

tildai
— Sovietų profesorius aiški* 

no studentam: “Keliauti į Mar
są* Piuto, Venerą galėsime vi* 
sai netrukus ... Ar turite kas 
klausimų?”. Vienas studentas 
nedrąsiai paklausė: “O kada'ga
lėsime keliauti į Vieną?”

Kiek tom žiniom pasinaudo
jo Maskva, oficialių duomenų 
nėra. Bet Maskvos šnipų gau
sumu Amerikoje susidomėjo 
ir Kongresas. Ir 1951 balandy
je Kongreso jungtinė komisija 
atominės energijos reikalam 
buvo padarius išvadą:

"Atrodo, yra pagrįsta išva
da, kad jungtinė Fuchso, Pen- 
tecorvo, Groonglass ir May vei
kla pagreitino atominės ener
gijos programą mažiausia 18 
mėnesię".

Nuo to Kongreso komisuos 
pareiškimo praėjo 8 metai, ir 
nauja komisija vėl konstatavo, 
kad ir reketom Sovietai aplenkė 
Ameriką tokiu pat laiku. Aiš- 
kėja ir viena iš priežasčių ko
dėl aplenkė:

šnipę dėka Maskva pasinau
dojo Amerikos padaryta pažan
ga, pasinaudojo laiku, kuriame 
Amerika penkmečiui sustabdė 
savo veiklą raketę ir satelitų 
srityje, duodama Maskvai gali
mybę Ameriką prisivyti ir pra
lenkti.

NAMŲ ADRESAS
106-53 95th Street

Anglijoje buvo apklausti 
248,000 piliečiai, ar jie prita
ria, kad plieno pramonė būtų 
suvalstybinta. Kai darbiečiai at
ėjo į valdžią, jie laivo suvalsty
binę. Konservatoriai atėję vėl 
suprivatino. E atsakiusių kon
servatorių 46 proc. pasisakė, 
kad padėtis nebūtų keičiama, 
23 proc. nori mažiau ‘ nacioali- 
zacijos. Tarp darbiečių 35 proc. 
nori didesnės nacionalizacijos; 
30 proc. nenori jokio pakeiti
mo. Tie atsiliepimai rodo, kad 
anglai nacionalizacijos atsikan-

Atsakymo 'ieškodami, atver
čiame U£ New$ 1W- Report 
1957 spalio nr., biriame buvo 
informuojama apie sovietinius 
šnipus Amerikoje. Ten randa
me kai kurių dėmesio vertų 
informacijų.

Amerika raketų tyrinėjimą 
pradėjo tuojau po -karo. Po
1947 toje srityje dirbo visos 
trys kariuomenės tarnybos. 
Pirmą oficialų pareiškimą a- 
pie tai randame 1949 sausyje. 
Apsaugos sekretorius James 
Fęrestal, pranešdamas apie
1948 metų veikimą, mini rake
tas ir satelitus:

“Vairuojamos raketos.... že
mės satelito programa, kurią 
rūpinosi kiekviena karinė tar
nyba nepriklausomai, buvo pri
skirta raketų komisijai, kad 
koordinuotų. Kad būtų išveng
ta pasikartojimo, komisija re
komendavo ribotis tik studi
jom ir brėžiniais...

Vedinas, raketom ir sateli
tais Amerika rūpinos jau prieš 
dešimtį metę. Bet nuo to laiko 
nuo 1949, tos srities programa 
buvo nustumta į filį.

Vyriausybė ėmėsi taupymo 
politikos. Tfu buvo laikai, ka
da karinis biudžetas buvo tik 
trečdalis to, kas buvo jau 1957. 
Pinigai buvo numatyti kitiem 
valstybės reikalam.

Rūpestis raketom buvo atgai
vintas tik 1955.

Kai raketas nustūmė į šalį 
Amerika, jom labiausiai susi
domėjo Sovietai, kaip tai maty
ti iš ję šnipę veiklos Ameriko*

Žinias apie naujus ginklus, <j 
labiausiai atominius, gaudė Ar k 
merikoje vietinio kilimo "šnipai 
(Harry Gold, David Greenglass 
ir jų visų viršūnė EtheI ir Ju
lius Rosenbergai). Gaudė taip 
pat ir specialiai atsiųsti iš An
glijos Sovietam dirbę Anglijos 
atominio tyrinėjimo pareigūnai

116-55 Queens Blvd.
TeL VL 3-1477

Tarybų Lietuvoje karo pabaigo- nuo jis visur didžiavosi’ 
je, dvarponio JJ. Bimbos nie
kur niekas nebematė. Sakė, kad 
jis yra kuf nors išbėgęs, slap
stosi’.

Taip rašydamas, Ant Bim
ba nutylėjo, kad tas Juozas yra 
jo tikras brolis; nutylėjo, kad 
komunizmo vėjų Juozas prisi
gaudę iš Antano.... Apie tai nimą. Bet tai truko neilgai. Ka- 
plačiai buvo rašęs Darbininke majuose mintingo komunistų 
1952 gegužės 13-23 Juozo Bim- kalbėtojas apšaukė Juozą Rimbą 
bos buvęs kaimynas. “liaudies išnaudotoju”, kuris

Kaimynas ten buvo rašęs, Amerikoje -iš darbininkų prisi- 
kad Lietuvoje turėdamas dva- plėšęs pinigo. Bimbos dvaras 
ro centrą ir malūną, Juozas buvo nusavintas. Brolio Anta- 
Bimba visiem skelbė, kad ko- no garbintą komunizmą sugrio- 
munizmas nušluos visų šalių vė bolševikinė tikrovė. “Bim-

Dideliam apdraudos sutaupymui, geresnei savo 
apsaugai ir greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostolių atlyginimo.

bos širdis virė pykčiu; jis išsi
juosęs keikė naują valdžią. Ta
da žadėjo rašyti broliui Anta
nui ir prašyti padėti jam išva
žiuoti vėl atgal į Ameriką. 
Tą pačią ar.;,sekančią savaitę 
ponas Bimba išvažiavo į Kauną. 
Lankėsi JAV konsulate. Ten su
žinojo, kad yra praleidęs jau 
daugelį metų visus registraci
jos terminus.... Grįžusį namo

formacijų apie kitų veiklą, y- iLenino keliu” kolchozas. Lais- ba dvaro centrą, ir taip tapo Bimbos, kuris darbininkus la- kuS
mčiai apie Lenbergų (jie nu- vės raštininkas ta proga imasi dvarponiu.......Girdėjau, kad jis bai skaudžiai išnaudojo. nežinąs, lai atsakymas, kuris

- pasakoti, kas buvo tas “dvar- antrojo pasaulinio karo metu
buvęs netgi Kamajų banko di
rektoriumi ir bendradarbiavęs 
su naciais.... kai aš lankiausi

PASIKEITIMAS ASMENIM ..
—Ameriktofiy turistų lig šiol 

didžiausia grupė — 450 vasa
rio 9 nuvyko laivu į Sovietus, 
į Odesą. ' .

yra gana panašus i MikoianoKas jam tų komunizmo bur- įL^mą a^e Amerikos bkū- 
zulų pripūsdavo? — “Didžiau 
sias J. Bimbos išminties šalti- nematėm. Antanas Bimba ne
įlįs buvo jo brolis Antanas, ku-

—Kurį brolį tamsta turi gal
voje?

— Bernardą Greengtassą.
— Ar jis buvo, kai Rozenber

gas tai sakė?
— Taip.
— Ar tamsta nekalbėjai su 

Rozenbergu apie erdvės plat
formos projektą?

formą iš vieno savo vyrų, kaip 
jis išsireiškė.

— Ar jis sakė tamstai, ko
kias informacijas jis gavo iš 
savo vyrų apie erdvės platfor
mą? Ar pasakojo 'apie tai iš 
viso?

— Taip. Jis tai pasakojo 
taip pat mano brolio akivaiz
doje.

Užsakius du šios rūšies siuntinius ar daugiau —* 10% nuo
laida. Siuntinio užsakytojui persiunčiamas siuntinio gavėjo pa- 

pakvttąvtmąs, kad siuntinys gautas Lietuvoje.
Velykinis dovanų siuntinys A 1 (Moterims)
I. 3 jąrdų 100% vilnonės medžiagos atkarpa kostiumui, pilkos, 

mėlynos ar juodos spalvų.
1 Pilnas komplektas siuvėjinių priedų moteriškam kostiumui.
3.3 jardų veliūro rūšies 100% vilnonės medžiagos atkarpa 

pdltui, pilkos, mėlynos ar rudos spalvų.
4. Pilnas komplektas siuvėjinių priedų moteriškam paltui.
5. 3 Jardų vilnonės Atgalinės rūšies medžiagos atkarpa sukne

lei, įvairių spalvų.
6. Plastinis lietpaltis.
1 Pora batukų, sportinio tipo, gero chromo odos, stiprūs ir 
' praktiški. _ _____ „ ,
8. Vilnonis megstinis, įvairių spalvų, dailaus mezgimo ir šiltas.
9. 2 gražios skarelės, viena vilnonė, antroji rayono. Abi dailiai 

raštuotos.
10. 2 cottono paklodės vieng-’bai lovai.
II. 2 poros moteriškų apatinukų, 2 marškinukai ir 2 kelnaitės.
12. 2 poros moteriškų “Lisle” šilkinių kojinių.
13. Pora odinių pirštinaičių su šiltu pamušalu.

Šio siuntinio kaina tik 1M doL
Velykinis dovanų siuntinys B 1 (Vyrams)

1. 3 H jardo vilnonės 100% medžiagos atkarpa sekmadieni
niam kostiumui, tankaus audimo ir stipri medžiaga. Mėly
nos spalvos.

2. Pilnas komplektas siuvėjinių priedų vyriškam kostiumui.
3. 3 jardų 100% vilnonės medžiagas atkarpa paltui, mėlynos 

spalvos.
4. Pilnas komplektas siuvėjinių priedų vyriškam paltui.
5. Pora elegantiškų pusbačių, dvigubi padai, gerai išdirbto 

chromo odos, juodos ar rudos spalvų.
6. Vilnonis, dailaus mezgimo ir elegantiškas megstinis, pilkos 

ar mėlynos spalvų.
7. Vyriški sekmadieniniai viršutiniai baltiniai, poplino “non-

iron” medžiagos. „„
8. Vyriški vilnoniai apatiniai baltiniai, ilgos kelnės ir pus- 

trumpėm rankovėm marškiniai.
9. šiltas grynos vilnos šalikas, lygių spalvų ar raštuotas.

10. Dailus kaklaraištis.
11. 2 pOroS vilnpmų kojinių. -
12. Pora odinių pirštinių su aitu pamušalu. ' t

Šio siuntinio kaina tik 1M doL
Velykinis dovanų siuntinys K1 (Vyr. ir mot)

1. 3% jardo vilnonės medžiagos atkarpa vyriškam kostiumui, 
pilkos, rudos ar mėlynos spalvų.

2. Pilnas komplektas siuvėjinių priedų vyriškam kostiumui.
3. 3 jardų vilnonės medžiagos atkarpa moteriškam kostiumui, 

juodos, pilkos, mėlynos, rudos ar pastelinės spalvų.
4. Pilnas komplektas siuvėjinių priedų moteriškam kostiumui.
4. 4 jardų atkarpa raštuotos medžiagos suknelei,' žalios, raus

vos, mėlynos ar pilkos spalvų.
6. Vyriški sportiniai marškiniai.
7. Vilnonis moteriškas megstinis.
8. 3 jardai Corduroy medžiagos atkarpa vyriškom kelnėm, ru

dos spalvos.
9. 1% jardo atkarpa Rayon-Gabardine, sijonui.

10. 6 jardų Corduroy medžiagos atkarpa, berniuko kostiumui 
ar kelnėms.

11. 6 jardų atkarpa mergaičių suknelėm, labai .
išplaunama. • . • 4

Šio siuntinio kaina tik 1M doL
Nedelskite užsakykite šiandien, teliko 50 dienų iki Velykų.

tano redaguojamos Laisvės iš
traukas Juozas paskaitydavo ir 
suvažiavusiem į malūną ūkinin
kam. ’

hftti tohrio kur nfe.
ra gnritorijos tarp mėnulio ir 
žemės, ir kaip satelitas jis turįs 
sjiktię apie žemę.

