
kelionės i Maskvą

“šiltesnė”.
leis savo teisių Berlyne “nė per

kelbdama kovo 1, kad pradė
jo derybas su ryty Vokietija

Maskvoje Macmillano

LIETUVOS » AMERIKOS 
SUKAKTYS

TO CENTŲ

“Kada Lietuva kėlėsi, Vilso- 
no tautų apsisprendimo šūkis 
stiprino mūsų ryžtingumą. Ka
da Lietuva šiandien parblokš
ta,' Šio krašto principais pa
grįsta laikysena palaiko ir gai- 

'■ vina mūsų viltis. Metai iš me
tų Lietuvos Dienos proga Vals
tybės Sekretorius Dulles pas
kelbia pareiškimą, kuris neša 
paguodą ir viltį pavergtam lie
tuviui. Jis tai padarė ir šiemet 
Tas pareiškimas, bene paskuti
nis jo dokumentas prieš atgu
lant ligoninėn. Nebylės .tautos 
ir viso pasaulio laisvųjų lietu
vių vardu, reiškiu Valstybės 
Sekretoriui Dulles viešai už tai

- ir bendrai už palankią laikyse
ną Lietuvos atžvilgiu, gilų ir 
amžiną lietuvių tautos dėkingu
mą. Mes linkime jam greitai 
pagyti ir tęsti darbą už paverg
tą žmogų. Lietuvių maldos jo 
pagijimą lydės.

“Jo gijimą lydi ir prie Lietu
vos Aušros Vartų Madonos pa
veikslo, Lietuvos pasiuntinybė
je, uždegta žvakė. Ją šiandien, 
prieš trejetą valandų Washing- 
tonas matė televizijoj.

nuotaiką atleisti.
Macmillanas savo pareiški

muose Kijeve ir Leningrade 
mėgino nuotaiką atleisti, labai 
karštai siūlydamas derėtis.

Po prezidento Ęisenhowerio

no 28 siūlydamas susitikti dar 
Sonetų ir Anglijos užsienių rei
kalų ministeriam. Macmillanas 
Mikojano atvykimą į Leningra
dą sveikino. ir kovo 1 buvo su
sitikę Lloydas ir Gromyko. At-

mine ir negalėjęs laukti dery
bų su " pabaigos.

Tačiau tuo metu Mask
va toliau spa k Vakarus, pas

SKAUDAMŲ DANTŲ POLITIKA ’
Po nesėkmingo* Macmillano teisinti Maskvą ir kaltinti Ame

rikos vadovybę. Girdi, dėl to 
Maskva tokia kieta, kad ji tu
ri iniciatyvą ir kad Vakarai per 
ilgai laikėsi senos formulės dėl 
Vokietijos sujungimą. Vadinas, 
reikėjo anksčiau.... kapituliuoti.

SOVIETŲ žvejų laivas “Novorosijsk”, dėl kurio sovietai dabar 
triukšmą kelia.

“JA. Valstybių- kilni laiky
sena Lietuvos atžvilgiu pagrįs-

Kabeliai, laivas ir triukšmas
kos karinis laivas vasario 
patikrino sovietų laivą.

Nors oficialus pranešimas jo
kio kaltinimo sovietų laivui ne- 
priskyrė, tačiau Amerikos ka

Sovietai iš pradžių tylėjo dėl 
jų laivo “Norvorosijsk”, kuris 
buvo amerikiečių vasario 26su-

Amerika oficialiai

26

KONGRESE
Amerikos senate didelis su

sirūpinimas krize dėl Berlyno. 
Kalba apie vieningą visos A- 
merikos nusistatymą ir tvirtą 
laikyseną. Tačiau praktiški siū
lymai nevienodi. Šen. Mans- 
fieldas mano, kad Chruščiovas 
gali imtis ir karo priemonių. 
Reiktų klausimą kreipti į Jung
tines Tautas. Šen. Humphrey: 
padėtis pavojinga ir gali priei
ti iki karo. Bet Amerika turi 
saugoti taiką. Senatoriai Dodd 

' (dem.i ir Javits (resp.): reikia 
priimti rezoliuciją, kuria Kon
gresas pritaria prezidento laiky
senai. Dodd: reikia tautos jėgų 
mobilizacijos. Bet Javits: nerei
kia rizikuoti karu. Humphrey 
(dem.) prisiminė Lenkijos Ra- 
packio planą atitraukti kariuo
menės iš Vokietijos, Lenkijos, 
Čekoslovakijos. Humphrey ėmė 
aiškinti, kad tas planas gal ne
būtų pavojingas Amerikos sau
gumui.

H. Jackson dom.) siūlė mobi
lizuoti 4-5 divizijas. \

Berlyne likviduoti" (pažymėti
na: vakarų Berlyne, neį rylų). 
Ir kovo 3 Chruščiovas vyksta į 
rytų Vokietiją.

Pasitarimų komunikato dar 
nepaskelbusį, Anglijos spauda 
jau rašė, kad Macmillanas grįž
ta su pasiryžimu prikalbėti Ei- 
senhowerį ir de Gaulle sutikti 
su Chruščiovo siūlymu —da
ryti viršūnių konferenciją.

Chruščiovas nelydėjo Mac
millano į Kijevą, kaip buvo nu
matyta. Pranešė, kad jam dan
tis suskaudo. .Bet ir .“skauda
mais” dantim dar iš naujo kan
do Macmillanui, priimdamas jo 
vietoje jo nedraugo Irako min. 
pirm, delegaciją.

Chruščiovas norėjo pažemin
ti Macmillaną jo tautiečių aky
se, k.ad jis p.olaimėtų rinkimus. 
Su darbiečiais lengviau Chruš
čiovui susitarti Bet Macmillanas 
tai žinojo ir norėjo bęt kokį 
laimėjimą parvežti savo parti
jai prieš rinkimus. Dėl to taip 
kantriai kentė.

* I
Chruščiovo parodyti dantys 

nustebino Amerikoje jo šalinin
kus, Jo projektam palanki spau
da pasijuto nejaukiai. Nutilo 
apie Mansfieldo projektą. Norė
dama ' išsisukti nuo atsakomy
bės už padrąsinimą Chruščio
vui daug au reikalauti, toji spau 
da Lippmanno lūpom ėmė vėl

IRAKO DIKTATORIUS- KASSEM, apsuptas savo garbintojų, 
kuris pasiuntė delegaciją į Maskvą ir atmušė Chruščiovą nuo 
Macmillano. -

Priešingai R. Drummondas..., 
jis kaltę suvertė Maskvai, kuri 
skundėsi šaltuoju karu. Jis ra-

• šė:
"Šaltojo karo šiandien nebū

tų, jei Kremlius nebūtų jėga 
pagrobęs Latvijos, Lietuvos, Es
tijos nepriklausomybė, prime
tęs Maskvos režimo rytų Euro
pai, laužydamas Jaltos susita
rimą dėl laisvų rinkimų, mėgi
nęs nutraukti Graikiją anapus 
geležinės uždangos, nelaikęs 
Vokietijos padalytos, nesuku rs- 
tęs agresijos prieš Pietų Korė-' 
ią".

Autorius atvirai pasakė, kad 
Chruščiovas yra garbintojas Le
nino, kuris* pasakė: pasaulis tu
ri pasirinkti tarp komunizmo 
ir vakarų demokratijos; bus vie
nas arba antras, bet nebus jo
kio vidurio.

Tai reiškia: Chruščiovas bus 
patenkintas tik tom nuolaidom, 
kurios reikš visišką kapitulia
ciją.

Macmillanas nori Įkalbėti po 
savo kelionės Amerikai ir Pran
cūzijai tos kapituliacijos nau
ją laipsni: naują Miuncheną, 
viršūnių* konferenciją.

Vėl i mėnulį
Armija žada šią savaitę paleisti 
raketą Į mėnulį. Dienos dar 

nepaskelbė.
Iš viso tai bus penkta Ame

rikos raketa į mėnulį. Pirmos 
trys buvo aviacijos: rugpjūčio 
17 susprogo po poros minu
čių. spalio 11 pakilo iki 71,300 
mylių, lapkričio 8 raketos tre-

Ncw Yorkas kovoja dėl mokesčių
Gub. Rockefellerio biudžetui tas jūrininkas norėjęs moterį 63.580 mylių, 

opozicija stiprėja. Prie derno- prievarta įsivesti viešbutį, Aleuty saloje įtaisytas rada-
spindi ir poroj šiTmetųjubi- Paionmmą, pazy-

j medama, kad laive nieko ne- Įėjų. Kada laetavos vastybes 
laisvės žiburiai 18 amžiaus pa-

’ baigoj geso, čia jie sužibo. Ta- -.. , ,
oė/A.V Nenriklausomv radl3as * spauda praphuop kai- ve byvo rastas gyliui matuo-

^ektodia. šSto ak -4merikai- tai pro-, ti įrankis 2500-3000 pėdų ilgio
S m Meta. Jis mums guni- ir te‘sės laužymas. A- ir specialūs radijo aparatai, ne-
irinsiK netik dėlto, kad mūsų /Pėdoje buvo ramiai paprasti žvejybos reikalui. Ka- .
Zntiefis. Tadas Kosčiuška. nri Paaiskinta’ kad tokls patiknm- niunkas mano, kad laivas 'ga- __ ______
s^hkadjis kūnu taptų, bet mas teisėtas pagal 1884 su* lėjo nutraukti telefono laidus.

_ _L_______________________ • laivo dienoraštis rodė, jog lai- ris Gaitskell pasisakė už viršu- 
p^tebėta, kas .būtų .nereika- vas kaip tik buvo toje vietoje, konferenciją, kūną siūlė 
finga žvejybai kada Maskvos kur laidai buvo nutraukti. Lai- Chruščiovas.

laivo dienoraštis rodė, jog lai konų. Respublikonų New Yor- tas.
ko seimelyje yra viso 92, seime- Per tris savaites tai jau de- bandymus tol. šiaurėj. Pieti- 
lio daugumai reikia 76 balsų, dyni policininkai? atsidūrę kai- nėj daly sovietinius bandymus

—Bonnoie mano kad Chruš- Jei 18 respublikonų prisideda tinamųjų suole. Vienas net už seka Amerikos radarai iš Tur-
čiovas savo pasieks — viršų- prie °P°zicij°s’ uda reikiamos 60 metų moters Išprievartavi- kijos.
niu konferencija bus neišven- daugumos gubernatorius netu- mą ir nužudymą.

rėš.

piotu ir seka Sovietų raketų

sitarimą su Rusija.® mums giminingas ir kitu at- au Ar netyčiom ar tyčiom, kari-
žtagiu. ^me akte iškilmingai fetorija Pasidėjo nuo vasa- ninkas nespeliojo.

kąri- rio 21» ka^a buvo pastebėta,
;^>sngsu* ir prigimties ista- kad Pirma vienas' 0 P38^ dar 
tynri wNilda tautai teisę būti keturi kabeliai 120

VISI nutraukti. Buvo pastebėtas to-
ŽMOHĖS) yrw Stiprėjo apdo- je v'ietoje ^ejų laisvas 

yra aruv«rv|Q apoo- „ v .
vahoH teise .į gyvenimą, į leis- Norvorosijsk . Valstybės de- 
vę Ir j laimę partamento pntanmu Amen-
;“Tą tiesą amerikietis William

.. , Filipinų laivai vasario 28 su-
mylių nuo Newfoundlando yra sovietu žveju lai-

vus Filipinų vandenyse per 
mylią nuo kranto. Sovietai aiš-

— Pentagone yra projektas 
Kiek New Yorko gyventojai helikopterio, kurį valdo robo- 

Opozicija labiausiai reiškiasi buvo pasipiktinę prieš pusę į. kuris galėtų numesti a- 
prieš gub. siūlymą atleidžiamą metų paauglių smurtu prieš gy- tominę bombą į povandeninį 

Atstovas Brazilijai nuo PaiamiĮ mokesčių .sumą ventojus. tiek dabar iškylan- įaiva.
* sumažinti iki 600 dol. (Lig šiol

buvo 1000). Amerikos uniju fe- TIK TOKIU BŪDU GALIMA — Kipro arkiv. Makarios, 
deracija 2 mil. darbo žmonių PRIE SUKČIŲ nors meilikavo su Nassenu. no-
vardu pareikalavo, kad seime- Davė Beck. milijonierius, bu- ” •?sato ”arys-Tlkis 131 
lis biudžetą atmestu. ves sunkvežimų unijos prezi- “]u1nes. PaSa^bos is Amenkos.

Gubernatorius griežtai kovo- dentas. vasario 27 nuteistas 5
ja už savo projektą. metus kalėti ir 60.000 dol. pa- zldentu; Ir sukn.®!llI va^ GnT
čiais policijos nariu nusikalti- baudos už nesumokėtus paja- Į? Čadu
mais. mų mokesčius. Priskaičiuota, Js bus Pakirtas Nato vadu

AUen White šitaip aptaria: Kai nis. Jis buvo narsus ir ryžtin-
laisvas žmogus bet kur yra re- gas kovotojas prieš tironiją ir 
težinosi, mes, irgi, esame gra- prieš savo dienų kolonializmą.