— Ar jis pasakojo tamstai, 
B kurios šio krašto vietas jis 
tą informaciją gavo?

— Aš to neatsimenu.
Kalbama aiškiai apie sateli

tą, apie kurį Maskvos šnipas 
Rozenbergas gavo žinias ir jas 
perdavė Maskvai.

teisti mirti 1953). 1949 kovo . M
9 teisme tarp teismo tardytojo P°“f ™ba/ ..
ir Grenglasso buvo tetos pasi- Puikiai aš jį pažinau ir at
kalbsimas* simenu. Jis buvo iš to paties

— Ar Rozenbergas minė- Valaikiškių (Užusienių) kaime- 
jo tamstai apie vyriausybės Ko* sūnus Juozo Bimbos, jo var- 
projektus, apie kuriuos jis bu- buvo Juozas.
vo gavęs infonnaerijų iš savo “Su juo istorija gan įdomi, 
ryšininkių Ilgiausiai jis gyveno ir dirbo

__ Taip. Sykį dalyvaujant Detroit, Mich., — dirbo Fordo 
fabrike. Atsimenate, kokiais 
laimingais mes skaitydavome 
tuos, kurie dirbo “pas Fordą”. 
Net penkis dolerius Į dieną al
gos jie gaudavo. J J. Bimba bu
vo vienas iš tų laimingųjų. Sa
vo laiku jis gana aktyviškai

Vakarai jos siekia. Yra pasi- dalyvavo pažangiajame judėji- 
ryžę rodyti nuolaidų. Kokios — me. Bet tame judėjime įvykus 
iki konferencijos bus, neskel- skilimui, J J. Bimba pasiliko su 
Mama. Tačiau ir .anglai ir Dul- “ekstra kairiaisiais” ir be pa
les pareiškė, kad už Vakarų sigaūėjimo plūdo komunistinį 
nuolaidas turi ateiti Sovietų 
nuolaidos. Ar Sovietai jų darys 
— ženklų nematyti.
• Vakarų diplomatai spėja, kad 
Sovietai gali nesutikti nė su ke
turių konferencijos siūlymu. 
Sovietai nori, kad prieš Vakarų 
tris atstovus butų taip pat trys 
komunistinio bloko atstovai.

Koe*tor*nd|ii rengtos!
Papildomai pranešama, kad 

Vakarų ekspertai jau svarsto 
smulkmenas, kaip vakariečiai 
turės pasielgti, jei rytų Vokie
tija pastos kelią vakarų konvo
jam į Berlyną, jei sugadins ke
lią ar J| uftlokuos medžiais ir 
kitkuo. Numatoma, kad Šūviai 
būtų vartojami tik pačiu kri
tiškiausiu metu.

Duljes pasiekęs derybose su 
Macmillanu to, kad ir Anglija 
pritarė imto ne tik oro tilto, 
bet tankų palydovų autostrado-

Komunistinėje Laisvėje va
sario 3 A.B. (Antanas Bimba)

(Kiaus Fuchs Alau Nūn May pasakoja skaitęs iš Vilniaus lei- sąjūdį. Dažnai man rašydavo darni, žmonės traukė pečiais,
Bruno Pentecorvo) * ūžiamame Tėvynės Balse, kad ilgus koliojanČius laiškus.

Vienas iš tu šnipų (Green- Kamajuose, kur “šeimininkavo “Paskui jis sugrįžo Lietuvon žmonių skriaudėjus, Antanas kalba
giass) prisipa&o ir patikėto- dvarponis Bimba”, dabar yra ir nusipirko Kamajų dvarą ar- miausia peiktų pradėti nuo Drous- Antanas KalDa

mano broliui, jis minėjo 
vės platformą'.



DAtltKINKAS

LAIŠKAS Iš LIETUVOS

je, jis parašė disertaciją apie 
tautiškumą popiežių encikliko
se. Tasai jo darbas Amerikoje 
buvo išspausdinta 1943 me
tais. Jame nurodoma, kaip Ka
talikų Bažnyčia visada, seniau 
'ir dabar, vertino 4r tebeverti
na tautines kalbas, papročius, 
literatūrą ir meną, tautinį su
sipratimą, nepriklausomybę. Jei 
kitom tautom padaroma žalos, 
siekiant žmones nutautinti net 
per bažnyčias, tai daroma prieš 
Katalikų Bažnyčios nusistatymą 
ir dvasią, tai daroma tiktai at
skirų žmonių, nors jie būtų ir 
aukšti dvasiškiai, šiuo atžvilgiu 
jie veikia kaip žmonės savo

Berlyno klausimas ir Lietuva

AR MES BRANGINAME 
SAVO KALBĄ?

Vysk. John J. Wright pasa
kė anuos teisingus žodžius ne 
tiktai
Amerikos padėtimi, bet teisin
gais principais, kurie visada ga
lioja. Dar studijuodamas Romo- liginis

Laiškai Lietuviams paskelbė 
iš Lietuvos, pažymėdami, kad 
laiškas yra išvengęs raudono
sios cenzūros. Tame laiške ra
šoma:

“Seniai Jums rašiau, tačiau 
tada, kai rašiau, širdyje buvo 
skaudu, kad nebuvo galima ra
šyti tai, ką jaučiau ir ką norė
jau parašyti. Tiesa, Jums daug 
kas yra žinoma, tačiau esu įsi
tikinęs, kad tikro vaizdo nesate 
susidarę.

“Mūsų darbas yra gana sun
kus, ir tik Aukščiausiojo ypa
tinga malonė saugoja bei stip- 

remdamasis dabartine rina. Ypatingai skaudu kaišia
doriečiams, nes jau metai laiko, 
kai yra suparalyžuotas visas Te-

gyvenimas. Kankinys

Laimatt tvarto RCDAKCiNĖ KOMISIJA. Vyr. ras. •> SUSICD«MS 
If korwcMNBdsficl Jm redakcija taito save možltrt tMMBdoti ctf aflpa 

ttal sMiQoml If gFfžtaaml MrtorUMs pratMt. Pavarto vtorrtoytl atnUpaator mM

tautos, nekęsdami kitų tautų ir 
kalbų, bet ne kaip atstovai Ka- 
tilikų Bažnyčios. Katalikų Baž
nyčia tautinės neapykantos ne
pateisina.

Taigi, nėra pateisinamas 
gimtosios kalbos apleidimas 
nei bažnyčiose nei mokyklose, 
kurios yra skiriamos tautinei 
žmonių grupei, pavyzdžiui, lie
tuviam. Jie turi teisę savo 
gimtąja kalba melstis, girdėti 
pamokslus, reikalauti, kad jų 
vaikai būtų lietuviškai mokomi 
poterių ir paruošiami pirmajai 
komunijai Jei kitaip daroma, 
nusikalstama teisingumui.

S. Suž.

THf WORKIH ...iM Copyrtami By FRAMCtaCAM FATHCIto 
«to įeis Itotu- MijuBOi AMERIKA. LOS 
1RGANA OARBINiNKA ir LIETUVIŲ tlNIAA

. Daug amerikiečių, nef ir tų, 
kurie keliauja į užsienius, gal
voja, kad visi turi mokėti an
gliškai bet patys nejaučia pa
reigos išmokti kitų kalbos. Eu
ropoje viešbučių, restoranų tar
nautojai dažnai ąmeri kiečius 
sugėdina, kad jie gali susikal
bėti įvairiom kalbom, taip pat 
ir angliškai. Nėra abejonės, kad 
jie brangina savo kalbas, bet 

Svetimęįę mokėjimo 4 pramoksta ir svetimųjų. Mes gi 
reikšmę amerikiečiui stipriai 
pabrėžė vysk. John J. Wright, 
kalbėdamas Worcesterio As- 
sumption CoBege. Jisai, kaip 
žinome, iš Worcesterio perke-ę 
liamas į Pittsbūrghą. Anoji jo 
kalba buvo tartum paskutinė 
persikeliant į naują vietą. At- 
pasakojame pagal “The Catho- 
lic Standard” (Januhry 30, 
1959).

“Amerikiečiam, tur būt, di
džiausias nesmagumas užsieny
je yra tas, — kalbėjo vyskupas, 
— kad jie negali su kitais su
sikalbėti... Akivaizdoje žmo
gaus, kurio kalbos nesupranta
me ir negalime su juo susikal
bėti, mes ir nenorėdami pasi
darome jam priešingi”. Dar šv. 
Augustinas yra sakęs: “Jaukiau 
būti su šunim, negu su žmo
gum, su kuriuo nesusikalbi”. 
Tad yra labai svarbu, pabrėžė 
vysk. J J. Wright, kad "mūšy-1 
vaikai daugiau mokytasi sve- 
timęję kalby, kuriomis išreiš
kiamos kitę žmonię mintys".

Amerikiečiai didelėje pagar- įtodo biznyje bet ir sugebėjimo 
boję buvo ligi praėjusio pa- prieiti prie kRę tautę ir pra- 
saulinio karo. Jie visur buvo Meti jyzpįBp kalba. Ameri- 
mielai laukiami ir nuoširdžiai kiečiui vis dąr'atrodo, kad vi- 
priimami. Tam buvo dvi prie- si .turi jį suprasti angliškai. Jei 
žastys: viena, jie atstovavo seniau stengtai suprasti, nes 
laisvam ir demokratiniam kraŠ- doleris kalbėjo, tai šiandien 
tui; antra, jie tarėjo gerą pi- ----- - -
nigą —-dolerį.

Amerikiečių demokratinis 
nusistatymas buvo visiem^ ly
gus: jie neskyrė didžiųjų ir 
mažųjų valstybių ar tautų ir 
patys nesididžtevo, kad pri
klauso dideliam ir turtingam 
kraštui. Tai sudarė didelį skir
tumą, palyginus su hitlerine 
Vokietija ar fašistine Italija, 
kurios gyrėsi savo puikybėje 
ir niekino silpnesnius bei jiem 
grasino. Amerika buvo laikoma 
mažųjų ir silpnųjų užtarėja.

Amerikos pinigas taip pat 
buvo galingas. Visi dolerį gau
dė, mielai jį keitė ir saugojo, 
juo pasitikėjo. Doleris reiškė 
pastovią, tvirtą valiutą, kai Eu
ropoje pinigas smuko ir keitė-

vysk. Matulionis šię moty spa- 
liy mėn. 17 d. vėl tapo ištrem
tas į Šeduvą. Nors ir netoli, ta
čiau vis tiek jėga ištremtas. Pas
kutiniu metu jis sunkiai sirgo. 
Pats nesutiko važiuoti iš Biršto
no, nors seniai buvo vejamas 
iš savo vyskupijos. Bet spalių 
17 d. atvyko automobilis, vys
kupą įsodino jėga ir išvežė, kad 
nevaldytų savo vyskupijos. Tai 
padaryta prieš jo norą ir be 
Panevėžio ordinaro žinios....

“Naujajam vyskupui Slatke- 
vičiui, konsekruotam prieš me
tus, trumpai ir aiškiai pasakyta: 
“Sėdėk, kaip pelė po šluota ir- 
nerodyk jokio veiklumo!” Jo 
valdžios niekas nepripažįsta ir 
neleidžia eiti pareigų. Tai tokia 
pas mus yra religijos “laisvė”.

“Apie mūsų gyvenimą, ma
nau, jau žinote, tik gal ne vis
kuo tikite. Sunku jums suvokti 
ir tikėti, kad buvo net tokių at
sitikimų, kai už darbodienę bu
vo duodama po pusę kilogramo 
....šiaudy! Bet dar ne visi gali 
atlikti dienai skirto darbo. Kai 
kas teatlieka tik 40 procentų.