Jei gyvas būtų, jis tai smerktų 
ir šiandien Jo laimėjimas tai 

“Ši Vasario šešioliktoji mi- laisvės mylėtojų laimėjimas vi- 
nima ir kito reikšmingo jubile- sur pasaulyje. To laimėjimo dė- 
jaus ženkle, šiemet Lincolno ka apie trečdalis lietuvių tau- 
150 metų gimimo sukaktis, tos galėjo ir patys naudotis 

laisvės palaimomis ir paremti

soml”

Lincolnas priklauso ne tik
Amerikai bet visiem amžiam savo nelaimingų tautiečių aspi- 
vicam pasauliui ypač paverg- racijas. Jie ir šiandien jas re-

vai Jo idėjos — nemirštanmos. “šiemet ir Milašiaus mirties 
“Jis, kalbėdamas čia pat Phi- sukakties metai. Kada Lietuva 

ladelphijoj apie mano suminė- kėlėsi, jis viešai Paryžiuje pa
tą Amerikos Nepriklausomybės sakė: “Broliai prancūzai, jūs 
Deklaraciją, pasakė, kad ji man parodėte - ^pareigos kelią

te įmonėm, bet viHj visam pa- proga rodo ir mano anksčiau 
šauliui, visiem laikam.” Kita suminėti Amerikos sukaktuvi- 
proga pasakė: "mano noras, ninkai. Jų atminimas šauniai 
kad visi žmonės visur butę lai*- derinasi su mūsų Vasario 16 
vi" Dar kita proga: "Laisvė— dvasia.”
pavoldėjhnas wų žmonių, vi- -aj prie Lincolno. Jis 
*uo* kraštuos, visur (pasauly- §ioje valstijoj (Gettysburgo) ka- 
|ol Ir pagaliau pasakė, kad rių kapuose savo nemirštamoj 
"Joks žmogus nėra pakanka- kalboj pareiškė, kad rei-

u—— —--t ——mą auKOiis uksiui. uz nuii ten » _.
bu jo sutikimo Tio kurio *t- mirusieji aukojosi, kad jų pa- , Urtfo.J'
sskf laisvę kitiom, patys nėra sišventimas nebūtų veltui. Lie- , . . , * ls. . ’

dosniai parėmusiam lietunvjo* verti." tuvio krauju primirkusi Lietu-
“Stai dėl ko tuodu jubūėjai žemelė, jo už Uralo, že- 

yra ir lietuviam arti širdies. mgs ga]0 kaulais nusėtos tun-

BūsimasPrel. J. Ambotui
prezidentas?

YORKO 'DRUSKA"
GENDA

Yorko policijoje skan-

Sovietiniai žvejai ir prie 
Filipinų

Vakaru juru pakraščiais. Tokię 
karininkų komandiruota daug 
ir Atlanto vandenyne ir net 
priė Argentinos krantu.

Teigiama, kad Sovietai savo 
povandeniniu laivę karininkus 
prikomandiruoja į žveju laivus, 
kad jie geriau susipažintu su

kino, kad jie atplaukę iš Kara
liaučiaus pro Viduržemio jūrą 
ir Suesb kanalą.

NEW

čius

širdžiai dėkoja.
pre-

TtVAI PRANCIŠKONAI

DR. LUDWIG ERHARO
J»s pastatą Vokietijos Gklnj gy
venime ant kojų, dabar Jis 
Adenauerio kandidatas 
zidentus.

— Claire Booth* Luce vasa
rio 26 paskirta Amerikos ats
tovu į Braziliją. Iš Romos ji 
turėjo pasitraukti dėl keistos 
ligos, kurią jai įvarė jos butas 
Romoje.

SEGNI PRADŽIA LABAI GERA

Italijos naujas min. pirminin
kas A. Segni vasario 27 gavo 
pasitikėjimą parlamente dides
niu balsų skaičium nei bet ku
ris kitas vyriausybės pirminin
kas nuo 1948. Jis gavo 333 
prieš 248. Jo vyriausybė suda
ryta tik Iš kr. demokratų ats
tovų. Iki daugumos, parlamen-

“Šiandien Ir kito laisvės šulo, Vasario 16 ir mūsų ryžto ir 
Jurgio W«bingtono, gfantadie- aukos pažado diena.

rernfe liberalai, monarehistai ir
. neofašistai - . •

New
dalai auga. Naujausias — va
sario 28 suimti du policininkai 
už šantažą. .Jie reikalavę iš jū
rininko poros dešimčių dolerių 
už “tylėjimą”. Jie kaltino, kad

I

kad jis nebuvo sumokėjęs 240, K1Pre-
000 dol. Jis turi taip pat su
mokėti teismo išlaidas 10,961. mažesnėm Europos valstybėm 
52.

— Nasseris mėgina tartis su

dėl ginklų. Jį Įtikinę kariniai 
sluoksniai, kad reikia turėti at-

PO KIPRO ATEINA MALTA saigoje draugą, jeigu sykį Mask- 
Maltoje vasario 27 prasidėjo va susirūstintų už komunistų 

riaušės. Uosto ir laivų statybos persekiojimą, 
darbininkai sudegino’ raštinės _ Y<(r|a)
patalpas, akmenim apmėtė ad- lvderiaj į b Rwto.
mintcfroMinc nnroidnntic ončFliic ” • •

. . . .. v _ a l’UVJ ifcll Iklvipvvj * *WS.*»*»
minKtracijos pareigūnus anglus fį jfe smna2ntu biu.
Toi rkiisrrt Horninmlni ntcoVi’moc b *Tai buvo darbininkų atsakymas 
į laivų statybos administracijos 
pranešimą, kad nuo kovo 29 
atleidžiami 6000 darbininkų.

Anglai kaltina už riaušes — Paraguay vyriausybei iš- 
buv. Maltos min. pirm. Min- tikima kariuomenė vasario 27 
toff. Pastarasis buvo grasinęs numalšino sukilimą, 
nutraukti visus santykius e su 
Anglija, jei ji negarantuos dar
bo laivų statybos darbininkam. 
Anglija tada suspendavo. Mal
tos savivaldą, ir Mintoff iš 
min. pirmininkų 1958 balandy
je pasitraukė. Perėmė valdyti 
anglų administracija. Bet sun- — Londone vasario 27 baltų- 
kumai auga. jų ir negrų muštynėse dalyva-

■’ vo 500, iki policija išskyrė. O

džetą, atsisakydamas nuo ma
žinimo sumos, kuri atleidžiama 
nuo mokesčiu.

—Libano nuo vasario 22 
vėl prasidėjo kautynės tarp Nas- 
serio šalininkų, kurie nori Li
baną prijungti prie Jungt. Ara
bų Valstybės, ir Libano šalinin
kų.

— Kuboje sudarytas Haiti viskas prasidėjo nuo to, kad 
“išlaisvinimo” komitetas. Jį viena negrė praspaudė pami- 
sveikino Castro. Komitete dau- dorą, norėdama patikrinti, ar 
gumas yra Cubos piliečiai. Jie pamidorai išnokę ir ar apsimo- 
nori nuversti Haiti dabartinį ka pirkti.
prezidentą. Castro griežia dan
tį dabartinių metu labiausiaiprieš Domininkonų respublika. * l«>Wial pasiūM kam- 
v H dovanaj dienom.

— Kubo* Castro rinkimus Tuojau iš Floridos prigužėjo a-

— Kuboj* Castro atidarė tu-

jau atidėjo dvejiem metam. pie 1000 turistų



Iš LIETUVOS

niu reikalu’

KIPRE APRIMSTA

kelius, kuriais keliavo

6. Vyriški sportiniai marškiniai.
7. Vilnonis moteriškas megstinis.
8. 3 Jardai Corduroy medžiagos atkarpa vyriškom kelnėm, ru

dos spalvos. ,
9. l*į jardo atkarpa Rayon-Gabardinc. sijonut

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

musios kartos žmonių, tiek

lą Chicagoje. Jos pirmininkas 
jau penkti metai, yra tas pats 
J. Juozaitis, vicepirmininkai — 
E. Mikužiūtė, J. Benikaitis ir 
J. Skeivys. Jų susirinkime va
sario 13 dalyvavo apie 40 at
stovų. Priekyje stovi čia augu- 
sios kartos žmonės. Tačiau į 
naujus narius įstojo ir nauji a- 
teiviai A. Dzirvonas, Džiugas ir

Sovietinio gyvenimo įdomų 
reiškinį iškelia Mamajev, fi
nansų ministerijos kontrolie
rius Lietuvoje. Jis rašo “So- 
vetskaja Litva” apie koman
diruotes žaliavom užpirkti, pre
kėm priimti ar perduoti ir tt. 
Komandiruoja įstaigos ar įmo
nės savo atstovus kartais net 
automobilių remontuoti. Kele
tas pavyzdžių.

Vilniaus konditerijos fabri- 
kas “Pergale” pasiuntė šoferi 
į Rygą, kad perduotų remontui 
automobilį. Kai automobilis bu
vo sutaisytas, vėl siuntė žmo
nes jo atsiimti. Išėjo tom ko
mandiruotėm 20 dienų, ir iš
leista 1500 rublių. Kauno tres
tas “Litmeliovodstroj” pasiun
tė ValanČienę į įvairius Sovie
tų Sąjungos miestus, kad pa
rūpintų medžiagos. Jai mokėjo 
už tai mėnesiui po 800 rublių.

herojaus laikų būdu — vežimu, 
su savim vesis ir karvę, kad

Nepriklausomybės šventės 
nuotaikoje praėjo ir vasario 
14 įvykusi vakarienė prof. dr. 
K. Pakštui pagerbti. Ją rengė 
Detroito Lietuvių Organizacijų 
Centras. Dalyvavo apie 50 de- 
troitiškių ir keletas windsorie- 
čių. Vakarienei vadovavo E. 
Paurazienė, supažindinusi visus 
dalyvius ir sugebėjusi ne vie-' 
ną pakelti žodžiui Visi sveiki
no prof. dr. Kazį Pakštą kaip 
rytdienos vyriausią kalbėtoją. 
Tautininkų atstovas net primi
nė, kad kalbėtų tik apie Vie
ną Lietuvą, kai kiti džiaugėsi 
profesoriaus šviežiom mintim, 
sugebėjimu 
apsnūdimo, 
tas dėkojo 
pagyrimus, 
šnekėt ir

šaukiami tuo pačiu metu r to
je pačioje vietoje.z

Pradžioj buvo užsiminta apie 
gerą suvažiavimų organizavi
mą ir pasisekimą. LB New Yor- 
ko apygarda tam viską pada
rys. LB centro valdyba į tal
ką ateis. Bet visą svorį sudarys 
patys suvažiavimo dalyviai. Dėl 
to būtina, kad jame dalyvautų 
ko daugiausia bendruomenės 
darbuotojų ir mūsų švietimo 
darbininkų. Jie arčiausia prie 
gyvojo reikalo, tad iš jų reikia 
taip pat laukti daugiausia ini
ciatyvos bei aktyvumo.

Rengdamiesi suvažiavimui, 
sakome: iki pasimatymo didžia
jame New Yorke! viską suva
žiavimo pasisekimui! savo jė
gas mūsų tautiniam kilimui ir 
gyvybei!

Rengiasi parodai
Vilniaus architektai išvyko 

Maskvą projektuoti paviljone 
kuriame bus Lietuvos žemė 
ūkio eksponatai parodoje va 
sąrą.

rytams priklauso
Hartfordo — New 

Wash- 
—Phi-

ii

Išlaikyti politinius susigrupa- 
vimus, atsineštus iš Lietuvos, 
ar eiti į politinius susigrupavi- 
mus, kurie yra Amerikos gyve
nime, — toks klausimas kar
tais iškildavo naujiem ateiviam 
aštriau nei seniem. Gyvenimo 
faktai rodo, kokį sprendimą 
pasirenka lietuviai toje ar ki
toj vietoj. Pora pavyzdžių.

Demokratai Chicagoje
Naujienos vasario 19 aprašė 

lietuvių demokratų lygos veik-

Lietuvos . NeprilderaiougFbės 
minėjimą ; pirmieji suruošė De
troito MtnanfatinM' ąf^lt*rtieni- 
nės mokyklos imAinial Vasa
rio tautine vėHava, vytimi 
ir tautiniu raštii ~ ntaitiniais (se- 
sėlių nuopelnas) išpuošton kla- 
sėn susirinko 1vai apie šim
tas mokinių, 8 mokytojai ir ke
letas tėvų. Išklausę mokyklos 
vedėjo L. Bulgarauskp kalbelės, 
mokiniai padainavo dainų, R. 
Kaunelytė (U skyr.) ir J- Na
kas (B skyr.) padeklamavo, 
S. Katinėlis (VI skyr.) ir D. 
Bajorūnaitė (VII skrj paskai
tė. savo rašinėlius. Be to, į mi
nėjimo programą buvo įtrauk
ta ir klausymas Lietuvai skir
to radijo pusvalandžio iš kana- 
dietiškos stoties Windsore. Ra
dijo pranešėjas supažindino 
klausytojus su lietuvių tauta ir 
valstybe taip pat su lietuvių 
tautos lobiu — dainomis.

pats New York**, o laika* — 
balandžio 18 ir 19.