“Yra stengiamasi perauklėti 
jaunimą, kad jis būtų patenkin
tas esama tvarka. Svarbiausias 
uždavinys — išmušti Dievą iš 
jaunuolių širdžių. Tam tikslui 
yra nesigailima jokių pastangų. 
Mokiniams, o ypač mokytojams, 
draudžiama eiti j bažnyčią. Tai 
yra laikoma vienu didžiausių 
nusikaltimų. Auklėjimo be Die
vo įtakoje išauga ne žmonės, bet 
kažkokie žvėriukai, su kuriais

dažnai laikomės nusistatymo— 
kitus priversti mokytis tik an
gliškai: "let 'em spoak Eng- 
Hsh". Tai yra neprotingas ir 
mums nenaudingas nusistaty
mas. Visada naudingiau yra ki
to kalba kalbėti.

Deja, nurodė vysk. J.J. 
Wright, mūsų mokyklose sve
timos kalbos ilgą laiką buvo 
tartum kokios pamestinukės. 
Dabar jau kreipiama kiek dau
giau dėmesio, tačiau ir kolegi
jas baigusieji neįstengia su ki
tais susikalbėti neangliškai.

Norint kitus sau palenkti, 
reikia būtinai prašnekti jų pa
čių kalba. Niekas tuo atžvilgiu 
nenori būti ignoruojamas.

nė patys auklėtojai nesusikalba, 
"rampai sakant, teorija yra vie
nokia, o praktika visai kitokia. 
Jeigu šį kasdieninį gyvenimą 
matytų pačios viršūnės, gal bū
tų kitaip, bet jie žemesniųjų 
yra apgaudinėjami, žemesnieji 
valdininkai viską mulkina, kad 
tik valdžioje išsilaikytų..

TIESOS ŽODŽIAI 
lt worcesterio

\ "Perduokite nuoširdžausius
H sveikinimus ir Jonui XXIII. Te- 
■ I’s būna ramus: šiaurės tvir-

' /■ tovė /— Lietuva yra stipri, nė
Noutrauka Vytauto Augustino pragaro vartai jos nenugalės."

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymas po pirmojo Didžiojo 
karo turėjo artimą ryšį su kai
mynine Vokietija. Vokiečiai bu
vo tą pirmąjį karą pradėję ir 
Lietuvą okupavę, kovodami su 
rusais, kuriuos iš Lietuvos išvi
jo po 120 metų carinės pries
paudos. Vokiečiai siekė Lietuvą 
pasilaikyti, tačiau buvo leidę 
sudaryti Valstybės Tarybą, ku
ri paskelbė Vasario 16 aktą. 
Vokiečiai pirmieji pripažino 
Lietuvą nepriklausomą ir teikė 
pagalbos Nepriklausomybės ko
vę metu. Užtat Lietuvai buvo 
net prikišama, ji yra germano- 
filiška: palanki vokiečiam arba 
net yra jų įtakoje, nors taįp ne- 
buvo. Tuos kaltinimus labiau
siai skleidė Lenkiją, kuri pati 
norėjo Lietuvą užimti, tačiau 
nugriebė tiktai sostinę Vilnių 
su dideliu rytinių žemių ruožų.

i Vo
kiečiai savo ruožtu kabinosi į 
Klaipėdos kraštą ir Hitleris jį 
paveržė.

Antrasis karas taip pat buvo 
vokiečių pradėtas. Jo pradžią 
žymi slaptas Lietuvos pasidali
nimas tarp hitlerinės Vokieti
jos ir bolševikinės Sovietę Rusi
jos, nes tiktai po tos sutarties 
sekė vokiečių invazija į Lenki
ją ir rusų — į Lietuvą: raudo-

Po praėjusio karo abi tos 
tvirtos JAV atramos pasauly
je susiūbavo ir susilpnėjo.

Pirmiausia buvo apsivilta A- 
merikos nusistatymu ginti de
mokratijos ir laisvės principus, 
kai karas pasibaigė dar dides
niu įsigalėjimu diktatūros J ir 
vergijos. Hitleris ir Mussolinis 
buvo įveikti ir sutriuškinti, bet 
Sovietų Sąjunga ne tiktai liko, 
o dar labiau išplėtė savo na
gus ir dar daugiaū tautų paver
gė. JAV pasirodė negalinti nuo 
to blogio pasaulio išvaduoti 
Amerikos prestyžas sumažėjo

Nors Amerika visu glėbiu 
iš kurių dalino ir tebedalina kitiem do

lerius, nors parodė daug užuo 
jautos kitiem ir nuoširdaus no
ro padėti, bet amerikiečiai pa
sidarė mažiau mėgiami, o kai 
kur — net nekenčiami. Paaiš 
kėjo, kad JAV taip pat poli 
tikuoja ir ieško net koegzisten 
rijos šu mažesniųjų ir silpnės 
mųjų tautų pavergėjais.

Doleris taip pat gerokai nu 
smuko ir užsienyje ir viduje 
Pati amerikiečių spauda rašo 
kad jis dabar tėra 48 centų ver 
tas. Vienu žodžiu, daug ka

tuva — viena iš pirmųjų bolše-
Ties Berlynu paskutinis ka- vikinės agresijos aukų. Ji taip 

ras sustojo ir apie Berlyną vėl pat negali būti iš gyvenimo 
telkiasi įtempimas. ištrinta, kad kiti pasijustų bol-

. ševikų negrasomi. Dar 1919 me-

pasikeitė per pastaruosius II 
kietija neteko laisvės didelėje _ „ . ... metu, ir JAV nenaudai — de
savo' rytiniu žemių dalyje - ir Europos nem^a data yra pa- 
sostinėje Berlyne. vergta' ,r daiyJe Ue'

ties ir dabarties ištrinti Vokie
tiją su jos kaimyninėm tautom, 
nesugriovus visos Europos. Dėl
to Berlyno klausimas nėra tik
tai vokiečių, o visų europiečių, 
jeigu ne viso pasaulio.

Laikraštis tai tvirtiną, nu
rodydamas į Maskvos tikruo
sius siekimus. Jie yra laipsniš
ki psichologiškai pagrįsti. So
vietam svarbu įkalbėti kitiem 
ir patiem vokiečiam, kad Ber
lyno klausimas tėra pačių vokie
čių “vidaus reikalas” ir gali 
būti sprendžiamas tiktai “abie
jų Vokietijų”. Tokiu būdu jie 
tikisi sau palankaus sprendimo. 
Tai viena. Antra, jie siekia, 
kad Visa Europa nesijurigtų 
gintis nuo Sovietų Sąjungos, 
kad būtų suskaldyta. Kai dar 
turėjo vilties, kad tą suskaldy
mą atneš De Gaulle, iškilęs 
Prancūzijoje, tai Berlyno klau
simo taip aštriai nekėlė. Tiktai 
tom viltim nepasiteisinus, nu
sigriebė už Berlyno, kad sustip
rintų savo pozicijas, 
siekia užimti visą Europą.

"Kas tokioje padėtyje galvo
ja tik apie save, — pabrėžia 
minėtas savaitraštis, — eina 
prieš save ir talkina Sovietam". 
Savaitraštis laiko menkos išmin
ties ir trumpo regėjimo tuos 
savo tautiečius, kurie mano,

Amerikos presfyžui dau M Į
kenkė ir tebekenkia jos pačk S 
pagalba praėjusiame kare išsi ■ i
laikiusi Sovietę Sąjunga. J a| |r \
visame pasaulyje *ir visomi M 1 L * 

n ......... . „ kalbomis varo plačiausia anti
tais bolševiką, norėjo prasimuš- propagandą. kad i

Berlyno klausimu rašydamas fi pro Lietuvą t vakarę Europą, melu bet veikia ne <,
vokiečių krikščionių demokratų bet buvo atblokšti. Dabar bolše- <<lašas * lašo ir pr. n
(Adenauerio partijos) savaitraš- vikai veržiasi pro rytinę Vokie- i !
tis “Rheinischer Merkur” (sau- tiją ir Berlyną. Jie čia taip pat Tai propagandai atremti ame I > )
šio 23) pastebi, kad nėra jau turi būti atblokšti,, kad būtų rikiečrim stinga ne vien apsuk p
taip lengva ir paprasta iš praei- laisva visa Europa su Lietuva. rūmo, kurio jie labai daug pa- beržų alėja Birštone.

(2)

Kotryna Grigaitytė
kas motinai ant pečių; pasilen
kia ir pro jos galvą žiūri į ži-

—Po tos vasaros mums nie- pabraukti pirštų galais per pla- si apie medžioklę, kad žvėreliai

MEDŽIOKLE
grybai.. Atsimeni, būdavo bo
tagėlis rankoje ir eini per lau- kuomet neteko sugrįžti į Nidą, čius antakius, užgriuvusius ant pažįsta savo naikintojus. Dar 
kus. Nei paklysi nei piktą 
žmogų sutiksi. Laisvė begalinė.

— Ne visai taip, mamyt. At
simeni tą didįjį aviną, kurį pie-

Svastika iškilo viršum Mažosios mėlynų akių. Ji norėtų pri- prieš medžioklę keletai dienų, 
Lietuvos. Mano tėvai ten ir pa- glausti savo skruostą prie ban- atsilankius žvalgams, jie jau bė- 
liko nešti svetimą jungą. Ma- gomis sugulusių juodų plaukų ga iš miško. “Kokia panika turi 
tyti, tą jungą pakelti jiems ėjo- ties smilkiniais. Bet., jo kak- būti taip apstotiems iš visų pu- 

______________________________ si lengviau, negu palikti gim- las dar neataušęs nuo anos ran- šių skatikų, varovų ir pagaliau 
židiniat Gyva ugnimi gali pasi- tikras siaubas. O ir žąsinas ne- šitaip mylėti savo žemę kų apkabinimo. Ji mažo ūgio ir tų... medžioklės aistra apsėstų- 

. .__________ . . . _ „ - • - * - •’ - jų” — piktinasi ji. Blogiausia
dar, kad Žanetė kiek pavėlavu
si su tėvu visų akivaizdoje pri
sėda prie jos Antano. Motiną 
lyg svilina kas: nei susikaupti, 
nei melstis. Ji niekada nesijau
tė taip pasimetusi bažnyčioje 

timoji į jų tarpą. kaip dabar. Kunigas laimina
Šviesos pluoštas, rodos, krin- medžioklės žygin pasirūkusius, 

spaudžia viena kitą, ir girdi, ta ant jos, ir Gintautienė ma- linki sėkmės. Visų veidai nušvi-

— Gal reikia daugiau malkų?
— Yra dar, užteks šiam va

karui __
— Visai geras išradimas tie menys mušti išmokė. Tai buvo

Kvietimą galima priimti šildyti. Smagu klausytis, kaip geresnis.
Pirmajame aukšte butas prie arba ne, — taria ji ramiai ir malkos pleška ir spraga, žinai, __ i

garažo esąs tik trijų kambarių išeina. man-norėtųsi bulvių išsikepti,
su virtuve. Kaip tik mums. An- Palikęs vienas jis ilgai žiū- kaip tėtuko tėviškėje... tik ka- 
trame, penkių kambarių gyvens n j mergaites nuotrauką. “Ji žin ar jos Imtų tokios skanios, ^^3 nebijojai, 
jie patys, —- Gintautienė bailiai tikrai šauniai atrodo” — taria kaip iškeptos lauke.
pažvelgia į sūnų lyg gailėda- sau. Prislopinta šypsena ir a- — Vargu... ten jas žolės ir
mas, kad perdaug pasakė. kys kalbančios užuominomis, vėjas pasmilkydavo

—Kaip čia dabar pabiro tos Jeigu ji tokia ištikrųjų kaip Valandėlę abu tyli. Jis išsi- ^ur I^birėjo vasaros namelio,
visos naujienos lyg iš maišo, čia... Kur mama, — staiga pa- tiesia prieš židinį ant kilimo, Jis Pats m®8° pažvejoti šiaip
— staiga pašoka jis. — Čia sigenda. Gal užgavau ją?

retai kas gali pasaulyje. Per mikli kaip voverė, toji mergai- 
Etikrųjų pamiršusi bu- svetimų- tė. Jam turi būti lengva laiky-
— nusiiuokia ir — Bet valdomi, išlaikė savo kalbą ti ją savo rankose. O jai geravau, 

mano tėvų vasaros namelyje tu ir būdą, kol laisvės sulaukė. 
Dar, rodos, nei trispalvė neiš- 