Pirmąją dieną pagrindinis 
dėmesys skiriamas bendruome
nės. reikalams ir rūpesčiams, 
antrąją dieną — lituanistiniam 
švietimui. Kadangi į bendruo
menės darbo sritį įeina litua
nistinio mūsų švietimo palaiky
mas bei rėmimas, o lietuviams 
mokytojams bei švietimo dar
buotojams taip pat negali ne
rūpėti ir bendruomenės pastan-

Kipro klausimas išspręstas.
Anglija pasilieka savo rankose

Vokietiją, turėtų iš ko maitintis. Kelionė bazes, kuriose Anglija turi su-

ir toliausiai gyvenančios tautos 
lieka artimos ir negalima jo
mis nesirūpinti. Po miesto bur
mistro proklamacijos sveikino 
latvių ir estų atstovai; buvo pri
statyti kiti svečiai salėje.

Prof. K. Pakštas pirmiausiai 
priminė, ką jisai yra kalbėjęs 
ir rašęs dar nuo 1924 metų: 
“Mažosios nepriklausomos vals
tybės tarp didelių neturinčios 
ateities”, “Pastovios taikos ne
bus”, “Artėja baisiausias karas: 
bus deginami ne tiktai pasta
tai, bet ir žmonės, gailestingu
mas išnyks”. Prisiminė dar, 
kad 1923 vasario 15 Kybartuo
se sakęs, jog “Lietuva — tik 
meteoras tarp nepriklausomų 
valstybių”; tad reikia planuotos 
kolonizacijos — prieplaukos 
pavojų metu. Tada daug kas 
buvo galima išgelbėti, kai da-

15,kta.ooo tauto* darbą- P*- 
tarty Jtemąlp rekordinę kvai
lystę sustaMdyti į keliolika 
poriįjų. Ku* didesni tautai pa
vojai, tuo (tidesnis tari būti su
siklausymas ir tuo didesnė au
ka. B* kraujo ir aukos 
nebuvo laisvos Lietuvos 
o kokios gi mūsų aukos, paly
ginus su partizanų kruvinąja 
vargo ir kovų auka?

Pasigedęs mūsų jaunimo tiek 
šiame minėjime, tiek visoj lie
tuviškoj veikloj, kalbėtojas 
kreipėsi į senuosius, kad anie 
būtų ryšiu AUŠROS laikų su 
dabartim.

Stud. V. Pajaujytė perskai
tė rezoliucijas, kurios tuoj pat 
buvo ir priimtos.

Pertraukos metu buvo ren
kamos aukos Altui. Surinkta 
$2116.15. Pernai surinkta apie 
2200, 1957 — 2500, 1956 — 
3000, 1954 — 3402.90....

Meninėje dalyje girdėjome 
A. Gubilą, perduodantį V. Krė
vės “Dainą apie arą”, Z. Ar
lauskaitės — Mikšienės režisuo
ti vaidintojai parodė ištrauką 
iš “Aušros Sūnų”. Pabaigai 
stambesnių aukotojų pranešė
jas ir meninės dalies pranešė
jas J. Kriščiūnas deklamavo H. 
Nagio eilėraštį. Minėjimas baig
tas Lietuvos himnu 7 vai. vak.

P. Natas

Per tuos metus, sako kontro
lierius, ji gavo 5000 rublių, c 
neįkalė nė vinies. Šiaulių mėsos 
kombinatas siuntinėjo 19 dar 
bininkų į Maskvą, Vorkutą 
Kalininą, Tiflisą, Talliną ir kt 
Klaipėdos celiuliozės popieric 
kombinatas siuntinėjo 1958 sa
vo atstovus 68 kartus, tam iš
ėjo 357 darbo dienos.

Tokiom* komandiruotėm įs 
taigoj, pggįękiąk-.-yi£Į^ jguod; 
žmonėm" papildomų’ pajami 
prie skurdžių mėnesinių atly 
ginimų. Bėt kontrolierius rei 
kalauja tokias komandiruote 
uždrausti.

Lyga esanti nemaža padėju
si lietuviam politikam gauti vie
tas valdžioje. Šiais metais A. 
Paltis išrinktas į sanitarijos dis- 
trikto postą.

Respublikonai Los Angeles
Draugas vasario 18 rašė apie 

Leonardą Valiuką, kuris išrink
tas Los Angeles Republican 
Assembly vicepirmininku (rašy
ta ir Darbininke). Tai jau dau
giau nei veikimas tarp lietu
vių. Jam pasisekė prasilaužti į 
amerikonų eiles. Pradėjo nuo 
iniciatyvos organizuoti lietuvių 
respublikonų vienetą^ Kaliforni
joje. Tai janr- posisekė 1957. 
Kiti jo talkininkai, buvo K. Luk-

pilkos, rudos ar mėlynos spalvų,
2. Pilnas komplektas siu vėjinių priedų vyriškam kostiumui
3. 3 Jardų vilnonės medžiagos atkarpa moteriškam kostiumui, 

Juodos, pilkos, mėlynos, rudos ar pastelinės spalvų.
4. Pilnas komplektas siuvėjinlų priedų moteriškam kostiumui.
4. 4 Jardų atkarpa raštuotos medžiagos suknelei, žalios, raus

vos, mėlynos ar -pilkos spalvų.Perskaičius Michigan guber
natoriaus proklamaciją, kalbė
ti buvo pakviestas JAV Senato
rius Philip Hari. Jo kalba buvo 
gana trumpa, bet nuoširdi. Pa
sisakęs, kad tai jo pirmas vizi
tas Detroite po to, kai buvo 
išrinktas senatorium, dėkojo 
tiems, kurie padėjo jam tą pos
tą pasiekti; priminė, kad JAV 
Lietuvos įjungimo į Sovietų Są
jungą nepripažįsta, kad pasau
lis dabar taip sumažėjęs, kad

11. 6 Jardų atkarpa mergaičių suknelėm, labai stipri ir lengvai 
■ išplaunama.

šio siuntinio kata* tik ISO dol
Nedelskite užsakykite šiandien, teliko 50 dienų iki Velykų.

naujos ateivijos. Tačiau inicia
tyva jau priklausė pastarajai

Į savo veikimą žiūri plačiau, 
nei tik į vietų parūpinimą sa-

........................ . iM" 
apygardų bei apytokhų valdy
bomis ir su mo
kyklų vedėjais bei mokytojais.

Apygardos valdyba suvažia
vimo minčiai pritarė ir nutarė 
.imtis jo organizavimo darbo.

Ji rado, fcad tinkamiausia to-

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 vilnonių kojinių.
12. Pora odinių pirštinių su šiltu pamušalų.

6. Plastinis lietpaltis.
7. Pora batukų, sportinio tipo, gero chromo odos, stiprus ir 

praktiški.

mą atidaręs, pakvietė dr. K. 
Karvelį. Sugiedojus JAV him
ną, invokaciją skaitė kun. dr. 
T. žiūraitis, domininkonas. Ty
los minute buvo pagerbti kri
tusieji už Lietuvos laisvę. Jų 
pagarbai lenkėsi vėliavos — 
be anksčiau minėtųjų, dar Lie
tuvių savanorių nauja vėliava, 
kurią dovanojo Dariaus Girė
no. klubas.

4. Pilnas komplektas siuvėjinlų priedų moteriškam paltui.
5. 3 jardų vilnonės Atgalinės rūšies medžiagos atkarpa sukne

lei, įvairių spalvų.

2. Pilnas komplektas siuvėjinių priedų moteriškam kostiumui.
3. 3 jardų veliūro rūšies 100% vilnonės medžiagos atkarpa 

paltui, pilkos, mėlynos ar rudos spalvų.

Velykinis dovanų siuntinys B 1 (Vyrams)
1. 3’*3 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 medžiagos 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.

bar tegalime gelbėti likučius. 
Nepriklausomos Lietuvos gyve
nime prof. K. Pakštas žavėjosi 
dviem dalykais: žemės refor
ma — susirūpinimu biednu

Užsakius du šios rūšies siuntinius ar daugiau — 10% nuo
laida. Siuntinio užsakytojui persiunčiamas siuntinio gavėjo pa
rašu pakvitavimas, kad siuntinys gautas Lietuvoje.

VELYKINES DOVANOS ARTIMIESIEMS LIETUVOJE
Taikos Prekybos Bendrovė Londne jau paruošė Velykinių 

dovanų siuntinius. Jie yra trijų rūšių. Vieno siuntinio kaina, 
įskaitant visus mokesčius ir kaštus, tėra 100 doL Jokių papil
domų ar paslėptų mokesčių. Siuntinys tiesiog iš Londono pa
siunčiamas į Lietuvą.

tie ta tarti reikta daugtaa gai
vų. Stata tikslui ergantacijoc 
turi savo suvažiavimus. Tokie 
suvažiavimai taip pat naudin
gi ir tuo, kad juose susitinka 
ir pasimato atskirų vietovių 
darbuotojai .čia mezgami ryšiai 
tarp centrų ir periferijų. Ge- kiam suvažiavimui vieta yra 
rai organizuoti ir pavykę su
važiavimai praturtina, atnauji
na ir atgaivina jų dalyvius, ir 
jie grįžta namo su nauja ener
gija bei ryžtu toliau dirbti.

v Bendruomenės centro valdy
ba pereitų metų pabaigoj švais
tė Amerikos rytų LB apylinkių 
ir apygardų atstovų bei dar 
buotojų ir lietuvių mokytojų 
bei švietimo darbuotojų suva
žiavimo sušaukimo klausimą.

Buvo rasta, kad toks dvigu
bas suvažiavimas būtę naudin
gas, ir dėl jo organizavimo bu
vo kreiptasi 
apygardą.

Amerikos 
Bostono — 
Yorko —New Jersey - 
ingtono — Baltimorės 
ladelphijos sritys, tad New Yor
ko apygardos valdyba ir buvo 
paprašyta suvažiavimo reikalą 
aiškintis su minėtų sričių LB

Pajieikojimas
Antanas Brazauskas, sūnus 

Augusto, kilęs nuo Balbieriškio, 
Prienų rajono, Marijampolės 
apskrt.,' pajielko Juozo Patapo 
sūnaus Petro, taip pat kilusio 
nuo Balbieriško ir Antano 
Mickevičiaus, Spėjama, kad 
jieškomieji gyv. Brooklyn, N.Y.

Jieškomieji ar apie juos ži
nantieji prašomi pranešti J. 
Marselynui, R.F.D. 2, Middle- 
bury. Conn.

didelis, monę pagal antropologinę su
dėtį. 8. Vilnonis megstinis, įvairių spalvų, dailaus mezgimo ir šiltas.

9. 2 gražios skarelės, viena vilnonė, antroji rayono. Abi dailiai 
raštuotos.