X..-- •, bluko ir vėl anie sugrįžo... o
dabar, dar bjauresni mindo tą

— Žinoma. Tavo senelis ki- šventą žemę.
Mato sūnus, kaip jos rankos

ir saugu glėbyje tokio augalo
to vyro, pro kurį nepraeina jo
kia.mergina bent vogčiomis ne
pažvelgdama. Ir stojas toji sve-

priapo clmv bumiiu, • • . • • • oyciuvMaa vicua MUĮy u va anv jvo, aa waaa«4biava^aa^ iiacs- uiuu v a^iį uuot*’

pasiremdamas kairiosios alku- sau’ 0 jo protėviai j^įp subraška krumpliai Ji to anos tankius, kaip samana, tę. Tik Gintautienė apsiblausu-
kaž kas nori aukštyn kojom Gintautienė pažarsto žarijas ne. ♦—j "■ten visados gyveno. Jūra juos
viską apversti. ir užmeta dar porą stambių — Tau, Antanėli, ištikrųjų guodė ir virkdė. Aš

— Norėjau tau padaryti štai- malkų. “Kad tik jis nepažvleg- buvo gera vaikystėje. Mano ir ^tau širdimi suaugusi su tuo

turbūt, nuryja ašarą, nes su- tamsiai rudus plaukus ir dar si ir bodisi pati savimi. Ji pir- 
dreba smakras ir žandikauliai, tamsesnes akis, kurios prasive- moji išslenka pro šonines du- 

----- - r------- o ---------„— —_______ — Pagalvok, vaike, septyni ria ir tyko paglemžti jos vie- ris ir kiūtina į namus. “Geriau 
gmeną jų apsilankymu, — ta- tų į laikraščio datą. Jau visas tėtuko tėviškės nebuvo pana- gabalu. Visos mano va- šimtai metų, ’—ištaria ji kie- niatėlį. jų visai nematyti”, — mąsto

Šeštą valandą ryto Gintautie- ji. — “Išeis visi trys *kaip vie-ria ji nuolaidžiai — Todėl nie- mėnuo laikau užslėpusi tą po- šios. Mes sujungėme prie alto- sarw» mano kūdikystė ligi nuo- 
ko nesakiau, kad jau seniai su pieno lapą... laikau reikalin- riaus Didžiąją ir Mažąją Lietu- slenksčio, prabėgo Nidos jiedu sėdi valandėlę, kiek- nė taip pat dalyvauja medžio- na šeima. Ar turėčiau gtosty-
jais susirašinėju. Nijolė jau ne- giausiam momentui ir šiandien, vą. O pasėkoje to, išaugai tu, PaJW)e- Išklajotos ten kopos vienas narpliodamas savo min- tojų pamaldose. Keti pirmieji ti juos savo akimis? Juk 

1- rezginį. Lauke mėnesiena suolai, kaip jai rodos, pilni rau- žvelgdama į sūnų, neišvengsiu
ir šaltis, žvaigždės spiečiasi iš- donų “bundulų’, toki bedvasiai ir tų abiejų”... 
sidraikiusios danguje. Ugnis ži- jai tie žmonės, palikę savo šau- 
diny dar labiau įsiliepsnoja, tuvus už bažnyčios durų. 
Motina nejučiomis atsigręžia į “Dievas pripildė miškus žvė- 
sūnų. Jo veidas apšviestas ta relių ir paukščių duodamas 
jaukia, rausva šviesa, kuri žmo- jiems laista, o negailestinga 
nes suartina ir šildo. Ji nore- žmogaus ranka braunasi ten”,—

bepirmą kjotą nuskamba spau- man rodos, jis atėjo. Tai tik didysis mano briedi, — jos bal- Pavakariais matyda-
doje. Bet... pamačius jos nuo- mažytė pliauskelė, kurios beveik sas skamba meile ir pasididžia- vau briedžiai eina gerti ir

čiomis viską išplepėjau.
— Vis dėl to tolimesni pla

nai.... kėlimasis Chicagon — 
tai jau viršum visų staigme
nų, — taria jis pakeltu balsu 
ir užridaga cigaretę

svetimybės jūroje. Bet daugiau namas abiejuose namuose. Va- 
aš nieko neturiu, visai nieko, saros Suvalkijos ūkyje... gyvu- 
kuo galėčiau jį sulaikyti”. lių kaimenės, javų liūliavimas, 

Vos liesdamas grindis šlepe- pievų žydėjimas ir mūsų vaike- 
čių galais, atslampina Antanas lis^ įbridęs aukščiau giltas...

maudytis į marias. Kartais žmo
nės ir prisijaukindavo kokį... 
Tau teko tik maža dalelytė to, 
ką aš turėjau.

Ji nutyla ir mąsto. Palinguo
ja galvą, giliai atsikvepia ir vėl

Vos tik praėjus bažnyčią, 
pūstelėjo šaltas vėjas ir lyg pa
žadino ją. “Ką aš darau? Išė
jau nepažvelgusi į vaiką ir ne
palaiminus jo, kad paklydusi 
kulka neužgautų’.
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Literatūros Lankę 8-tos nu
meris jau baigiamas spausdin
ti. Be poezijos, beletristikos ir 
literatūrinės kritikos didelę da
lį naujo numerio užima anka- 
tinė medžiaga, kur įvairių kar
tų ir krypčių mūsų rašytojai

Vyresnfoji mūsų dailininkų 
karta tikrai attiko nematau ta- 
gins. Jai teko organizuoti pa
čias pirmąsias lietuvių dailės 
parodas, kurti savas meno tra
dicijas, o atsistačius nepriklau
somai Lietuvai, įsijungti j bū
tiniausius valstybinius darbus. 
Net nuostabu, kiek toji karta 
turėjo užsidegimo, kaip giliai 
suprato tautinius reikalus ir 
kiek daug nudirbo. Tai lietu
viškojo meno pionieriai.

šiai garbingai kartai prikiau- ir Stigfico taflromojo meno mo- 
so ir praf. Adomas Varnas, Se- į kytlą. Vėto tapybos mokėsi 
met sausio 2 sulaukęs M me- Varšavoje ir Krokuvoje.Svetea- 
tų. Dabar jis gyvena Chfcago- 
je, turi savo studiją ir sėkmin
gai piešia.

A. Varnas gimė 1879 m. Jo
niškyje, gimnaziją lankė Min
taujoje, buvo įstojęs į kunigų 
seminariją, bet, įsitikinęs, kad 
jo pašaukimas yra menas, per
sikėlė | Petrapilį, kur lankė 
imperatoriaus Dailės mokyklą

« - w»-- ,'--- '«-•rujoje. rer ptesnną Voronežo 
Saulės gimnazijoje.

Atsikūrus nepriklausomai 
Lietuvai, Kaune organizavo Iš
turiu Meno Kūrėjų Draugiją, 
nuo 1984 Kauno meno mokyk
loje, vėliau taikomosios dailės 
institute, dėstė piešimą, kom-
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poziciją, dekoraciją. Vokietijoje 
gyveno Ravensburge, buvo net 
komiteto pirmininku. Į Ameri
ką atvyko prieš dešimtį metų.

Labiausiai prof. Varnas pa
garsėjo savo portretais ir šar
žais. Pastarieji dabar beveik 
užmiršti. Juos sukūrė pirmojo 
didžiojo karo metu. Gerai mo
kėdamas piešti žmones, jis 
nuostabiai ryškiai pagavo bū
dinguosius bruožus, taikliai su
koncentravo ano meto idėjas 
bei aktualijas. Gaila, kad vėliau 
jis užmetė šią sritį.

Daugiausia jam teko dirbti 
r prie portretų. Sukūrė jų daugy

bę. Tai pirmieji musų'valstybi
ninkai, žymieji rašytojai. Dalis 
buvo net litografuota ir iška
binta mokyklose, viešuose vals
tybiniuose pastatuose. Portrete 
jis puikiai valdo piešinį ir taik
liai pagauna žmogaus dvasines 
savybes. Nemaža portretų su
kūrė tremtyje ir Amerikoje, čia 
savo portretus praturtino įvai
riais fonais, kurie paryškina

fe ADOMASVARNAS Nuotrauka Vytauto Maželio

SUDUŽĘS VAIZDAS A. Varnas vienas iš pirmųjų

mokyklą, gamtą ps suvokia re
aliai ir nuosaikiai. Kai kariuo
se paveiksluose jis paieško gi-

kojimų, kurių vieni trumpesni, meiles su svetimtautėmis ar gamtos.
kiti ilgesni, o paskutinysis — svetimtaučiais rodo “Sapnas” Kaip daugelis šios kartos 
Juodoji rožė — užima net ket- ir “Išdavimas.” “Juodojoj ro- žmonių, taip ir jis, griebėsi vi-
virtąją dalį knygos.

tarpiško Lietingos gyvenimo, žinoma, nėra yda, jei tik to- aps i*iustra^> knygas. Puoš-

nomis. Tai pirmiausia įspūdžiu djai, jo sudėčiai. Paskojimų Buvo jis ir vienas iš pirrnų- 
ir pergyvenimai, paliekant gim- kalba lengva, su dialogais, pa- jų lietuviškojo liaudies meno 
tąją žemę paskutiniojo karo me- sikalbėjimais. Yra nuotykių, propagatorių. Seniai pradėjo 
tu. Dėl to kaikur pasakojimai lengvo humoro, tačiau į veikė- domėtis lietuviškais kryžiais, 
primena atsiminimus ar kitų jų sielos gyvenimą perdaug ne- juos fotografuoti. Taip sudarė

“Mirtis ateina” rodo, kaip bu- pasakojimų temos skaitytojas dai naują studiją apie lietuviš-
vo gelsbstimasi nuo kare ir turi susimąstyti, kodėl gyveni- kus kryžius; išleis Liet Inž. ir
mirties pavojų, rizikuojant gy- me darėsi ar darosi taip, o ne Architektų Sąjunga. Jis daug

kitaip. Kąikurių apsakymėlių prisidėjo, kai jaunoji dailinin-vybe — savo ir vaiko. “Sava
noriuose’
pereito karo fronte susitinka kaip Ruduo, Regėjimas, Edavi- 
vienas brolis iš rytų, kitas iš mas, bus visuotinai reikšmingi.

ikarų. Balys Gražulis. SUDUŽĘS
Tačiau šalia kasdieninio gy- .VAIZDAS Nidos knygų klubo

išaiškinamą. Toks yra “Regėji
mas”. Tai lyg tikras nuotykis, 
ir, rodos, pats eitum tų vietų

1 doL

Labai dažnas šių pasakojimų 
motyvas, variklis —apsivyli-

dažnai sudūžta, ir iš to gauna-

“Sudužusiame vaizde” tūlas ka
pitonas tremty, tėviškėj žmoną 
palikęs, su kita nueina, bičiu
liui sukeldamas didžiausią pasi-

geliuose” Birutė — tikras leng-

žasties, dėl ko ir skaitytojui

į Ameriką dėl nesusidrausmi-

nyčioj — nelaimingos, apviltos 
mergaitės užjautimas pavirsta

-r — < . w ^į|Į ’ 
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ktoje. Jie

teratūros klausimais. Žurnale 
numeris iliustruotas R. Viesu
lo darbais.

Vytautas Valaitis baigė stu
dijas Athens, Ohio, studijave 
fotografijos žurnalistiką, Ik 
birželio mėn. pasiliks ten pat 
kol jo žmona baigs studijas 
šiuo metu jis verčiasi kaip fo 
Jografas ir džiazo žurnah 
“Down Beat” vasario nume 
riui padarė nuotraukų istoriją 
viena spalvota jo nuotrauk 
yra papuoštas plokštelės ap 
lankas. Neseniai jis laimėj 
“U.S. Camera” žurnalo kor 
kursą, dovanom gauna lengvą 
sunkvežimį. Nuotrauka buvo 
dėta į žurnalo vasario numer

Almaus galerija Great Neck 
sėkmingai ruošia parodas. D: 
bar ten vyksta Don Shephei 
grafikos ir tapybos paroda. Gr 
fiką jis yra studijavęs pas J 
K. Jonyną ir dabar su juo tu 
vitražų dirbtuvę Jamaicoje.

Sibiro tremtinių maldaknyg 
kuri pateko į Ameriką, jau i 
leista atskiru leidiniu. Mald 
knygė rašyta ranka, visos m; 
dos orginalios, sukurtos trei 
tinių, pritaikytos •jų didžia 
vargui. Jos originalinis fore 
tas mažytis, kad būtų lengvi 
paslėpti. Dabar maldaknygė 
leista atskira maldų knyge 
Ji turi 96 puslapius, įrišta 
kietus viršelius, iliustruota m 
traukomis, čia įdėta originali] 
piešinio nuotrauka, teksto f; 
similinis puslapis, maldaki 
gės bendras vaizdas. Įvadą ] 
rašė Tėv. Leonardas Andriek 
Išleido Ateitis. Kaina 1 d 
gaunama: Ateitis, 916 WiHou 
by Avė. ir pas platintojus.

Jonas Balys, čia sudėta pasakų 
tarptautinė klasifikacija ir 
trumpa bibliografija. Taip kny
ga įgauna ir mokslinės vertės. 
Ja galės naudotis ne tik jau
nimas, bet mokslininkas folk-

sakos. Jis pats atliko vertimą, 
stengdamasis išlaikyti kuo se
nesnį pasakos charakterį. Taip 
palikti lietuviški vardai, kai kur 
įpinamas vienas kitas lietuviš
kas žodis, kad susidarytų įdo-

_  mesnė atmosfera. Taip iš pa- loto specialistas.
moji laida išpirkta. Dabar ren- sakų rinkinio dvelkia lietuviš- Knygą iliustravo dail. Ada Baranauskas__ I
giama antroji papildyta laida, koji senoji kultūra bei tradici- Korsakaitė, gausiai ją išpuošda- L " ' ZJ" ~

Stepas Zobarskas parinko 36 jos. Per šias pasakas skaitytojas dama. Iliustracijas pritaikė frrnnnZc ir gamta
ki’izįinzizic’nnc nocoVoc 'P'ii-inirfa rloitcriaii moTion nosine nma nncnlrn itrozIA iaiifinHie

Praeitą rudenį Gerald J. 
Rickard leidykla New Yorke iš
leido Stepo Zobarsko pareng
tą ir išverstą “Lietuvių Liau
dies Pasakų^ (Lithuanian Folk 
Talės) rinktinę. Knyga turėjo 
labai gerą pasisekimą. Jos pir- Atsiusta paminėt

vos ir lankos, tolimo Suvalk

* <uJuukL<x uaugidu. iiiirtz.iHu. pdZHib prie pasaKų, įduuiuub leido i*8031 Idos*y kfivsvods 1
gerai, įdomiai, čia įeina Eglė tuvius, kaip iš “1001 nakties” drabužius, ornamentus Visa terburvie 154 nsl. kaina nf 
Žalčių karalienė, Sigutė, Gulbė pažįstame arabus ar iš brolių tai paryškina knygos nuotaiką. ’
karahaus pati, Devyniabrolė, Grimų vokiečius. Kartais iš tų iliustracijų norė-
Dvylika brolių juodvarniais lak- Gale pridėtos aiškinamosios fnsj daugiau laisvės bet kny- *** Narūnė — Jaunieji da
stančių ir kitos populiarios pa- pastabos, kurias parengė dr. ga skirta jaunimui, tai realis- eilėraščiai vaikams, Ek

— tinis iliustracijų padavimas Lietuviškos Knygos Klubas <
jam bus lengviau prieinamas. ca8°ie> illiustruota nuotrai

Wat«rimiy rengiama spaudos paroda Uida padaiyta 55 psL ’ 1,30 do1daugiau iliustracijų, nors ir da- 
Visierts gerai žinoma, kaip tvarkingai įrišęs. Norėdamas bar kiekviena pasaka turi po 

savo paveikslą. Bus pridėta ir 
spalvotų piešinių.

Knyga mielai rekomenduoti
na visiems, ypač gera dovana 
amerikiečiams mokyklos drau
gams, mokyklos bei viešo
sioms bibliotekoms.

dabar sklinda lietuviška knyga plačiau paskleisti liet, knygą, 
ir kaip sunku išlaikyti knygyną, jis dažnai važinėja į lietuviškus 
Reikia didelių pastangų, knyg- parengimus, kur išstato savo 
nėšių dvasios, kad kolonija tu- kioską. Nekartą jis buvo ir New 
retų save spaudos kioską, kur Yorke ir per Pasaulio Lietuvių
gautum naujuosius liedinius. 
Waterburis šiuo atžvilgiu yra

Seimą turėjo net specialiai pa
darytą gražų kioską, kur išdės
tė daugybę knygų.

Nūnai jis sugalvojo watgfbu- 
riečiam padaryti staigmeną — 
parodyti, kiek sukurta ir prira
šyta tremties metuose. Talki-

Simas Miglinas. LIETUVA 
VIETINES AGRESIJOS DO 
MĖNTUOSE. Šiuose svarstyn 
se pateikiami Sovietų Ruj 
komunistų partijos priimti 
tarimai ir pareiškimai tautų 
sisprendimo klausimu bei 
darytos ir sulaužytos šutai 
Išleido leidykla “Tremtis” 
kietijoje, Memmingene, 1

nių lietuviškų kolonijų — jis 
turi gerą knygyną, kurį išlaiko 
ir tvarko Viktoras Vaitkus.

V. Vaitkus yra tikras lietuviš
kos knygos gerbėjas, saugotojas nant Liet Bendruomenės apy-

prisidėjo, kad jaunoji dailinin
kų karta geriau patintų lietu
vių liaudies meną.

Tai šakotas ir platus meni
ninko gyvenimas. Tiesa, iš jo 
daug atiduota pritaikomajam ir platintojas. Savo namuose tu- linkės valdybai, jis rengia 
menui, bet ir jis anuo metu bu- ri sutelkęs veik visą tremties spaudos parodą, kuri bus kovo 
vo toks reikalingas ir būtinas, literatūrą, kiekvieną knygą gra- 1 d. Nemuno klubo salėje, 48 

P. J. žiai išlaikęs, laikraščius knygą, Green St. čia jis išstatys gau
sius rinkinius, papildydamas 
naujausia literatūra. Parodos 
tvarkymui į talką ateina dail. 
Kazys Jatutis. kuris paruoš pri
taikytą scenovaizdį.

Paroda veiks visą dieną, nuo 
ryto 9 iki vakaro 9.

Jos metu toje pačioje salėje 
ruošiama literatūrinė popietė. 
Rašytojas Albinas Baranauskas 
skaitys paskaitą “Tremties lite
ratūros prasmė” Jaunieji dra
mos aktoriai iš Hartfordo ir 
Storrs, Conn., skaitys įvairių 
autorių kūrinius.

Įėjimas tiek į parodą, tiek į 
literatūros valandėlę nemoka
mas.

vel-
Vamo karikatOra i« jo sartų

—-Lenkijoje kun. Marian Py- 
rozynski vasario 9 nuteistas 
dvejiem metam kalėjimo už tai, 
kad jis pirko popierio juodojoj 
rinkoj ir spausdino sari) laik
raščio daugiau - egzempliorių, 
nei jam cenzorius leido. ruiuSTRACUA u "Uthuaflian Fotk Talės**. PMi daiL Ada 

kaiti.
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na papuošta vėliavomis atski
rų dalinių, kovojusių už Ame
rikos laisvę. -

adv. Andr. Salvest. Blykstelė
jo šviesos, o foto aparatas mus

sario 16 lietuvių diena, yra ne
mažas įnašas į Lietuvos laisvi
nimo bylą. Tatai taip pat kal
ba, kad. lietuviški reikalai šio
je valstybėje dar nėra pamirš-

viestas ir atkalbėjo invoksciją 
Massachussels valstybė* sena*

šių valstybės gubernatorių.

Dar gerokai prieš pusdienį, 
vasario 9, apleidom Kearny ir -

Vasario 16 proga. Nuotaika bu
vo gera ir oras išryto buvo 
neblogas. Nauja puiki mašina 
lengvai riedėjo, valdoma New 
Jersey valstybės gynėjo padė
jėjo ir Lietuvių Katalikų Ben
druomenės Centro pirmininko 
adv.Andrr Salvest šalia jo sė
dėjo Lietuvių Politikos Klubo 
primininkas M. Služis ir aš.

Kalba rišosi. M. Služis pake
lyje nurodė svarbesnes vietas, 
įstaigas ir fabrikus. Į akis -kri
to didžiulis Princeton universi
tetas, turįs gražioje gamtoje įs-

žemės plotus. Senas ir turtin
gas universitetas, pasak M. Slu- 
žio, prieinamas tik pasiturin
čiųjų vaikams.

Advokatas Andr. Salvest pa
pasakojo įdomių dalykų iš sa
vo darbo praktikos. Kai palie
tėm - lietuviškuosius reikalus, 
problėmų atsirado daug. Viena 
dėmesio verta advokato Andr. 
Salvest pastaba, kad lietuvius, 
išsibarščiusius po visą šią vals
tybę, nėra kas jungia. Esamos 
dabartinės organizacijos nepa
jėgią to .padaryti. Jos negali 
pasakyti, koks yra užnuguris, 
arba, kitaip sakant, kiek iš vi
so yra lietuvių, kuriais galima 
būtų remtis, rišant valdžios į- 
staigose klausimus vienu ar ki
tu atžvilgiu naudingus lietu
viams.

Pasiekėm Trentoną. Oras 
pradėjo Nogėti, šlapdirba kris
ti. Vykstame į sostinės valdžios 
rūmus (State House). Rūmai di
deli, daugybė įvairiausių įstai
gų. Koridoriuose pūna žmonių. 
Sienos apkabintos žymiųjų val-

ko pasėdžiai, Vienoje didėlėje 
salėje (Baus of Assembly) po
sėdžiavo seimo atstovai, mažes
nėje, — senatoriai. Gali įeiti 
stebėti, klausytis; niekas tau 
nedraudžia.

Už valdžios rūmų stovi ko
kių dviejų šimtų metų pasta
tai — kareivinės. Ten kadaise 
buvo anglų kariai. Tie pasta
tai dabar paversti muziejumi. 
Juose rasi visa, kas buvo anais 
laikais, žmonės šį muziejų daž
nai lanko.

Gubernatoriaus priėmimas 
suskirstytas pagal laiką ir, rei
kia pasakyti, gana tiksliai. Mes 
buvom paskirti priimti 2:15 po 
pietų, pavėlavo 15 minučių, 
nes kiek ilgiau užtruko su skau
tais, kurie prieš mus buvo at
vykę.

Susitikome čia ir Newarko 
lietuvių atstovus, būtent, New 
Jersey Lietuvių Bendruomenės 
Apygardos pirmininką VI. Di- 
lįs su žmona, Ievą Trečiokienė, 
Agnės Borris ir žinomą vy
čių veikėją Pr. Vašką. Vadi
nasi, mūsų susidarė 8.

Gubernatorius Robert B. 
Meyner maloniai mus priėmė. 
Jis lietuvius pažįsta jau iš se
niau ir juos remia. Adv. Andr. 
Salvest ir adv. Ch. Pauliui yra 
pavedęs aukštus postus New 
Jersey valstybėje.

Andr. Salvest pastatė visus 
gubernatoriui. Paasvetitiboine. 1I

dant to* dieno* sesiją. Kvieti* 
me buvo pažymėta, jog tai da* ~ į 
romą ryšium su Lietuvos) Ne- * 
priklapsomybė* diena.

— Spaudo* dienos, kurią LB 
skelbia paskutinį vasario šeš- ' 
tadienį, vasario 28, reikalais 
galima kreiptis į kultūros rei- ' 
kalų vedėją Viktorą Mariūną, 
1205 E. ’5th St., Cleveland 3, i
Ohio.