10. 2 cottono paklodės viengubai lovai.
11. 2 poros moteriškų apatinukų, 2 marškinukai ir 2 kelnaitės.
12.. 2 poros moteriškų “Lisle” šilkinių kojinių.
13. Pora odinių pirštinaičių su šiltu pamušalu.

minti, kad tokie pobūviai sus- tįnant tam tikrus akmenis. Nehru skelbė, kad prieš kele- 
^ma ryštą lietuviškam dar- _tai Marso ris metus piršta “gimimų kon- 
wn’ ~ etmoeferos mažas spaudimas, trolė” tarp gyventojų nepopu-

Jis esąs maždaug tik toks kaip liari. Taip pat komunistinėje 
žemės atmosferos 50,000 pėdų Kinijoje. Indijos vyriausybė da

bar skelbia sterilizaciją valdžios 
lėšom.

sujudinti visus iš 
Prof. dr. K. Pakš- 
už sveikinimus ir 
už patarimus ką 

apie ką nešnekėt, 
džiaugėsi vakarienės jaukumu. 
Sugrįžęs atminimais Kaunan, 
kur tik viena didesnė gatvė bu
vo, bet buvo sukurtas savas 
lietuviškas universitetas, opera, 
teatras, Kaunas, kurio gatvės 
buvo pilnos siekiančio, idealis
tinio jaunimo, profesorius 
džiaugėsi mūsų tautos gavnmu, 
tači»i nerado pateisinimo šių Amerikos aviacijos specialis- se. Iki 200 metų ten pakils apmokami, šiom dienom jos , - , „ . _ ,
dienų aisistaOdymu!. Mes ga- ui kad birželyje šie-, 265 proc., Azijoje 181 proc., advokatas atvyko į Ameriką ap- 
hm turėt skirtingų nuomonių, met bos raketa į Ve- Afrikoje 160 proc., Europoje klausinėti liudininkų. O čia yra nunas ir e e U, e .
galim pasiginčyti, taoau į te- nerą Kati specialistai apskaiti- 44.5 proc.,. Amerikoje bei Ka- buvusio caro gydytojo sūnus;

♦* tautiškumo kokias sunkenybes sutiks nadoje^ po 85.7 proč. ir Sovie- yra princesė Ksenija Gud. Bus 
išlaikymo darbą turim eit is- pirmasis žmogus, nuskridęs į tuose 109.4 proc. apklausti ir kiti liudininkai To-
yren. Neiwiiiršo pnmin^ tad Marsą Mtent: jau dabar SHsirūpinus> ronte

81s ' Kuo kvėpuos žmogus Marse? kad neturi kur dėti gyvento- Teismas pavedė savo grafo- . . .... -
, v Marso atmosferoje deguonies, jų. Minjstens pnminmkas Neh- logei lyginti pabraižas Anna

vių u os us, įku mazy- kuris rekalingas žmogui kvė- ru paskelbė, kad metinis prie- Anderson, caro dukters Anas-

atmosferos mažas spaudimas.Vasario 15 visose trijose lie
tuvių bažnyčiose buvo mišios

SV' AtUn° aukštyje. Norint vandeni užvi- 
^Įtoje. ^vsam«. choras rinti Marse, temperatūrį reik
liojo ^vištas, giesmes. 1200-1500 laips-
Ateitininkai, skautai ir savanų- 7 \ c
riai kūrėjai dalyvavo su savo 
vėliavomis. Klebonas kun. L KAS KAM RŪPI
Bereišis pasakė patriotinį pa- Washingtono universiteto sočio 
mokslą. togas H.L. Geisert apskaitė,

Iškūmingasis minėjimas kad 2000 metais žemėje gy- 
Western aukštesniosios mokyk- ventojų skaičius padidės 152 
los salėje prasidėjo Lietuvos proc. Tada bus 6,300,000,000 
savanorių — kūrėjų Detroito gyventojų. Jų buvo 1957 tik metų, labai serga, gyvendama kad į juos žiūrės dabartiniai do Kipro saloje suimtus kali-
sl^yriaus vėliavos šventinimu. 2,790,000,00. švarcvaldo kaimelyje.. Bet už žmonės su tokiu smalsumu, nius. Leido į Kiprą grįžti arkiv.
Lietuvių Organizacijų Centro Labiaifriai gyventojų skaičius ją ir prieš ją dirba advokatai kaip ir anų laikų žmonės į Don Makarios, kuris numatomas Kip
pirmininkas A. Nakas, minėji- auga pietų Amerikos valstybė- tiesiog nežinia keno pinigais Kichotą. re prezidentu, kada po metų

bus praktiškai vykdoma Kipro 
nepriklausomybė.

— Varšuvoje pereitą savai
tę Amerikos konsulatą apgulė 
tūkstančiai lenkų, prašydami 
vizos į Ameriką. Paaiškėjo, kad 
kažkas paleido gandą Lenkijos 
pasienyje prie Sovietų, kad A- 
merika atidaro duris imigran-

nęs, kad Lietuvos ir lietuvių 
reikalus galima tinkamiau at
stovauti ir apginti, įėjus į A- 
merikoje veikiančias ir vado
vaujančias partijas. “Jei viso
je Amerikoje lietuviai- respub
likonai ir demokratai turėtų to
kius ryšius su savo partijos 
viršūnėmis, kokius turi Kali
fornijos lietuviai respublikonai 
su savo partijos šulais ir poli- 

studentų grupe, kad pažintų is- tinėmis figūromis, tai mes, lie
psnų rašytojo Servantes veika- tuviai tikrai galėtume “paju- 

Kaip išaiškinti, ar caro duktė lą Don Kichotą, kovo — ba- dinti žemę” kiekvienu svarbes- 
ar lenkė? landžio mėn. keliaus tais ke-

Hamburgo teismas jau 15 liais, kuriais keliavo Servantes 
mėnesių suka galvas, ar Anna herojus. Jie keliaus primityviu 
Anderson yra caro duktė ar 
tik Lenkijos darbininkė, kuri 
buvo atgabenta į
Anna Anderson dabar yra 58 350 kilometrų. Reikia manyti, verenines teises. Apglija palei-



yra savęs valdymas ir skastini- 
mas. Tai yra šventųjų kelias.

liko lietuvių tautai pavyzdį, ku
ris nedyla su laiku ir nepraei
na su kintančiomis kartomis.

gy- 
lie-

nėra 
o tikrovė, kuri jau 
nepraeina. Katalikų

•/. - y.

atradome mes.

"TILTAS STOVĖS1ARNAS KRISTAUS MIRTIES

savo

rainus

Jis nebuvo oficialus tek

Vilniuje paskutinį kartą bū
nant, arkivysk Mečislovas Rei-

zimieras dėl to nuolatos sau

Visiškai tylėsi, žmooės supras, 
kad Vinco Kudirkos, kuris *de- 
maskavo žiaurius ; caristinius 
Sėtuvių taktas engėjus” (J. 
^ingfata^ dabartiniai engėjai 
bijosi net ir mirusio. Imsi gi 
Vincą Kudirką keiti ir garbin
ti, gali parodyti savo “pritari* 
mą nacionaliniams tipfrivių tau*

--r--’ - ■<'- -z- . .‘ė. .-x ■> -.
THF VrORKir «aw*) PMNCMCAN 
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tą širdžių plakimą”. (Privengė 
pasakyti, kad atitinka ir da
bar). Imta iš “Tiesos” 1958

kalnelyje, glanrtifatsi senos Ku
dirkos Naumiesčio kapinės Ka
pinių įkalitaėje — žalia tvėre-

Rasta tokia išeitis: Vincas 
Kudirka “kabąs tarp Maudiea 
ir demokratijos", yra “priešta
ringas”, ; "neįsisavinęs socialis
tinės ideologijos”, turįs ‘ne
maža neigiamų bruožų ir idė
jinių svyravimų”, “ribotas” (J. 
Lebtonka). Atradus tokią pato
gią skylę, — Kndfarlcos "lem- 
tfataj ribotumą" Ir jo "skau
džią idėjinę- priešmgybę" (K. 
Korsakas), — pro j% iškišta 
galva ir fantą kalbėti apie rašy-

donųjų despotų batai ir kaip Dabar yra viso 21 Kabelis, 
prie aukštų eglių, kurios nega- Tris turi savo žinioje

Su ramybe. O kantata centre 
stūkso aioobB. aptvertas meta* 
line tvorele. Neturi šis ąžuolas | 
nei šaknų, ta lapų. Tiesa, da
bar žiema, tačiau ir pavasarį 
nesutapo ja: jo kamieną! iš gra
nito. Niūrios, negailestingos 
audros nulaužė sunktaisiais 
negandų metais. Ir štai stovi 
ąžuolas vienišas tarp linksmų 
berželių ir gedulingų eglaičių.

Ar vienišas? Ne, ne vienišas! į 
štai ir šiandien jo kamienas ‘

Iena Šešupė senajam Lietuvos Kabeliai po Atlantu buvo pra
tiltu! O jis stovi — tvirtas, dėta tiesti 1866. Juos perėmė 
patikimas. Ir stovės!” ^yo žinion 1882 Western Un?

Taip, stovės — tikras ir pa- ion. 1884 buvo sudaryta tarp- 
tikimas. Sekdamas pasakos apie tautinė sutartis kabeliam apsau- 
baisiąją tikrovę, kurios Vincas goti. Pagal tą sutartį gali būti

to kaspinas raitosi nestačion tavoje
įkalnėn.... Kuo toliau — tuo daug stulpų, kurie stoja išvers- dų gylyje, viduje Atlanto iki
mažiau sniego. Ankštas daugja- tųjų vietoje, nors nemaža yra 2 mylių. Daugumas eina pro
raukės eglės išdidžiai stovi a- “prieplakų”, tariant K Korsa- Newfoundtandą, kai kurie pro
biejose plento pusėse. Savo šak- ko žodžiais, padedančių engė- Azorų salas,
trintis jos giliai įsiskverbusios į 
panAmtmių šlaitą Ir, gal būt,

buvo di- plėšta. Anksčiau niekas ne- mą į kryžių. Tai atsakomybė,? dėl to, kad negali pajudėti iš 
vietos, jos taip atkakliai stie
biasi į viršų.

laikė šv. Kazimiero koplyčioje 
lietuviškas pamaldas. Iš rytų 
vėl grūmojo atsiristi bolševiz
mo banga. Žmonių į pamaldas 
kasdien rinkosi vis daugiau, ir 
tokių, kuriuos žinojai nedaug 
beturėjus reikalo su bažnyčia 
ir Dievu. Mes jau tokie esa-

šventieji žmonės buvo ir yra 
kitokie. Jiem daugiau rūpi ne 
tai, kas atsitiks kokiai nelaimei

Hat Ir Kudirkos Naumiesčio ka 
pinės stūkso antnedidelėsaukš- 
tumos dešiniajame Šešupės

V. ^Moziūriūnas, rašytojas:.... 
“Vinco Kudirkos posmuose al
savęs užsidegimas, atsidavimas 
darbui atitiko ir to meto fcarš-

Pagaliau štai ji — gražuolė 
Šešupė.

Nežinia, ar tai is aeno užsi
likęs paprotys, ar kokie nors 
pojCTT aięia vTiyiai isCmU K<m)Ui0" 
mis visada parenkamos paki
lesnės vietos — kalvos, kalin

čia norėjo padaryti savotišką aiškėjo kaltė, bet ne Kraistaus,; 
palyginimą. Tai buvo lygiai tas o vyriausiojo tiesėjo. Anuo; 
pats, kaip kad Kristus būtų pa- ' darbas greit bus užbaigtas. Jis; 
sakęs: šis juokingas teismas, greitai pasitrauks iš šios sce-1 
šis nuodėmingas suokalbis, šis nos. Kaipas, jo žentas, toliau; 
šlykštus, slaptas planavimas,— prižiūrės šią bylą, kad Kristus! 
visa tai yra tavo, o ne mano, būtų nubaustas mirtimi. Dari 
Mano moksle nebuvo nieko yra Pontijus Pilotas, romėnų

(2) laptį, kuri suteikia Kristui to- slapto ir nieko nesą paslėpęs valdžios galva, kuris patvirtins
Mes galime lengvai įsivaiz- kią antgamtinę galią ir patrau- savo veikimu. Aš neturėjau Iri- ir įvykdys mirties sprendimą.

duoti Anną, degantį begaliniu kia ne tik draugus, bet ir prie- tokio mokslo, skirto tik vidun- kauta buvo tamsios jėgos, ku-
pykčiu, ir tuo pačiu metu, Di- šus. Trumpai, jis troško su- iriai sekėjų klasei. Aš atariau rios suplanavo ir įvykdė Jė-;
džiojo ketvirtadienio naktį žinoti Kristaus asmens paslap- atvirai visus pasaulio žmones, zaus Kristaus mirtį. Tačiau bū-;
slapta ateinanti Judą Iskarijo- ris. “Dėl to aukščiausias kuni- miestuose ir kaimuose, kelių 'tų netikta taikyti Anną buvus 
tą į aukščiausios tarybos rū- xgas klausinėjo Jėzų apie jo mo> kryfitaėse ir ežero pakraritėse. vieną iŠ didžiausių piktųjų jė-; 
mus. Judas pasisiūlė Jėzų iš- kinius ir jo mokslą” — sako Aunas buvo visfitad nutfidy- gų. Tiesa, jis neša baisią atsa-; 
duoti. Tiesa, momentas nebu mums Evangelija. tas. Jo veidmainystė buvo nu- komybę už Kristaus pasiunti-;

garbiu- drįsdavo jam į akis kalbėti at- kurios didumas iriekada itams; 
vo pažiūras, padaryti teismą gas. Jis nustebino Anną iki pat virai Dabar pirmą kartą prieš perdėtas. Tačiau Anno dvasia!
ir dar prieš Paschos Šventę sielos gelmių, nušlavė į šalį vi- save matė tą, kuris žėrinčiom gyvena ir dabar daugely žmo-1
Kristų visai pašalinti. dinfais jo klausimus ir atrišto* akim galėjo tai pasakyti. An- nių. Ji slepiasi po tamsiu jų!

Griežtai kalbant, šis paruo- jo prieš jį su neginčijamu tvir- nas buvo galutinai nugalėtai darbų drabužiu Įr nuolatos at-j
šiamasis teismas, kur Annas tinimu: Aš viešai kalbėjau pa* Tai matant vienas Jo Htikiwų naujina Kalvarijos tragedją.;

Tie žmonės visada a&ejoja Kris-!

VINCAS KUDIRKA

jams Lietuvos namus ir tiltus 
griauti.