— Sportinės veiklos JAV de
šimtmečiui paminėti ruošiamas 
spaudai leidinys, kuriam dar 
nevisi sporto klubai prisiuntė 
medžiagą. Tai kliudo leidinį 
greičiau išleisti. Medžiaga sku
biai laukiama adresu: Ed. Šu- 
laitis, 1330 So. 51 St., Cicero 
50, Illinois.

— Donatas ir Nijolė Balčiū
nai sausio 29 susilaukė dūkre- 
lės Danutės-Angelėš. Don. Bal
čiūnas šiuo metu tarnauja JAV 
armijoje ir gyvena su šeima 
prie Washington D.C. Jų tėvai 
gyvena Cleveland, Ohio.
— -; Vytautas Simanavičius, 

kaip praneša telegrama iš Lie- 
~tuvos, sausio 30 ten mirė su

laukęs vos 28 metų. Velionis 
buvo baigęs muzikos konserva
toriją ir vadovavo vienam cho
rui, su kuriuo gastroliuodavo 
po įvairias Lietuvos vietas. Ve
lionis JAV paliko giliai liūdin
čius šešis brolius ir seserį. Bro
lis Augustinas (Sigitas) yra 
pranciškonų vienuolyne klieri
ku.

— Juzė Augaitytė, Lietuvos 
operos solistė, dabar gyvena 
Philadlphijoj, spaudos platini
mo mėnesio proga, savo krikš
tasūniui Sauliui Pluškoniui 
vardinių proga užsakė Darbinin
ką. S. Pluškonis dabar atlieka 
karinę prievolę JAV armijoj, 
Denver, Colo. '

Putnamo padangėje
Po linskmų .Kalėdų atostogų 

vėl į bendrabuti suvažiavo Bar- ’ 
boras Žagarietės kuopos narės. 
Jos grįžo pilnos energijos ir 
gražių pasiryžimų po MAS or
ganizacinių kursų Chicagoje ir 
MAS žiemos stovyklos Phila- 
delphijoje.

Vasario 8 įvyko kuopos su
sirinkimas. Pirmininkavo Rita 
Danilevičiūtė; sekretoriavo Jū
ratė Pauliukonytė. Iš šv. Rašto 
skaitė Vaidilutė Rūbaitė. Toliau 
sekė protokolai — užpraeito 
susirinkimo protokolą skaitė 
Terese Petrikonytė.■’ b praėju-? 
šio susirinkimo, kuris buvo su-’ 
šauktas pagerbti generalinio 
sekretoriaus kun. V. Dabušio 
ir Federacijos vado S. Sužiedė
lio apsilankymui sausio 12 d. 
protokolą skaitė Rimgailė Ku- 
cinaitė. Pranešimą apie MAS 
organizacinius kursus skaitė Si
gutė Kavaliūnaitė, apie žiemos 
stovyklą — Jūrate Pauliukony
tė. Sekė einamieji reikalaL Pa
skutinis programos punktas 
buvo Sės. M. Paulės žodis. Ji 
kalbėjo apie dabartines moks
leivės at-kės pareigas. Susirin
kimas buvo baigtas malda.

' - 1 ' 5.K.

ROBERT B. MEYNER, New Jersey gubernatorius, pasirašo Lietuvių dienos proklemaciją. Stovi Juo
zas Mėlynis, Liet KaL B. Centro sekretorius ir Darbininko bendradarbis. Dešinoje sėdi M. Slušis 
— LieLPolitinio Klubo pirmininkas. Abu iš Kearny, N. J. Noutraukoje trūksta kartu keliavusio adv. 
A. Salvest Silvestravičius . Jis būvi pas gubernatirių ir su Newarko lietuvių grupe, kurią matėme 
praėjusiame Darbininko numeryje.

Spauda plačiai atpasakojo Vasario 16 minėjimą
Vasario 16 minėjimas čia į- c BUFFALO, N.Y. jami V. Zmuidzino, jau daug

vyko vasario^tarptautinio in- ■ _ kartų yra talkininkavęs vietos
stituto patalpose. Minėjimą ati- da atgarsio didžiojoje vietos lietuvių vakaram ir minėjimam, 
darė Buffalo lietuvių klubo sek
retorius Pranas Masiulionis, pa
kviesdamas svečią iš Kanados 
Vytautą Meilų, Kanados Lietu- 

/•.u -4. x ~ t u vių Bendruomenės C.V. pirmi-. (Žukauskaitė), gimusi 1875 Juk- . . , . .. .. . .x __ . . „ , ... . . *
Gavėnios laikas ryškiausiai ' . kaime Žiežmariu nara- skaityti paskaitą. Pre- mynmio Rochesteno. Jį sudarė

Centro Valdyba pabrėžia mūsų laikinumą čia ..5 . Ąm^nka atvyko 1908 le£entas tampau bet gražiai Jonas Adomaitis, Andrius Cie-
tikėdama, kad kova dėl Lie- žemėje, tačiau duoda pakanka- susijo lietuvių pastangas kovo- minis, Pranas Puidokas ir Vy-

rvsrAc mot.. nJSLio ie Prieš komunistinį imperiatiz- tautas žmuidzinas. Be to, kiti Prel- Jonas Balkonas, buvu-
Aifnncn Bpn s“ viso P33311^ kova už rochesteriečiai — dvylikametis PLB Seimo organ. komiteto 

snripažin laisvę. Kitą dieną vienas didžių- Raimundas Obalis paskambino primininkas, dėkodamas Darbi-

Gyvenimo programa
Gyvenimas ir gavėnia pana

šūs žodžių skambėjimu ir tam- 
Vasario mėnuo yra Lietuvos priai susiję savo prasme.

valstybinės ir tautinės laisvės Gavėnios — kančios prasmė

SPAUDOS DIENĄ

atstatymo mėnuo. Tremtyje jis yra Prisikėlimas, 
yra mūsų naujų pasiryžimų ir

Stou^btono žinios spaudoje. _ .. . ,, .lx .
Meninėje programos dalyje paca proga penkta JUtm 

susirinkusieji maloniai iškišu- aukl!- 0 "’mejnnas baigtas ben- 
sė komp. Juozo Strolios vado
vaujamo vyrų kvarteto iš kai-

— Lietuvos Skautų Brolijos 
užsienio skyrius praneša, kad 
yra gautas lietuviams skautams 
pakvietimas dalyvauti pasauli
nėje skautų jamborėje, kuri 
šiais metais įvyks liepos 17-26 
Filipinuose. Norima, jeigu tik 
finansiniai sunkumai bus nu
galėti, pasiūsti lietuvių skautų 
delegaciją į laisvojo pasaulio

dromi vaišėmis.kovos dėl prarastosios laisvės kančia yra pasiruošimas amži-
AMmėnuo.

PATIKSLINIMAS

jaunimo masišką susibūrimą.

TeL: GL 2-6916

NORWOOD, MASS.
knygą ir laikrašti į lietuvio ran- vyks šia tvarka: ą

DARBININKO SKAITYTOJAM

nutarė

kovo 6, 7 ir 8 ved
Darbininkas. 910 Willoughby Avė., Brooklyn 21, N.Y.

Prašau, pratęsti prenumeratą 1959 m.

Centro Valdyba 5828

s

f

s S

| 
a

DARBININKO administracija labai prašo neuždelsti i 
atsilyginti už laikraštį. Raginimas sudaro naujas išlai- | 
das, o nudelsimas atsiliepia laikraščio leidimui.

— Vasario 9 palaidota se- Sekmadienį, vasario 22, įvyks šv. Jurgio bažnyčioje 9 vai. 
šuo Bernarda, šv. Juozapo kon- Lietuvos nepriklausomybės 41 šv. Mišios už žuvusius dėl Lie-

Vasario 9 naktį savo namuo
se mirė Leonorė Dervinienė

' - Adresas

tė 'nuotaikingą S. Kymantaitės slinti Darbininko sausio 13 d. 
— Čiurlionienės “Aušros Sū- nr- 3 ®P^°j & Padėkoj 3 
nu” ištrauką apie knygnešius. Pun^e iškritusią eilutę. Po žo-mis. Tenka pastebėti, kad, nors j_ _________ _________ __

ir maža vietos aktyvių lietuvių Pažymėtina, kad malonūs kai- džio Cypress turėjo būti HiU, 
kolonija, jos pasireiškimai ran- mynai rochesteriečiai, vadovau- Cleveland 1 ir 2, Columbus ir

tion Convsnt, R.F.D. 2, Put- kranto”.

tuvos laisvės kultūrinėmis prie- mai progos susimąstyti ir iš
monėmis šiuo metu ir mūsų gyventi laiko prasmę amžiny- 
sąlygom gali Tėvynės pavergė- bės šviesoje.

ii. •■Įgį?.
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą, | 

dedamas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:

Visi Norwoodo apylinkės lie
tuviai kviečiami kuo gausiau 
dalyvauti tiek pamaldose, tiek I Adresas 
minėjime salėje. Žvalgas |

Reikalingas spaustuvei lino- 
typo darbininkas. Kreiptis — 
Franciscan Fathers, 910 Willou- 

. ghby Ąve., Brooklyn 21, N.Y.

ninkui už paskelbtą PLB Sei
mo'apyskaitą ir Organizacinio

v. . .... „ vinių iš Krinčino ir 1911 m.
jui suduoti pačius taikliausius Tokio susimąstymo specia- i stoughtoną persike- ^e1055 laikraščių — Buffalo pianinu, Regina Gaidytė padek-
ir Ąaudžiaiiaus smūgius. Uos dienos yra rekolekcijos. lė 192i m., nusipirkę savo ūkL Evening Newsperspausdino lamavo V. Mykolaičio Rūpinto- - -
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Gyvenimo kasdienybė

■j

... ...... ---
NAUJAS aiftomoMH* dvejotum tikslui.

<

s
i

Prašau siuntinėti Darbininką (pažįstamam, netur
tingiem, ligoniam) 
Vardas ir pavardė „

atsimindama lemiantį spau- Rekolekcijos priverčia mus ob- 
dos vaidmenį mūsų tautinio pa- jektyviai pažvelgti į save, savo 
budimo laikotarpy ir ypačiai veiksmus; vienus jų apgailėti, 
pagerbdama didžiojo žadintojo kitus įprasminti, dar kitus re- 
Vinco Kudirkos, kurio 100 me- formuoti, pasidaryti planą atei
tų gimimo sukaktį vis dar ne- nan tiems metams.
nustojame šventę, plunksnos Gavėnios rekolekcijos mote- 
nuopelnus ir

Užaugino dukeris: Albiną, Liud- platoką tos kalbos ištrauką, su
riką, Alice Adelę ir sūnus tikdamas su prelegento minti- ie 
Paulių ir Alfonsą. Nuliūdime 
paliko ir sesuo Domicėlė Ba
rauskienė, gyvenanti So. Bos
tone.

,x. . ,x . — Vasario 8 Stoughtone lai-
, .. . _ nms ir mergaitėms Nekaltai primicijas kun. Joe Fay, ki-

stekdama nukreipti musų Pradėtosios Marijos vienuolyne g Stou^itono ?

kas ir širdį, kad jis nežūtų sa- jaune$niyjv mergaičių (13-17 , “ Vasario 9 palaidota se-
vo tautinei ŠdiDdi ir 20 21 ii* 22 ve* * ”• •
bėgliu iš laisvės kovos lauko, da kun A_ Tunrelaitis OP vienuolį Ji buvo metų sukakties minėjimas, ku- tuvos laisvės ir kenčiančią Lie- |

97 A®- i, mokytoja parapijos mokykloje, rį bendrai ruošia Amerikos Lie- tuvą. Po pietų 3 vai. parapijos f
kiekvieno mėnesio p^tku+ini j ’ v kurioje mokosi ir keletas lietu- tuvių R. K. Federacijos 1 O-tas salėje bus prakalbos ir meninė f

loifidienį skelbti spaudos di» VGda J Venckus, vaj^ų skyrius ir Amerikos Lietuvių programa. Pagrindinę kalbą pa- |
m uiiMimr JAV Tarybos skyrius. sakys svečias B. Kalvaitis iš IM nmm. *A.V. MhmMm. ir ---------------- ------------------------------------------------ ■----------------------- g, Meninę pro_ |

gramą išpildys šv. Jurgio para- | 
pijos vaikučiai, vadovaujami f 
seserų vienuolių, šv. Cecilijos | 
choras, vad. vargonininko V. | 
Kamantausko, ir vietinės Nor- j 
woodo lietuvaitės skautės. I

= Vardas ir pavardė

Pirmoji spaudos diena 
vasario 28, 1959. j Venckus, S.J. iv o aa v iv. n.
i k^e^vienas MergMčiv (Hartfordo sodalių Vasario 16 minėjimo proga augusiemą po 1 dol., o vaikams
teaueka pareigą sau, tautinei g^pė) anglų kalba — kovo 13, šiemet šv. Kazimiero parapija 50 et Iš anksto galima gauti 
kultūrai ir aisyes idealams, 14 j- nusjstačiusi pakviesti iš klebonijoje arba pas platinto-
PU^Pirkadamas etuvišką kny- Apie savo atvykimą prašome Lawrenco vaidintojų grupę su- jus, o vaidinimo dieną prie į- 
gą arija užsų^enumeruodamas vaidinta veikalą “Ant upės ėjimo į salę.
*^“^***^ . ' ~ tion Convent, R.F.D. 2, Put- kranto”. Vaidinimas įvyks pa- Parapijos kunigai ir rengėjai

JAV Lietuvi? Bendruomenės nam, Conn. Teief.: Walnut 8- rapijos salėje vasario 22. sek- maloniai kviečia visus lietuvius 
madienį, 3 vai. 30 min. popiet, gausiai vaidinime dalyvauti. 
Bilietai į vaidinimą kainuos su- P.S.

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

REUGĮOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV. b. KUČINSKAS

35 So. 8th Street 
Brooklyn II. N.Y.

EVergreen 7-2155 
Resid. ILlinois 8-7118

ATIDARYTAS nauja* piltedų MUOnaa.

Siunčiu: 
už prenumeratą $ įso $

(Data) (Par^laa)



BANGA TEL E VISION

NUOLAIDA:

VILNONES MEDŽIAGOSPATERSOH

S. BECKENSTEIN, Ine
118-125-138 OBCHABD ST.

COR. DELANCEY, N. Y. C.

Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite:

ĮSI Orchard StreetIEŠKOMI

Telet GB 5-0160
Kalbam? rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai

Atdara šiokiadieniais, šeštad bei sekmad

SIUNTINIAMS | LIETUVĄ!

ALICE STEPHENS DAINININKES

VILNONES MEDŽIAGOS JCSŲ ARTIMIESIEMS

MEILES
SYKAS

FALSTAF

Antanas Bumbulis, S. Auta-

Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams; vilnonės bei 
šilkinės medžiagos moterų suknelėms ir skaroms

ant kostiumų 3 gabalus vilno
nės geros medžiagos ir skaru
čių ir džiaugės ir "sakė, kad už
teks ant kelio ir maisto?

Dieve, Dieve
“Dięve, kad mane kas taip 

sušelptų. Mūsų šeima 5 žmo
nių ir tiekai siuntinuko užtek
tų. Tas 9 paras (kelionė iš Si
biro atgal į Lietuvą), možna ir 
menkai valgius?grįžti....”

Ką daryti?
Panašių laiškelių patenka į

Jonas Morkūnas, S. Jono, g.
1884, arba jo sūnus Viktoras,

pamaldose žinantieji apie šiuos asme- 
giedodami lietuviškas giesmes, nis prašomi pranešti Darbinin- 
o dabar kalbės ir rožančių už kui. 910 Willoughby Avė.. Bro- 
taika.

nėjlmto įvyksta kovo 1 d J 
vaL p^p. Lithuanian Liberty 
Hali <340 MHfeal Ava.)

Pagrindinę kalbą pasakys 
prof. P. Jucaitis, kuris yra vie
nas iš gyvųjų liudininkų, pa
skelbiant Lietuvos Nepriklauso
mybes aktą 1918 vasario 16 
Vilniuje. Antru kalbėtoju bus 
kun. P. Totoraitis. Pritaikintą 
šioms iškilmėms maldą sukal
bės vienas iš Elizabetho para
pijos kunigų.

Meninėje programoje pasi
rodys jaunos lietuvių meninės 
jėgos: Irena Stankūnaitė, Lina 
Skučaitė, broliai Antanas ir Al
binas Prižgintai, Liudvikas Što
kas ir k. Deklamuos Lindeno 
lituanistinės mokyklos moki
niai, o New Jersey lietuvių jau
nimo- orkestro trimitininkai, 
už žuvusius Lietuvos karius ir 
partizanus sutrimituos gėdulin- 
gą maršą, kurio garsai buvo 
girdimi kasdien Karo minėju
je# Kaune.

Lindeno miesto meras, pas
kelbęs Vasario 16 Lietuvių die
na, dalyvaus iškilmėse drauge 
su kitais aukštais svečiais ir 
pasakys kalbą.

Lindeno ir apylinkės lietu
viai kviečiami gausiai dalyvau
ti ir tuomi parodyti, kaip yra 
mums brangi Lietuvos laisvė.

Įėjimas visiems nemokamas.

Perkant-parduodant namus, ar išnuomojant butus, 
įvairiausiais apdraudos reikalais, federalinių ir valsty
binių taksų (Income Tax) užpildyti, pirkimui piniginių 
perlaidų (Money Orders), Mutual Funds.

Kreiptis —

PARDUODAMA su
• TELEVIZIJOS APARATAI,
■ HI-FI FONOGRAFAI,
■ JGROJIMO APARATAI (Tapė Recorders),
■ VOKIŠKI BEI VIETINIAI RADIJAI.
■ ORO VĖSINTUVAI (air cond.) ir 

LANGAM VENTILIATORIAI

EGLĖ ŽALČH 
. KARALIENĖ

Joseph Andrusis Insurance 
87-09 JAMAICA AVFL. WOODHAVEN 21, N. Y 

TEL. VI 7-4477
SioidadBeaiais — 9 vaL ryto ligi 9 vaL valu, 

— 1 vaL p.p. Ugi 5 vaL v»k

zaęlubja. “Nuotraukos neme
luoja”—- duota ir antraštėlė 
vifMto skaitytojo Žndžiirij kuris 
sustiprintas dar anglišku pasa
kymu: “camėra never bes”. 
Bet su tiesiakalbėm nuotrau
kom būva ir šitaip. Praėjusių 
metų Vienybės lapkričio ^ nu
meryje buvo įdėta nuotrauka 
su tokiu parašu: “Lietuviai 
sveikina naujai išrinktąjį Gu
bernatorių Nelson A. Rocke- 
fellerį”. Nuotrauka rodo, kaip 
y. Tysliavienė tiesia ranką. 
Nuotrauka taip pat rodo ant 
staliuko “Nr. 20”. Tai staliu
kas, prie kurio New Yorko lie
tuviai buvo susėdę St Moritz 
viešbutyje dar prieš rinkimus, 
o Nelson A Rockefeller agi
tavo, kad jį rinktų į guberna
torius. Paskui ėjo prie staliu
kų ir visiem spaudė ranką. Ar 
tai reiškė, kad lietuviai sveiki
no “išrinktąjį gubernatorių”? 
Nuotaukos tikrai nemeluoja. 
Kas tada meluoja po nuotrau
kom?'

Melas prieš melą
Maskva nenori pripažinti ra

dijo bangomis pagauto rusų 
lakūnų pasikalbėjimo, kai buvo 
nušautas JAV lėktuvas. Ji sa
ko: tai Hollywoode režisuotas 
Įiasikalbėjimas, ir dar prastai 
mokančių rusų kalbą. Sekant 
Maskva, reikėtų sakyti: Miko- 
jano visai nebuvo Amerikoje, 
nes jei būtų buvęs, tai nebū
tų taip prastai rusiškai kalbė
jęs iš televizijos. Matyti, važi
nėjo koks Hollywoodo artistas, 
persirengęs Mikojanu.

Kur du stos, visados.
Afrikoje, netoli Johannes- 

burgo, pulkas žvirblių užpuo
lė ir negyvai sukapojo nuodin
gąją kobrą, 5 pėdų ilgumo. 
Kobra buvo išėjusi paukščių 
kiaušinių iš lizdo lupinėti. Tą
sai žvirblių laimėjimas turėtų 
padrąsinti visus pavergtuosius, 
kurių yra didelis pulkas, bet 
kurie palikti savo likimui, kad 
raudonoji kobra mistų jų kiau
šiniais ir neliestų didžiųjų ere
liu lizdo.

Sibirioko kuklumas.
“Dovanok, Jonai, už drąsą, 

kad aš taip drįstu jumis klapa- 
tyti. Sveikinu iš tolimo krašto. 
Labai nepatogu, kad aš .taip 
Jus apsunkinu, bet kad mano 
gyvenimas toks yra sunkus, 
kad aš negaliu aprašyti. Per 
mažas šis popieris. Brangus 
kaimynėli, esam jau laisvi, no
rėtumėm grįžti į savo kraštą, 
kaip tie paukšteliai skrenda 
džiaugdamies namo ir suka sa
vo lizdelius, taip ir mums no- *«., gana daug. Ar tai tas Jo-... „___»> tai jis mano pusbrolis, jis yra ....retus parskristi.... .„ nas savo buvusiai kaimynei ne-* * cnnioi -m /“i \7 . J

Pasiųsk jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam 
Muitas už vilnones atlaikas yra mažesnis, negu už pasiūtas sukneles 

Vilnones medžiagas $ ritinių ir atlaikas pačiom prieinamiąusiom 
kainom, visam mieste Jums sūlo. 3 stambios krautuvės 
Atsieikite ij skelbimą, kuris bus ypatingai {vertintas

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukrainiškai
KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, IŠSKYRUS 

iESTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO

nėra kaip grįžti. Šoko Šurnas 
į galvą ir iš porto visai išėjo. 
Jau 10 mėnesių kaip serga ir 
nieko negali padaryti, o taip 
norėčiau parvažiuoti namon 
(iš Sibiro į Lietuvą). Parsivežiau 
iš Irkucko ligoninės, buvo kiek 
geriau, pradėjo vėl galvot, kad 
nėra kaip grįžti ir vėl blogiau..”

Gal galėtum suieškoti....
“Gal galėtum suieškoti KL 

P., jis tikrai padėtų, jei dar 
gyvas, (mirė Čikagoj), gal JK,

Sav. V. ZELENIS
3123 FULTON STREET x TELEFONAS: 
BROOKLYN 8. N. Y. APpiegate 7-0349

Šv. Kazimiero seserų rėmė- bus kovo 1. Bus bendra komu- 
jos daug ir sunkiai dirba, kad nija ir pusryčiai salėje, 
išvystytų savo veiklą ir surink- Sodalicija rodo vis daugiau 
tų daugiau pinigų Vilią Joseph ir daugiau aktyvumo. Neseniai 
Mane statomai senelių prie- sodalės surengė konferenciją, 
glaudai. Vasario 4 įvykusiame dalyvauja apskrities suvažiavi- ' ieškomas Kazio, Jono brolio, 
susirinkime pradėtas vajus su- muose. 
rasti bent 20 asmenų, kurie šv. Vardo Draugija baigė ... _ _ ___
dalimis paaukotų po 500-300 naujų nanų vajų. N anai daly- ’ 
doL vienanf senelių kambariui 
įrengti. Jau keli asmenys pasi
žadėjo ir pradėjo mokėti.

Metinė šv. Kazimiero šventė r«nu«u> nu» dMeą pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 
1» svarkama. moterų eilutėms, suknelėms bei tvaikams.

Maižyios tr rayonfnės medžiagos parduodamos griežtai urmo

Vasario 16 d. minėjimas

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo minėjimas įvyks sek
madienį, vasario 22 d. 3 vaL 
p.p. lietuvių klubo salėje, 62 
Lafayette St. Programoje bus 
svečio K. Barzduko paskaita, 
solo padainuos L Stankūnaitė, 
akordeonu pagros Kl. Praleika, 
bus deklamacijų, tautinių šo
kių ir kt Laukiama, kad atsi
lankys ir žodį tars miesto ma
joras. Minėjimo komitetui ir 
šiemet vadovauja Antanas Gu
doms, o iždininku yra Jonas 
Sprainaitis. Lietuvių, klubas 
jau paskyrė 100 dol. auką. Tai

JAUNIMO CENTRE
z 5620 So. Claremont St.