(Kitame numeryje( "Nepa
versk Skambalo į raudonąjį 
laikraštį"). S. Suž.

tojo Vinco Kudirkos palikimą, lą. Gyvenimo audros ir džio
jo Mtatagijos ir kūrybos bruo- va išrovę V. Kudirką iš gyve- 
žus, visuomenines ir polttines 
pažiūras. Kudirkos Naumiesčio 
kapinėse bei kultūros namuose

Padeka Darbininku.!
Didžiai Gerbiamas Pone Redak
toriau,

“Nuoširdžiai dėkoju už siun
tinėjimą Balfui Miunchene Jū
sų laikraščio, kurį paskaito ne 
tik mūsų tarnautojai, bet jį 
siuntinėjiame ir vienišiems li
goniams, gulintiems vokiečių 
tarpe. Spaudą jie labai vertina 
ir reiškia dėkingumo, šiuo me
tu norinčiųjų skaityti laisvą lie
tuvišką spaudą būrelis dar pa
didėjo, nes ypatingai ja domi
si naujai atvykstantieji iš Lie
tuvos žmonės. Kaip jie vertina

duoti. Tiesa, momentas nebu mums Evangelija, 
vo perdaug patogus, bet pasku- Kristaus atsakyt

metuose, nutraukė nebaigtus 
darbus.

Sekmadienio vidurdienį mies
telio gatvėmis ir keltais V. 
Kudirkos atminimą prie jo ka
po pagerbti ėjo Įtarių būreliais 
žmonės, seniai, kurie dar at
mena V. Kudirką, pagyvenę ir 
moksleiviai.... (Išvardinami dar 
įvairūs” partiniai ir tarybiniai 
darbuotojai, rašytojai, mokslo 
įstaigų, spaudos atstovai iš Vil
niaus”) Nešina v______
prie V. Kudirko kapo nusitiesia 
eisena.... V. Kudirkos kapą ap
gaubia vainikai

Pilnut —pilnutėlė K. Nau
miesčio kultūros namų salė?' 
Daug norinčių patekti į iškil
mingą V. Kudirkos minėjimą 
ši salė nesutalpino. Scenos gi
lumoje Vinco Kudirkos portre
tas papuoštas vėlavomis........
(Susėda prezidiumas, praside
da kalbos, deklamacijos, pagrin 
dinį žodį pasako K. Korsakas.

Imame kelias frazes iš jo ir 
kitų kalbėtojų):

K. Korsakas akademikas.... 
“Pirmiausia vertiname V. Ku-

~ dirką už jo istorini pažangu- ' sėjo Šešupės vanduo, sūtemo- 
, „„ ’ mą> pasireiškusį svarbiausia de- je ištirpo gedulingosios kapi-

("Tiesos koresp.) XH 28. šian- mofa-atizmu, neapykanta dės- nių eglaitės. * i
__potizmui, priešiškumu liau- . Toki pasiliko ir ramioji še- -į į 15“?

r ' diės engėjams- ir tamsinto- šupė, akmeninis nulaužto ąžuo- 
jams” ’ lo kamienas ir puikūs, kuklūs Aviškus laikraščius, ku-

N Marakienė, mokytoja- Kudirkos Naumiesčio žmonės. ne man dauS įdomumo suteikė, 
f ® icia dešinėie čia kairėie sušvv- nes vakarais» paremu iš

vidurinei Umotyktai suteiktas elektros lempučių spiečius fcnXikrimv
Vinco Kudirkos^vardas. Jo gy- * vėl geriame j tams,. ££
venuno pavyzdys rodo, kaip T*P;skLitytų, nef ta rusSa^rS 
retaa negailint jėgų m svei- ^Jauivie^ mūs^Ž^ sa”, kaip ją vadina, jau visiems

■ katos dirbti visuomenes labui”. ™ šviesos musU g™ to tos Uesos
E. Mieželaitis, poetas:.... ‘Tu * . trupinio jie nerašo”. Tat dar

pasirinkai priespaudos, skurdo, Vincas fcarta dėkodamas už Darbinin-
tamsos užguitą, vargo už- *J?je zemeje svajojo Arincas Ku- sįuntinėjimą Balfui, prašau 

- trranfta Krivicką ^Tnntni ir dirka? liesa, jis dažnai pasi- . “. , J ‘ 4. ~“ ’ F1*®““graužtą neruvisKą žmogų ir jam v ateity ji siuntinėti Šiuo, pa-
paskyrei visą savo gyvenimą”, dau§ nesuprato siteitusi adresu: U T.R A

arba suprato ne taip. Tačiau \ J*
•gerojo daktaro’ troškimai bu- 21 Aupistenstr.
vo patys kilniausi. Jis visada. ^any” Su detan8um“
buvo kupinas gimtosios žemės 11 Pa§ar x, .. . _ . .

Izidorius Rugienius
Tai, ko ieškojo ir nesurado Balfo utinis Vokietijoje

sėjas ir neturėjo teisės areš- tik žydai lankydavos! Slapta sakai vyriausiajam kunigui?” mokta ir stengtai bet Itada; 
tuotąjį klausinėti. Bet jis turė- aš nieko nekalbėjau. . Kam Sukruvintu veidu Jėzus pa- kaina išlaikyti savo asmmiinę; 
jo keletą klausimų, kuriuos no- klausinėj! tu mane ?Klausk jų, žvelgė į kareivį ir tarė: “Jei až įtaką. Jie gal ir atrodo mažiau 
rėjo pateikti kaltinamajam, kurie girdėjo, ką až esu jiems netiesą sakiau įrodyk, kad tai atbukę nei Annas ir ne tdtie 
Tai klausimai, į kuriuos tik kalbėjęs, štai jie žino, kokius netiesa ir'jeigu gi tiesą, kam dideli Kristaus priežai, tačiau 
Kristus tegalėjo atsakyti. An- dalykus aš esu jiems sakęs. , Į šį klausimą Annas netarė- jj. jfe kai kada iMvto Kristų! 
nas norėjo žinoti, kas tie Kris- Tas reikšmingasis ir aštrus mane muši?” Minokai ir Ji nnkrvfiuoia. ‘ *
taus pasakėjsi, ar jų daug? Jis pakartojimas įvardžio “aš” aiš- jo atsakymo. Taip ir pasibaigė 1 muiyzi j

Švtentąjų. pavyzdys ir įspėjimas
gu susitepiau. Tokiam apsis
prendimui išlaikyti reikia ne 
mažiau ryžto ir dvasinės jėgos, 
negu tiem darbam, kuriuos 
žmonių istorija atžymi didvy-

tis, penketo šimtų metų, per
nai buvo prisiminta vienur iš
kilmingiau, kitur paprasčiau, 
lietuviam katalikam tai davė 
progos pasidžiaugti savo tautos 
Šventuoju. Netikintiem, arba 
tikriau, savo tikėjimą nustelbu- 
siem buvo progos pasišaipyti 
iš to, kas atskirą tautą ir žmo
gų pašventina. Kazimiero 

- venime jie nematą nieko 
tuvių tautai vertingo.

šv. Kazimieras iš tikrųjų ne
pasižymėjo tokiais didžiais žy
giais, kurie išvardinami įpras
tinėje istorijoje. Tačiau iš vi
sų valdovų ir jų giminės, ku
ri bet kada turėjo ryšį su Lie
tuvos sostu, Kazimieras išsisky

šv. Petro ir šv. Povilo baž
nyčioje, Antakalnyje, dabar il
sisi jo šventi palaikai, bolševi
kų išmesti iš Vilniaus katedros, 
kur jie prabuvo arti penketo 
amžių. Tiek laiko turėjo praei
ti, kad nuodėmės suteptis, ku-

tos reikalavimams” (G. Ado
maitis).

Kas daryti, kad būtų sotūs 
Maskvos vilkai, apie kuriuos 
dar Vincas Kudirka rašė, ir ne
būtų visiško tylėjimo suėstas ____________________________
didis lietuvis, kuris užsistojo ir Lietuvių kalbos ir literatū- 
‘^priepaudos....užgraužtą lietu- - ..........
višką žmogų” (E. Mieželaitis). 
Tylėti nebuvo kaip dar ir. dėl 
to, kad “yra žmonių, kurie pri
simena ‘gerąjį daktarą* ir viri 
jie atsiliepia apie V. Kudirką 
vienodai: daktaras Kudirka my
lėjo žmones” (J. Radzevičius). 
Bet ar mylėjo komunistinį 
“proletariatą”, klasių kovą, re
voliuciją; ar jisai smerkė bur
žuaziją, buožes? Ne, to pasaky-

rė-^v^^_:^wp^i^snimų, ,auk^.;~jį(įj Karimienas. visą^savn jo. keleto "~amžh^ šv; Kazinrie- 
štesniu jo prasmės vertinimu, gyypnimą hatsėjaęi bet kurios ras, it koks įspėjimas stovi pra- 

labai daug kas nesikrato, išsi
verstų puvėsiais paviršiun. Jie 
dabar matomi krikščioniškam 
pasaulyje rusiškojo bolševizmo 
pavidale.

“Rusija tėra vieną dalyką pa
dariusi, — pabrėžė dar popie
žius Pijus XL — iš Vakarų 
Europos ateizmo ji padarė šėto- 
nizmą”. Tai pakaitai užteko ke
lių dienų revoliucijos. Bet ateiz
mui įsisiurbti į žmonių sumo

tai primena kasmet nę ir nutekėti “valstybių gys- 
mirimo dienomis. Jomis”, anot popiežiaus, reikė- 
Kazimieras mirė 1484 • _________.

rus mokslinėje konferencijoje” 
Vilniuje suruošti minėjimą!
Bet nei kalbom, nei straipsniais 
nei minėjimais negalima buvo 
užtelbti Vinco Kudirkos pa
triotizmo, tėvynės meilės, šauk
smo vienytis ir kovoti su Lie
tuvos pavergėjais. Vincui Ku
dirkai nenoromis duotas žodis, 
kurį lietuvių tauta naujų en
gėjų priespaudoje suprato taip 
kaip jisai rašė. Be to, pro pa
čius “tarybinės spaudos” rašy
mus pralindo patriotizmą* žie
biančių žodžių ir nųnčiif^^

Tai Įprasmino ir pašventino vi
sus jo* darbus, kokie smulk
meniški ar kasdieniški mums 
šiandien beatrodytų. Net ir ano 
laiko žmonės nevisi suvokė, 
kad tarp jų gyveno šventasis. 
Tiktai po mirties geriau supra
to jo gyvenimo kilnumą ir net 
legendomis apdangstė.

šventųjų gyvenimas 
legenda, 
niekada 

^Bažnyčia 
šventųjų 
Šventasis

džioje naujųjų amžių, kurie vis 
daugiau pradėjo nusikreipti nuo 
Dievo.

Viešam gyvenimui vis labiau 
tolstant nuo Dievo, atėjo ir 
“sunaikinimo nuoboda, atsisto
jusi šventoje vietoje”, kartu ir 
Vilniaus katedroje, kuri pavers
ta profaniniu muzėjumi: O ka
da katedros verčiamos muzė- 
jais, nieko nebūtų nelaukto, jei 
griuvėsiais pavristų ir visa mo
dernioji civilizacija, susitepusi 
Dievo neigimo nuodėme.

Pirmiausia pasekime Suval
kijos keliais į Vinco Kudirkos 
kapines. Pasekime taip, kaip 
Lietuvoje buvo rašyta, išlei-; 
džiaut tiktai “tarybines prie
maišas”, arba pelus, be kurių 
ten negalima apsieiti, bet ku
riuos žmones gerai atskiria nuo 
grūdų.

"VINCUI KUDIRKAI 
ATMINTI"

“KUDIRKOS NAUMIESTIS,

^STtvėrį suląmjo, pražydo. Ir nematyti 
' pro lapų bei žiedų vainikus net 

nulaužto ąžuolo kamieno, nei 
kuklaus Vinco Kudirttos kar_ 
po.... (Vainikus sunešė “Tary
bų Lietuvos rašytojai ir Kudir-' 
kos Naumiesčio darbo žmon- 
nės”).

Miestelio centre stovi baltas 
paminklas: išraiškinga skulpto
riaus V. Grybo darbo Vinco 
Kudirkos skulptūra ant aukšto 
postamento. Ištiesta jo ranka 
tarytum kažkur kviečia, ragina.

Kaip tik šitas “kažkur” ir bu
vo jo darbštaus, pasiaukojan
čio gyvenimo tragedija: Kudir
ka nematė tikrojo kelio, nors 
ir labai troško, padėti surasti 
laimę gimtojo krašto žmonėms.

vainikais (Kam tada tie vainikai, jei ne
matė tikrojo kelio?)

Apie tai buvo kalbama iškil
mingame susirinkime.... (Kal
bų frazes davėme; dabar iš me- 

<no programos).-z
M. Mironaitė, aktorė, dekla

mavo:
Jeigu audrai ištikus verstę 

stulpą vieną, iš ty, kurie pri
taiko jūsų namo sieną, namas 
negrius — iš baimės jūs neiš
lakstykit, tik vietoj ano stulpo 
tą pačią dieną tuoj kitą staty
kit. *

Ir J. Radzevičius savo poetiš
ką aprašymą tęsia toliau; “Mies 
tą apgaubė prieblanda. Patam-



DANUTE. PAŠKEVKIūTt

O. V. U HMtm mirties 
20. meti| ėmlcakiis davė naują 
stambią prancūzišką knygą, kų-

bešė, kad Prancuzi- 
» Lietuvą dę {acto, 
1 ir de jure, iffla-

■;

ti dalykai, jo draugų laibai ir. 
apie 20 bendradarbių atsiliepi
mų apie MilašiųJš vienos ar ki
tos pusės. Tarp jų yra dr. S. 
Bačfcio ir dr. A. šlepetytės 
straipsniai. Pirmasis su dide
le precizija vaizduoja Milašiaus 
diplomatinę veiklą, antroji su 
didele šiluma rodo Milašiaus 
dvasinį ryšį su Lietuva.

Sustojam prie Milašiaus — 
diplomato.
Mikšius —kam jis priklauso?

Knygoje rūpestingai surink
ta chronologija rodo, kad Mi
lašius gimė 1877 gegužės 28 
istorinėje Lietuvoje, Labūnavo
je, kur yra dabartinė Gudija.

o. v. MILAŠIUS

M.

O. V. MILAŠIUS mirties patale 1939. III. 4.

Laikotarpis 1919-25 buvo di
džiausios Milašiaus diplomati
nės veiklos laikotarpis. Tai lai
kotarpis, kada reikėjo kovoti už 
pripažinimą, už Vilnių, už Klai-

PRJE MILAŠIAUS kapo šiais metais: dr k. Baikis, P. 
-į Klimas jr. O. Bačkienė.

MILAŠIAUS VILA, 28 rue Royall, Fontainebleau, 

kor jis mirt.

Kovo 2 suėjo 20 metu nuo O. V. Milašiaus mirties. Šiai sukak
čiai dedame tas nuotraukos.

rencijos metu buvo Lietuvos 
delegacijos diplomatinis redak
torius. 1919 buvo oficialiai pas
kirtas • Lietuvos ~ atstovu^ prie

pieštu viršeliu, vinjetėmis ir 
pirmaisiais skyrelių puslapiais, 
įvedamasis žodis parašytas Dr. 
Antano Šerkšno. Jis kreipiasi 
| vaikučius, nurodydamas, kad 
knygelės tikslas yra padėti lie
tuviui vaikui bei jaunuoliui iš-

FONTAINEBLEAU “Juodojo Aro” viešbuti*, kuri Milą 
šius nuo 1928 nuolat sustodavo.

kad lenkų ir lietuvių tautos yra 
natūralūs, sąjungininkai; kad 
Lenkija turėtų ieškoti gerų san
tykių su Lietuva ir kad Lenki
jos interesas matyti Lietuvą ne
priklausomą su jos sostine Vil
niuje. Tam reikalui, pasilikda
mas po “kukliu. lietuvišku kry
žium”, tarėsi tarnausiąs Lietu
vos ir Lenkijos suartėjimui.

Trečia" idėja —toi Europos 
suvienijimas, jungtinės Eu
ropos sukūrimas. Tai neišven
giama Europos ir pasaulio li
kimui. Kad Europa pajustų so
cialinę, politinę vienybę, kapi
talo ir darbo vienybę, ragino 
kiekvieną sukelti savyje asme
niškai geriausias jėgas, nes val
stybės ir rasės esančios tik 
priemonės jų apaštalų rankose.

Pagaliau specialus siekimas 
--(kaugiskiimas. tarp prancū

zu ir lietuvių, kurio simboliu 
jautėsi esąs pats, tardamas:

aš nesu politikas. Aš ne-' 
prikkušau jokiai partijai. Aš 
esu lietuvis poetas prancūzę 
kalba".

Iš Atlanto paviršiaus iškyla 
tik penktadalis ledo kalno. Iš 
diplomatinio veikimo iškyla tik

tinkančia vaiko ausiai lyrika 
bei džiaugsmingai juokingų da
lykėlių, pav., “Mano katinėlis”, 
(psl. 28), sukeliančių nuoširdų 
juoką mažiukams.

Pereinant prie trečiosios da
lies, kurioje autorė liečia gam
tą, vaizduoja metų laikus, pri
mena Vilnių, Gedimino kalną, 
Nemunėlį, pirmuosius' savano
rius, maldas, kareivėlio moti
ną ir galiausiai Aušros Vartų 
Mariją, reikia teigti, kad gam
tos motyvais sukurti eilėraščiai 
J. Narunęi geriau pavyko nei 
visa kita. Patribtiniuose eilėraš
čiuose, ypač “Pirmuosiuose sa
vanoriuose” (psl. 46) ypač daug 
kažkur jau seniai girdėto, kar
toto trafareto, netgi krypstama 
į publicistiką. Pav.:

Eina jie primyn, nepaisydami 
nieko,

Apsitaškę juodo vieškelio 
purvais, -

Išbadėję, ir sušalę, ir su
drėkę —

Eina jie pirmyn, tie dvasios

Nuo 1889 mokėsi ir paskiau vi
są laiką gyveno Paryžiuje. Ten 
ir mirė 1939 kovo 2.

Kėlusi iš naujo nepriklauso
ma Lietuva 1918 buvo akstinas 
Mikašiui apsispręsti, ar jis pa- 
sirinksRusiją, Lenkiją ar Lie
tuvą. Milašius apsisprendė už’ 
Lietuvą: “...aš tikėjausi būsiąs Prancūzijos vyriausybės, nors 
naudingesnis, pasilikdamas po Lietuva dar nebuvo pripažin- 
kukiiu lietuvišku liaudies kry
žium".

Milašių susirado Paryžiuje 
Lietuvos delegacija 1918. Mila
šius tada tarpininkavo de
legacijai prieiti, prie įvairių Pa
ryžiaus žmonių ir taikos konfe- pėdą ir tt. Milašius buvo. lai-

maža dalis Milašiaus asmeny
bės. O didžioji dalis reiškiasi 
gilumoje — poezijoje, filosofi
joje. Iš ten A šlepetytė kalba
moje knygoje iškelia du Mila
šiaus dvasios bruožus, kurie pa
aiškina ir jo politinio bendra
darbiavimo bei europinės vie
nybės siekimus. 
. Tai jo teisingumas žmonėm 
ir tautom.

Niekad jis nerėmė neteisios 
bylos. Antras —

tai jo meilė, meilė visiem 
kraštam ir visom kultūrom; 
meilė, kuri sutirpdo ir akmenį; 
kuri jam buvo viso ko princi
pas' ir pats buvimas.

Milašius diploamtas — yra 
lietuvai svarbus, bet praeina
mos vertės. Milašius poetas— 
filosofas yra labiąu patraukęs ___ x c*,-.,__ » __ »»_ -
lietuvių tyrinėtojų dėmesį: jau čiutę, mankštą, vardines, Kalė- ko pagauti: 
trys apie jį disertacijos para
šytos. Kreipiamos į Milašių a- 
kys lygiai taip, kaip nepriklau
somos Lietuvos pradžios tyri
nėtojai buvo nukreipę akis į 
rytų filosofą ir poetą Slovojo- 
vą- •

| LAISVE nr. 16-17. Numeris 
skirtas Lietuvos nepriklausomy
bės sukakčiai atžymėti. Aktua- 

GIMTOJI KALBA, nr. 2. Lie- liom Lietuvos problemom rašo: 
tuvių Kalbos Draugijos orga- A. Darnusis, Z. Ivinskis. S. Yla, 
rtas, leidžiamas JAV LB Kultu- A. Maceina. J. Vidzgiris. J. Pu
rus Fondo. Redaguoja dr. P. -žinąs. K. Pakštas. V. Vaitekū- 
Jonikas, redakcinę komisiją su- nas. Platus apžvalgų skyriai.

RAUDONDVARIO PADANG- 
GĖJE — Nek. Pr. Marijos se
serų vienuolyno pensionato lei
dinys, nr. 1; numerį prirašė 
pačios bendrabučio gyventojos. 
Redakciją globoja sesuo M. Be
nedikta, redaguoja Rita Du- 
rickaitė, Aurelija Kucinaitė, 
Rita Danilevičiūtė, Laima Va
siliauskaitė.

Kipras Bielinis. DIENOJANT 
Spaudos draudimo laikų atsi
minimai. Išleista 1958 New Yor 
ke Amerikos Lietuvių Socialde
mokratų Literatūros Fondo lė
šomis. Tiražas 1200 egr. 464 
psl.. kietais viršeliais. Kaina

NAUJOS KNYGOS IR ŽURNALAI
Stasys Santvaras —ATIDA- daro: dr. P. Skardžius, dr. A. 

Rl LANGAI, rinktinė lyrika. Iš- Salys, dr. PI Jonikas, redakci- 
leido J. Kapočius. Viršelį ir sky- jai talininkauja: B. Babrauskas, 
rių vinjetės piešė dail. T. Va- A. Dundulis, J.M. Laurinaitis, 
liūs. Kaina 3 dol. D. Velička. Prenumerata me

tams 1 dol. Adresas: 1602 So.
KARALIAUS VAINIKAS. Le- 48 ct Cicero m 

gendos ir padavimai šių auto— 
rių: P. Jurkaus, V. Krėvės, N. 
Mazalaitės, J. Pronskaus, J. 
Remeikos Šatrijos Raganos, 
A. Vačiulaičio, A. Vienuolio, 
Vaižganto. Rinkinį sudarė J. 
Sodaitis, iliustravo dail. A. Kor
sakaitė. 112 psl., kieti viršeliai 
kaina 2 dol. Išleido Gabija, 
Straight Path, Wyandanch, N.Y.

M. Krupavičius —, LIETU
VIŠKOJI IŠEIVIJA. Knygoje ap
žvelgiama politinė išeivija, jos 
klystkeliai, tikslai ir uždaviniai, 
tėvynės meilė, kunigo vaidmuo 
išeivių tautiniame gyvenime. 
140 pis., įrišta į kietus virše
lius. Spausdino saleziečių spau- - 
stuvė Italijojė. Kaina nepažy- 6 d®1- Spausdinta Lietuvių En- 
mėta. ciklopedijos spaustuvėje Bosto

ne. Gaunama pas platintojus ir
KNYGŲ LENTYNA nr. 7-9, pas autorių (70 Fifth Avė:, New 

kur sudėta 1957 liepos—gruo- York 11, N.Y.), 
džio bibliografija. Leidžia Kul
tūros Fondas, adresas: 1132 N.
Walnut St., Danvilie, Rl.

!»kalbbmis, — ^lėraščių kny- 
pvtMKan®** jįg skirta mažiesiems ir

***** į* neteka"** pirams
nųžpiRn®*. ■ * Knygelė išbrista kruopščiai.Su kokiora konkrečiom poli- poS-

tinan idėjom nori pa- u iliustruota tvaikų fotografi-
tuos pM^ha teikus* Bač- — - "T1

kis. šulniui jkžs. »
; Nuo 1919 Mūšius stovėjo už 
Lietuvos, Latvijos, Estijos są
jungą vienėją Baltijos pusėje 
ir Švediją kitoje, paskiau kai- x 

i. Baltijos
šius buvo Ženevoje, kada Tau- valstybių safnnga 
tų Sąjunga 1921 nigsėjo 22 
Įletuvą priėmė 4 savo narius. 
Milašius veikė čhirgė d’affaires 
titulu ne tik Prancūzijai, bet 
ir Belgijai, Ispanijai, Portuga
lijai.
1 1925 prašėsi atleidžiarilas. Jį 
pakeitė nuo liepos 1 Petras Kli
mas (per karą nacių kalintas^ 
bolševikų deportuotas). Bet gar
bės patarėjo titulu Milašius li
ko ir toliau dirbti. Buvo siun
čiamas į konferencijas ir reda
gavo diplomatinius raštus Lie
tuvos atstovybėje, nors 1931 
Prancūzijos prezidentas pasira
šė jam Prancūzijos pilietybės 
pripažinimą. Tik 1938 pasitrau
kė iš atstovybės darbo, atsidė
damas grynai kūrybai. 1939 va- 
srio 16 jam buvo pranešta apie 
Lietuvos pensijos (600 lt) pas
kyrimą, bet ja nebesinaudojo—

•kovo^ 2 .mirė. .... =
MILAŠIUS nebuvo tik diplo

matas technikas.
E dr. St. Bačkio pateikiamų 

faktų matyti, kad buvo ir filo
sofas, kuris pramatė pasaulio 
raidos didelį tempą.

Nauja era prasideda visiem 
mum, — kalbėjo 1919. —Se
nasis pasaulis yra sukrėstas sa-

4'^* * ■

laikyti tėvų kalbą. Prabyla jis ’ 
į tėvus, ragindamas efektyvio
mis priemonėmis Šito siekti. 
Savo įvade neužmiršta mokyto
jų bei lietuviškos visuomenės 
veikėjų, tardamas,' kad knyge
lė jų darbe bus didelė taikiniu- i 
kė.