Programoje operų ištraukos. Puikios de
koracijos! Puošnūs rūbai! Dalyvaus 40 

dainininkių

pataisyto) gavėjas Baltas ne- nustatytą kovai
. ° Jte Lietuvos išlaisvinimo. Tik gaū-
Daus<>ln išvažiavo (sibmokai broliai) taip norėtų ^„aukime tiek taž-

Viena šeima.išvažiavo Jiems ir gnžU į Uetuvą, kad nyčioje (m^s
atsiuntė is Amerikos. Jie 4 ir 9 paras nevalgę....
žmonės, tai sakė: pardaviau K.LJ.
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Užkas. Deja, visoje pilnumoje 
atsivėrė mūsų seniai jau paste
bėti negalavimai. Be treningo 
ir bet jokio taktiško supratimo 
mūsų ekipa, priešininkui kiek 
spūstelėjus, sugriuvo kaip kor
tų namelis. Viduryje aikštės dar 
sugebėjome vesti apy ligį, žaidi
mą, bet lemiamu momentu 
priešininkai imdavo viršų. Prie 
vartų Blue Star išnaudojo be
veik visas pasitaikiusias progas.
Mūsiškiai, turėdami daug geres
nių padėčių, nieko nepešė. Jei 
jau puolikai prie vartų tris 
kart iš eilės nepataiko į kamuo
lį, tai jau negalima kalbėti apie 
atsitiktinumą. Gavus devynetą 
įvarčių, gal atsivers akys ir va
dovybei ir kitiems. Vienuolika 
žadidikų aikštėje be trenerio, 
be paruošimo niekados nesu
darė kovingo vieneto ir jo ne
sudarys.

Mūsiškiai šį kartą žaidė to
kio sąstato: Ręventas (Naruta
vičius); Vaitkevičius, Krušins 
KAS: Birutis, Finn, Krušinskas, 
Jokūbaitis; Butrimas, Budrec- 
kas, Klivečka, Remėza, Didžba- 
lis. Pirmame’ kėlinyje po Finno 
klaidos dar eina apylygis žaidi
mas. Antro kėlinio pradžioje 
gerai Butrimo paduotą kampi
nį Klivečka galva paverčia į- 
varčiu. Galima buvo tikėtis pa
lankios rungynių pabaigos, štai 
ir pirmame rate tas pats 
Blue Star vedė tik 2:0. Po mū
sų įvarčio priešininkas sukru
to. Nors Milerį gana vykusiai 
pavadavo Krušinskas, bet mū
sų gynimas, pametus galvas 
Vaitkevičiui ir Finnui, pasiro
dė visai apgailėtinai. Neaišku, 
kuriais sumetimais buvo ir

JOHNNY UNITAS, Battimort* 
“Cotts” žaidėjas, Uetuvis, kuris savą 
komandai laimėjo 1958 metų čempio
natą -(National Foctball League 
Champion), yra pakviestas patarėju 
sportinių reikmenų gamybai.

taip pat paskatinimas lietu-,

rausius, tid^nąujai ątvykuaus 
lietuvius.

faurinic iš
sirinkę PMHįQ&> Lietuvių Ben- 
druomenės Valdybą, kuri teore
tikui j^uį^ rissr laisvojo pa-

ni ir laimėjo visai pelnytai 
Vainius t, kuriam teliko įstum
ti gerą Remėzos padavimą, 
Kleiza ir Remėza buvo mūsų 
įvarčių laimėtojai Paskutinėje 
minutėje vartininkas Nemickas rė, Kostod.^ gim. Bardų k., ve, Rusijoje, vedęs Emma-Van- 
III, sulaikydamas H m. baudinį Alytaus ap. ' - -. da. Buvo paimtas vokiečių ka-
ir, pakartotiną šūvi iš 5 m, už
tikrina mūsų jauniams pergalę 
ir įėjimą į National Junior Cup 
3 ratą.

Lietuvos gen. konsulato ieškomi asmens

Atletas

susižeidus Klivečkai, popieriai 
pasidarė visai prasti. Gavome

CHICAGOS SPORTO ŽINIOS

Sausio 31 ir vasario 1 Chica- 
gon buvo suvažiavę Detroito, 
Clevelando ir vietos sportinin
kai, kurių buvo apie 140. Kovas 
(Detroitas), žaibas (Clevelandas), 
Neris, Lituanica, Aras Baltijos 
Jūra ir Vaiva (visi iš Chicagos).

Vyrų krėpšiny žaidė 7 ko
mandos. Pergalę iškovojo Ne
ries I penketukas, įveikęs Litu- 
anica 64:59. Prieš tai Neris I

da. Buvo paimtas vokiečių ka
riuomenėn
šačkus, Antanas ir jo vaikai 
Adelė ir Antanas
Šalvaitis, Aleksandras, Jonas, 
Petras ir šalvaitytė Ona, Jono 
vaikai
Šalvaitis, Jokias, Juozo sūnus
Šeduikis, Jonas, iš Pikčiūnų 
km., Vajasiškio par.
Sidarienė, Marija, Stasio duk
tė, gyvenusi Pietų Amerikoje

Bukauskas, Petras, Petro 
sūnus, gyv. Shenandoah, Pa. 
Daškevičius, Pranas, Jurgio s., 
ir žmona Kazimiera Daškevičie
nė. 
Gropšta, Mikas, iš Mišudų k:., 
Kretingos vai., gyveno spėja
mai Čikagoje 
Jesiniauskienė-Akuockaite, Ma
rė, Kosto duktė, g. Baidų k., 
Alytaus, ap. 
Juška, Feliksas, Ignaco sūnus, — Argentinoje ar Brazilijoje 
gimęs 1926 m., gyvenęs Taura- Steponaitis, Antanas, Pranciš- 
gėje 1943 metais ' ‘ kaus s., buvęs Italijoje 
Kasparavičienė,' Leokadija, kH. Stulpinas, Povilas, Igno sūnus 
iš Kaišiadorių 
Kazakevičius, Jonas, Andriaus 
s.,’ iš Taurakiemio “ 
Levickas, Jonas ir Kristina Le
vickaitė 
Liaugminas (Ląngman), Anta
nas, ir sūnus Vincentas, kilę iš

i kad dabar Lietuva džiaugiasi 
t laisvu ir neprilausomu gyveni-
i mu, nes jų sudaryta laisvųjų 
h lietuvių rinktinė atvyks ne iš

teriojamos Lietuvos, bet iš jos 
ė ištremtų? vaikų.
.- Mūsų s sportininkai užsimojo 
i- įvykdyti š| sunkų uždavinį, o 
9 visų lietuvių pareiga juos pa?
ii fenti. Nedejuokime, kad mūsų 

jaunimas nutautėja, jei neno
rime jam ne žodžiais, bet dar
bais ir mažesne ar didesne au
ka paremti. Jie reprezentuos 
ne tik save, bet visus lietuvius, 
todėl sudarykime jiems tinka
mas sąlygas. Tiek pati kelionė, 
tiek reprezentacinės rinktinės 
treniravimas pareikalaus nema
ža lėšų, kuriom sutelkti jau da
bar patys sporto klubai ruošia 
įvairius vakarus, skirdami jų 
pelną išimtinai tik šiam reika
lui. Mes visi privalome šiuos pa
rengimus gausiai lankyti arba 
vienu, kitu žaliuku šį jų gražų 
užsimojimą padėti realizuoti. 
Nestatykime jaunimui vien tik 
reikalavimų ir nekaltinkime jo, 
bet konkrečia savo auka ar pa- . 
galba ateikime jam į talką, nes 
tik pozityvus darbas neša gra
žius rezultatus.

Baras, sale vestuvėm*
parengimams, susi r m 

kiniams, etc.
1883 MADISON ST. BKOOKLYN 27. N. Y

Tel. EV 2-9586 (Prie Fofest Avė. stoties) Ridgewood

PAUL’S RESTAURAINT
UQUORS - BEER - V/INES 

i SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais, sekmad'eniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras
. Sav. P. Višniauskas

SI Spring St, New Britain, Conn. Tel. BA 3-9771

DISPLAY

FLOOR WAX — grindims vak 
sas, baldę nuopoliravimui, šie 
nę plovimui. Žemos kainos. 
Sam Warren, Ine., 1023 Sixth 
Avė., BR 90087. Naktimis — 
OLinville 32059..

Vaičaitis, Antanas ir Vincas, ki
lę iš Prienų
Varneckis, Mečislovas, Mečislo
vo sūnus, gimęs Kruopių valsč., 
Padarbų k. 1922 metais.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi-

TAISAU BALDUS
Kėdes, virtuvės ir valgomojo, ap
traukiu ir nudažau. Plastika ar 
oda. Patyrusių ' darbininkų dar
bas. Jpatingos kėdės apipurškia
mos gelžimi ar ebromu.

Walter LUTKIEWICZ
MA 1-3128 1934-7-18-59T-R-63

R e pu b1 i ę 
Wine & Liųuor Store

- 322 Union Avė. Brooldyn^ll, N. Y. 
TeL E V 7-208$f

SAV. M. IK J. JOKŪBAIČIAI

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, deg
tinių, konjakų, midų šventėms bei 

kitoms progoms

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

ravs uquor store
Galima gauti įvairiausios 

portuotų gėrimų. Didžiausias 
vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD.

rūšies amerikiečių ir im- 
pasirinkimas degtinės ir

KICHMOND imX, N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3544

Rezervinė taip pat be laimės jo Nerį. Pas moteris pergalę ir- 
ir tvarkos pralaimėjo 0:2. gj nugriebė žaibo tinklinijikės, 

Visai kas kita jauniai. Jie šį įveikusios Neries I komandą2:l. 
kartą taurės varžybose įveikė Rungtynėse dėl trečios vietos 
ir vėl favorizuojamą Giuliana laimėjo žaibas IT, nugalėjęs Ne- 
FC. 3:2. Šį kartą mūsiškiai už j-į 2:1. Dalyvavo 6 komandos.

Vyrų stalo teniso komandi
nius susitikimus laimėjo Litua
nica I, nugalėjusi Kovą 5:0. 
Prieš tai Lituanica I įveikę^ Ne
rį 5:2, O Kovas Lituanicą n 5:1. 
Pas moteris tebuvo tik dvi ko
mandos, ir čia Neris nurungė 
Žaibą 3:0.

Vyrų vieneto pergalę iškovo
jo J. Nasvytis (Clevelando Žai
bas), nugalėjęs Avižienį (Litu
anica) 3:1. Trečiuoju liko J. Šo- 
liūnas, ketvirtuoju — V- Klei
za. Moterų vienetą laimėjo O. 
Blandytė (Neris), o vyrų dveje
tą Šoliūnas-Misiūnas (Detroito 
Kovas).

Visų varžybų laimėtojams bu
vo gražios dovanos, kurias per-

Ką daryti, kad sumažėtų skaus
mai nuo

Pamėginkite laisvai
Jeigu niekuomet nenaudojote ‘Rosse

komybe. Mes atsi&sime jums nemo
kamai, kad jūs galėtumėte tuojau 
išmėginti ir būti patenkinti skaus
mų sumažėjimu.

Nesiųskite pinigų, tik prisiųskite 
savo adresų ir mes tuojau jums pri
siusime Rosse Tabs.

ROSSE PRODUCTS CO.

N«Uey, N. J.

Kas norėtą skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti KARLONAS

FUNERAL HOME
ROSARY

BRACELET

CHIllri
B ROSARY

SOM plated Chain. Matchlng cmciflx intf 
miraculou* mCdal. GMt Boxed, wily Me.

I nctaSe tax* ,ę. '

EOWARDS ORIG1NALS

(FlerMa)

et New Britam, Conn.
Td. B A. 9-1181

CARROLL FUNERAL HOME, Ine.

74 Prorideace Street