J. Martinės “Jaunieji daige
liai” suskirstyti į tris skyrius: 
Mano lėlės, Pabirėlės ir Mano 
tėvynė. Dvi pirmosios dalys 
skiriamos mažyčiams, trečioji— 
jau paaugusiems mokinukams.

Dėl fotografinių iliustracijų 
tektų pasakyti, kad autorė la
bai apgalvotai siekė' jomis pa
ryškinti savo eilėraščius. To
kiu būdu eilėraščiai pasidarė la
bai suprantami ir patrauklūs 
vaikučiams, nes fotografijos 
gražiai priderintos prie eilėraš
čių teksto. Tačiau labai gaila, 
kad knygelėje neteko pastebė
ti, kieno tos fotografijos? O 
vistiek fotografija yna savo rū
šies menas, dėl to ir būtų pra
vartu atiduoti ir fotografavu
siam šiokį tokį užskaitą. Juoba, 
kad iliustracijų tarpe yra kele
tas paveikslų, tariu, mūsiškių 
dailininkų, tačiau nė čia pavar
džių neteko įskaityti.

Kaip tenka spėlioti iš eilėraš
čių, J. Narūne pirmučiausiai 
turėjo pedagoginį tikslą. Ji la
bai gražiai priėjo prie, vaiku
čių, liesdama jiems artimas te
mas: lėles, dantų gydymą, mo

Kas juos veda, pasiryžėlius 
švenčiausius?

Kas įsako? Tik tėvynė! pa
reiga.

Ir didi viltis, tikėjimas tvir
čiausias,

Kad kils iš griuvėsių mūsų 
Lietuva!

Tačiau žiemos magiką gam
tos motyvu parašytame eilėraš
tyje “Su skambaliukais” (psl. 
43) autorei labai gražiai pavy-

dų eglutę, mažučiuką broliuką, 
namelius iš kortų, vaikščiojimą 
lietuje ir tt. Gražiai įterpta 
bei užsiminta autorės apie Lie
tuvą, Kauno “Marginius”, Ąžuo
lyną. Tai padaryta, sakyčiau, 
meistriškai, nevarginant vaiko 
pastarųjų dalykų problematika, 
o prieita lengvu, žaismingu bū
du.

Tačiau dėl šito pirminio pe
dagoginio tikslo autorei teko 
mintimi sužaloti poe^ą. Pavyz
džiu paimkime šias eilutes:

Mano lėlei
Dantį gėlė.
Oi, kaip verkė nabagėlė,
Nedavė, miegoti
Kiaurą naktužėlę! * knygose.
Einam, skubam iš pat ryto Baigiant reikėtų palinkėti au- 
Pas dantistę su vizitu, torei J. Narūnei, pasiryžusiai 
Kad ištrauktų tą dantuką, eiti visai nelengvu vaikų lite-
Kur lėlytei žanda suka ” ratūros keleliu, sėkmės ir iš-

tvermės šiame darbe: vaiku- 
(Psl- 11) čiams skirtame ir taip negau-

Per sniegus, su skambaliu
kais

Į mažytes rogutes,
Žirgas mus į tolį veš....
Pakinkysime bėriuku
Visur balta. Snaigės sukas, 
Skęsta rūke, kaip sapne.... 
Ir tylu. Tik skambaliukai 
Virpa oro erdvėje....
Dėl pačio knygelės formato 

reiktų pasakyti, kad jis taipogi, 
yra originalus, primenantis kaž 
ką tarp albomo ir žurnalo, ši
tas palengvino išryškinti ilius
tracijas, knygelę, galiausiai, 
lengva ir malonu patiems vai
kučiams pavartyti, nes pusla
piai čia didesni nei įprastinėse

šitas skubėjimas “.... pas šiame literatūros lauke reikia 
dantistę su vizitu....” perdaug vis naujų darbininkų.
jau prozaiškai nuskamba eilė- J. Narūne — Jaunieji daige- 
raščio derinyje. Bet autorei pa- liai, eilėraščiai vaikams. Išlei- 
vyko sukurti labai gražių pos- do Lietuviškos Knygos Klubas 
mėlių, pav., “Prie ežerėlio”, Chicagoje 1959 m. 55 psl. Kai- 
(psl. 25) persunktų lengva, na 1.30 doL

------- - Iiir* ŪšILa^AUŠ LAlŪOTUVtš. lt Ir. |i.; J Ametbnė, dr S. Baškle, nep»i|ėtėmae, kalba Fr. Klimas, poetas 
MILAŠIAUS PAMINKLAS kapinėse su Ratais lietuvių ir prancūzų kalba. Rene de Servai, R. Bruez, Francis it Minrarande, rašytojas, Milašiaus garbintojas nuo 1903 m.



švenčiant Lietuvos nepri
klausomybės šventę ■— Vasario 
16, Rochesteryje viešėjo dr. 
Antanas Trimakas. Jis buvo vi
sos šios šventės centrinis as
muo'’ ' ' / ' ./

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimas prasidė
jo vasario 15, 9:30 vaL, lietu
vių radio valandėlės metu, ku
rią pravedė dr. A. Stankaitis 
ii*dr. C. Kircher. A. Stankaitis 
pasakė dienai pritaikintą žodį 
ir programos metu davė pui
kiai parinktą plokštelių muziką. 
C; Kircher, trečios kartos Ame
rikos lietuvis, perskaitė anglų 
kalba senatoriaus Keatingo at
siustą lietuviams laišką. Vasa-

llv H I ** g *- -t - y-e -

S • * - r” ► '"■« % '
Ifnsų iihhmnė — Vakarų pa-

1 Choras per, "mišias giedojo taikavime rusams ir kare bai- 
lietųviškas giesmes. Gavėhios mė. Vakarų karo baimė nelei- 
giesmės nors liūdnos, bet gra- dtia rimSau užsiminti apie 
žios. pavergtas tmtas. Amerika past*

sako už laisvės prinopu^ lei
džia mumį veikti, pritaria ir 
žada padėti, bet kariauti už 
mus nežadėjo ir nežada. .. Gy
vybė brangi visiems, o laisvė 
dažniausiai perkama. gyvybe. 
Neturime nusiminti. Mūsų apa
tija — rusų džiaugsmas. Vaka
rų padėtis laikina. Ji . kasis ir

Minėjimą parapijos salėje 
3F vaL p.p. pradėjo dr.V- Le- 
lis. Sugiedota Amerikos ir Lie
tuvos himnai! Dr. V. Lelis įžan
gos žodyje, atkreipė dėmesį į 
ypatingus gyvenamus IMkus ka
da yra sujauktos žmogaus sąvo
kos. Neretas šiandien gyvuliui 
daugiau dėmesio skiria nei pa

- — ALRK Federacijos jauni
mo stovyklai paremti Chicago- | 
je kovo 15 ruošiamas koneer- 
tas solistų Prudendjos Bičkie- 
nės ir Stasio Baro-Baranausko.

— Prel. Ig. Albavičius pa
remdamas jaunimo stovyklą ir 
užgirdamas. stovyklos komiteto 
darbą, paaukojo 50 dolerių.

rio 16 proga.. Dr. C. Kircher 
(Kirčius) maloni, nuoširdi ir aiš- 
ki kalba visus labai maloniai 
nuteikė.

Sumai bažnyčion rinkosi Ro- 
chesterio lietuviai pavieniais ir 
organizuotai. Organizuotai su 
vėliavomis dalyvavo Gudyno 
posto veteranai, moterys vete
ranės (Auxsiliary) Šv, Petro ir 
Povilo draugija, Švč. Marijos 
Draugija. Veteranams vadova
vo Algird Bertman, Lietuvos 
vėliavą nešė Fred Farmer, Ą- 
merikos vėliavą Joseph Kun- • 
drot.

Kun. P. Valiukevičius pamok
sle pažymėjo, kad ši diena 
brangi viso pasaulio lietuviams. 
Viso pasaulio lietuviai ją ir 
švenčia. Melskime Dievą, kad 
Jis lietuviams padėtų. “Be ma
nęs jūs nieko negalite padary
ti” — sakė Kristus. Amerikoje 
gimę ir čia iš Lietuvos atvykę 
lietuviai šiandien turime su
klaupti prieą altorių bendrai 
maldai. Bažnyčioje malda, o už 
bažnyčios turi sekti darbai....

vergtai ir žudomai tautai J. mmuoou.
Po paskaitos * rezotiucįjaą U 

SA Kongresui ir. Amerikos Bal
sui perskaitė Jonas Morkūnas. 
H. žemelis pasiūlė pasiųsti re
zoliuciją Vatikano valst sekre
toriui Lietuvos atstovybės prie 
Vatikane reikalu.

Tautos Fondui aukų surink
ta 801 doleris. Daugiausiai pa
aukojo dr. V. Lėlio šeima — 
50 dol., kiti po mažiau.

Meninėje dalyje pasirodė 
vyrų kvartetas ir Rochesterio 
lietuvių choras paruoštas muz. 
J. Strolios.

Vakare dr. A. Trimako gar
bei žemutinėje salėje buvo su
ruoštos vaišės, kuriose daly
vavo arti šimto svečių. Vaišes 
labai nuotaikingai pravedė dr. 
A. Stankaitis. Valgius skaniai 
paruošė M. Žmuidzinienė, J. 
Grybauskienė, V. Yurkienė, I. 
Ilgunienė ir M. Polinauskaitė.

.--.b,

ting laišką lietuviams. Sveiki
no latvių, estų, ir vengrų ats
tovai.

A. Trimako paskaita.
Preligentas paskaitos pradžio

je palyginimui, kaip Lietuvoje 
kovojama už tautos laisvę, pa
pasakojo įvykį apie sugautą ir 
tardomą partizaną, kuris savo 
brolių neišdavė ir už tai buvo 
suvažinėtas rusiškų tankų. Visi 
žuvusieji lietuviai pagerbti su
sikaupimo minute.

Paskaita savo turiniu buvo 
šviežia, orginali, konkreti, lo-

— Kazimieras Čibiras, buvęs 
trumpą laiką Dailininko redak
torius, jau dešimtus metus dir
ba Lietuvos pasiuntinybėje U- 
rugvajuje, Montevideo mieste. 
Jis yra parašęs keletą knygų ir 
daug straipsnių Pietų Amerikos 
spaudai, gindamas Lietuvos rei
kalus. i

NEK. PR. SESERŲ bendrabučio mergaite* Hpildo programą Vasario 16 minėjime.

Preligentos pažymėjo, kad 
esame lietuvių tautos vaikai. 
Iš savo tautos daug esame ga
vę, bet turime ir duoti savo 
tautai Rusų komunistų pla
nai neišsipildė jų> užimtuose 
kraštuose. Jie tuos "kraštus su
naikino ūkiškai ir dabar tie 
kraštai reikalingi pagalbos mi- 
nimaliniai žmonių egzistencijai A ’ 
palaikyti. Rusai įdėjo miliar- 
dus ten laikydami kariuomenę, 
bet ir dabar negali jais nė kiek 
pasitikėti. Komunistai ne tik 
nepenauklėjo užimtų kraštų 
žmonių, priešingai, jie nustatė

—Kun. J. Jakaičiui, kuris 
dabar dirba Rosario, Argentino
je, šiemet sueina 50 metų ku
nigystės. Anksčiau jis yra daug 
dirbęs JAV .Šių metų pradžio
je turėjo atsigulti ligoninėn 
operacijai.

— Prof. Alfredas Senhas, 
šveicaras, dirbęs kuri laiką Ne
priklausomos Lietuvos gimna
zijoje ir universiete (Kaune), o 
dabar profesoriaująs Pennsyl- 
vanijos universitete, išvyko į 
Europą eilės paskaitų skaityti. 
Amerikoje jisai taip pat vado- 
vauja vokie&ų kalbos mokyto- 
jų sąjungai

— Kun. Jurgis Navys, M.I.C., 
Marianapolis, Thompson, Conn. 
vasario 17 gavo iš MAS CV dva
sios vado kun. Ign. Urbono pa- ~ 
vedimą būti moksleivių ateiti
ninkų rytinės apygardos dva
sios vadu. MAS Rytų Apygar
dos pirmininku yra Alg. Žu
kauskas Philadfelphia, Pa. sek
retorė R. Binkytė, Plymouth 
Meeting, Pa. Valdyba kontakte 
su dvasios vadu pradėjo rūpin- 
tis Rytų Apygardos moksleivių 
ateitininkų vasaros stovykla.

— Lietuvos vyčiy vidurinės 
apygardos (Mid-Central Dist- 
riet) metinis suvažiavimas šau
kiamas balandžio 11-12 Dayton 
Ohio.

LIETUVIŠKA RIGIAPICTE PUTNAMO KOLEGIJOJE
Lietuviška rugiapiūtė,' liau

dies dainų ir tautinių šokių py
nė, - kurią paruošė sesuo M. 
Paulė ir sesuo M. Bernarda, 
o išpildė visos Putnamo ben
drabučio mergaitės, vasario 17 
virto šios apylinkės garsenybe. 
Tą dieną Annhurst kolegijoje 
įvyko Vasario 16 minėjimas 
amerikiečiu publikai. 
Kolegijos auditorija buvo per

pildyta "profesūros! studenčių 
bei svečių. Minėjimą pradėjo 
kolegijos kapelionas kun. H. 
Dziadosz, sukalbėdamas Pijaus 
XII maldą už tylinčią Bažnyčią 
už geležinės sienos.

Marianapolio gimnazijos an
glų kalbas ir literatūros inst
ruktorius p. Alg. Mitkus supa
žindino susirinkusiuosius su 
Liet, istorija, ypač pabrėžda
mas ilgus rusų okupacijos me
tus Lietuvoje. Nepaisant ilgos 
caro priespaudos, lietuviai pa
jėgė išlaikyti savo papročius, Dūko jaunimas, šnekučiavos se- 
turtingą tautosaką. Nepriklau- niai. Vienu žodžiu, linksmino- 
somybės metu buvo padaryta jn ir seni ir jauni, 
didelė pažS^a*švietimo ir eko- x Kad publikai susidarytų pil- Marianapolyje, Beturiu hermų— 
-------:------ -------- ' ■ kų rengiamame šv. Kazimiero 

ir Vasario 16 minėjime.
Tlva

nomijos srityse, bet komunisti
nės Rusijos okupacija vėl su- 
paraližavo bręstantį kraštą. To- žiūrovus su kiekvienos dainos 
liau, A. Mitkus trumpai paaiš
kino lietuvių kalbos kilmę.

Įrodymui, kad lietuviai išlai
kė savo turtingą tautosaką, sve
čiai turėjo progos susipažinti 
su lietuviškos rugiapiūtės pap
ročiais, liaudies dainomis ir su
tartinėmis bei tautiniais šokiais. 
Taip pat* lietuvaičių studenčių 
surengta parodėlė, leido vi
siems pasigėrėti lietuviškais 
vaizdais, audiniais, drožiniais, 
bei gintaro išdirbiniais.
• Skambėjo linksmos dainos, 
sukosi vikrios poros ir trum
pam ne vienas grįžo, o gal pir
mą kartą nukeliavo prie Ne
muno krantų. Namų šeiminin
kai — senis tėvas ir baltu nuo
metu pasipuošus motina — 
džiaugėsi iš laukų atnešta. do
vana: rugių varpų vaininku.

nesnis vaizdas, “Rugiapjūtės” 
metu N. Ubrazaitė supažindino

ir kiekvieno šokio reikšme, tu- 
- riniu.

Minėjimas buvo iškilmingai 
baigtas Lietuvos ir Amerikos 
himnais.

Dėl minėjimo pasisekimo 
daug rūpesčio parodė Annhur- 
st kolegijos lietuvių literatūros 
profesorius kun. dr/ V. Cuku- 
ras ir lietuvaičių studenčių 
“Dainavos” klubo pirmininkė 
R. Durickaitė.

“Rugiapiūtė” buvo pakartota 
ir Putnam Catholic Academy, 
kurią lanko bendrabučio moks
leivės. Kiti turėjo progos dar 
tą patį vakarą pamatyti šią lie
tuvišką rugiapiūtę per televizi
ją ar pasiskaityti apie ją apy
linkės laikraščiuose.

Putnamiečių “Rugiapiūtė” 
dar nesibaigė. Kovo 4 bendra- 
butietės vėl “piaus rugius”, 
vėl linksminsis, šoks ir dainuos 
amerikiečiams _ gimnazistams

Philadelphia, Pa..
Vasario šešioliktosios minėji

mas įvykęs vasario 22, pasižy
mėjo ne tik dalyvių gausumu, 
bet ir įvairumu. Atrodė, kad į 
minėjimą susirinko visi lietu
viai, neišskiriant nei senesnė- 
sės kartos vaikų bei anūkų, ku
rių dalis lietuviškai ir nebekal
ba.

Kongresmanas Daniel J. 
Tamulionis, Nashua, NJi., šv. S1"** Mlboie Wdo Pa‘ 
Kazimiero lietuvių parap. var- .*“«»**? I 

Vasario 15, sekmadienį, šv. gonininkas, iš plokštelių davė 
Jurgio lietuvių parapijos baž- lietuviškos muzikos ir dainų 
nyčioje kun. A. Janušonis pa- pynę, pasakmbino pianu. Jura- 
sakė pamokslus apie Lietuvos tė Norkūnaitė padeklamavo ei- 
vargo kelią iki nepriklausomy- lių ir padainavo ‘Ant marių 
bės atgavimo, šių dienų tiem- krantelio’. Lietuvos pasiuntinys Wash- , priklausomybės šventė čia pa- pareiškė: “Norėčiau, kad padai- Watcrblirv Conn.
ties vargą Sibire ir priespaudą Pasiusta visu LowelHo lietu- Jowa* Rajeckas savo minėta vasario 22. E ryto pa- nuotum Washingtone”. Jam la- 9

via vardu užuojautos telegra- pabrėžė bolševikų klas- simeldėme bažnyčioje ir išklau- bai patiko ir E. Augulienės Vasario 17 mirė Ona Zabels-
Vasario 22 šventės minėjimą sekretoriui J F tariamai kovoĮa sėme kun. V. Demikio pamoks- tautinių šokių grupės pasiro- kienė, palaidota vasario 20 iš

suruošė L D K. Vytauto Klubas palinkėta geros sveika- nuo W ^amU kraštų išlais- lo, o popiet lietuvių klubo sa- dymas ir jis išsireiškė: “Viską, sv- Juozapo parapijos bažny-
su parapija. Vakaro programai tos padėkota už dideli rū- ^t laiko žiaurioje ver- Įėję įvyko minėjimas. Kelinti ką aš čia mačiau pranešiu Was- čios. Šermenyse dalyvavo daug
vadovavo J. Peslikas, invokaci- ,. gijoje savo kaimynus. Jis at- metai iš eilės jį labai sekmin- hingtone. Na,, ir aš pats ture- žmonių. Mišias aukojo jos sū-
ją sukalbėjo kun. Alf. Janušo- ^nV ^ti atiauti ZnJ nt ^ipė dėmesį į Valstybės sek- ’ ..............................
nis, parapijos choras vad. S. J rotoriaus John F. Dulles pasku-
Blaževičiutės sugiedojo JAV ir ** y tinį pareiškimą Baltijos Vals-
Lietuvos himnus. L. Paulaus- Aukų laisvinimo reikalams tybių reikalų. /
kas perskaitė Lietuvos nepri- surinkta 200,17 dol. Stambesnes ~ ... .
klausomybės paskelbimo aktą, sumas paaukojo L.D.K. Vytau- pagerbimą
o kun. A. Janušonis rezolhici- tos klubas — 50.00 dol., L. aruom®ne sprenge P®*®™.“? 
ją, kuri pasiųsta JAV vyriausy- Vyčiai -u 20.00 dol., ALRK Su- pasltmta“ J'x«rt f
£1. Ankštai perskaitė būvį sivienjimo 175 kuopa 10.00 !? S?USS,an'

miesto majoras J. Janas, dide- doL, kun. A. Janušonis 11,00 » . . . r>_- ■ • •
lis lietuvių draugas." Sveikino dol.. kiti po mažiau. Aukas rin- A n?!VI"
D. L- K. Vytauto klubo pirm, ko V. Ramanauskas, M. Norkū- J 1

menė; St. Norkus ir EI. Mik- Amerikos Lietuvių Tarybai 
Pagrindinę kalbą pasakė Ele- šiene. s surinkta apie 1500 doL aukų.

Valkininkų dzūkas K.Č.

LAVRENCE, MASS.
....Lietuvos nepriklausomybės 

minėjimas ■ ___  ________ pažiūrą į tau
tų la&yę IrJtovą'AiŽ ją. Jis pa
žymėjo, kad ir lietuviai dalyva- - 
vo Jungtinių Amerikos Valsty
bių laisvės kovose ir turi savo 
dalį JAV gyvenime.

PATERSON, N. J.
Paterson, NJ. Lietuvos Ne- dainą, jis sužavėtas dėkojo ir

Antanas Narušis, vienas

Lietuvoje.

K. Bandzevičius ir dr. Dėvės.

na Deveš. Meninėje dalyje J.

Kviečiame stoti

Į lietuvių

gai pravedė komiteto pirm. A. siu ieškoti lietuvių kalbos mo- nus kun. Zabelskis, jam asista- 
Gudonis. Pagerbus mirusius ko- kytojo. Gaila, kad mano žmo- vo kun, V. Pranskietis ir kun. 
vose dėl Lietuvos laisvės ir na negali matyti jūsų progra- B- Benesevičius (visi gimę Wa- 
kun. V. Demikiui perskaičius mos ir jūsų tautinių šokių bei terburyje. Prie šoninių altorių 
invokaciją, garbės pirm. kleb. puikių tmitinių rūbų”. irgi buvo mišios. Pamaldose da-
kun. J. Kinta savo kalboje ra- Meno programoje dar daly- lyvavo daug kunigų ir žmonių, 
gino nenuilstamai kovoti, kol vavo Kl. Prabilta su akordeo- kurie palydėjo į kapus.
Lietuva bus išlaisvinta. Jautrio- nu, D. Masionytė, A. Miknidtė, Velionė ilgai sirgo. Nuliūdime 
je paskaitoje K. Barzdukas iš- Mockutė, Kondratavičiūtė su paliko vieną sūnų kunigą, vie- 
vedė mintį, kad okupantas nuo deklamacijomis ir šeštadieninė nuolį lasalietį, 3 dukteris, 2 
1940 metų visais būdais ir vi
suose pasaulio kampuose mums dį tarė ir netikėtai atvykęs iš 
šaukia, kad pasiduotumėm, bet New Yorko adv. St. Briedis.
mūsų atšakias J
pasiduosime! Kovosime ir au- ir miesto majoras.
kosimės iki pergalės!” Minėjimas visais atžvilgiais

Pilių. A. Gudoniui pareiškus, pasisekė. Si maža kolonija ir Vasario 22 įvyko susirinki- 
I kad be aukų nebus kovos ir, toliau ryžtingai žengia Lietuvos mas, kur tartasi apie LRKSA 

kad Patersonas ir Šiemet turi laisvinimo keliu. Negalėjusieji LDS ir Moterų Sąjungos trily- 
išpildyti jam paskirtą 700 dol. atvykti, savo aukas prašomi j- pį pikniką Tam reikalui išrink- 
kvotą, rinkėjai pasklido salėn teikti ižd. J. Spr&inaičiui. Jos valdyba: pirm. Petras Joku- 

I ir grįžo su nuostabia suma — visos bus persiųstos Amerikos bauskas, raštininkė Elzė Vetu- 
816.53 dol. (Aukotojų sąrašą Lietuvių tarybai. Atsiminkime, yjg, iždininkas Vincas Urbonas, 
Darbininko skaitytojai ras ki- kad Lietuvos kova yra mūsų nariai: Viktoras Veturis, 
tame numeryje). • visų kova! Jonas Valaitis, Ona šmotienė,

F Meninėje dalyje gražiai už- , Jurg. Ežerietis Karinauskienė, Ona Pranskie-
[ sifekomendavo konservatorijos Antanas Klevas, Ona Bra-

dūnienė. Kitas susirinkimas j-

mokykla su dainomis, gražų žo- žentus, seserį ir du brolius Lie
tuvoje.

.- — Zabelskų šeima yra LDS na-
.turi butfr**Ne- Sveikinimus dar atsiuntė estai rjąj į- Darbininko skaitytojai. 

LDS 5-ji kuopa užjaučia Zabel
skų šeimą

DUBOS, PA.gimnaziją ri, jos tėveliui muz. J. Stankų- vyks balandžio 19, o pats
nuj akomponuojant, padainavo: Sv. Juozapo parapija ir mo- nik*« rugpjūčio Brovė Parke, 

•Lietuviai pranciškonai prieš būtis, klasės, žaidimų salė, bib- tiems stoti į Liet pranciškonų “Mano tėviškė” — J. Stankū- kykla, Lietuvos Nepriklauso- waterbury, Conn.
trejus metus atidarę Kenne- lioteka ir laboratorija. vienuoliją jaunuoliams. Vėliau no, “Kaip raiba paukštutė” mybės minėjimą atšventė vasa-
bunkport, Maine, savo gimna- J mokyklą priimami tik lietu- jie vienuolijos lėšomis bus- mo- St. Šimkaus, “Aš mergužėlė” rio 23. Mokyklos choras gražiai —
ziją (High School), krięčią į ją viai ir lietuvių kilmės berniu- ktpiiį ir ruošiami misionieriais, —J. Stankūno, “Lakštingalos padainavo lietuviškų dainelių ir
stoti pradžios mokyklą baigų- kai. Mokyklai ir bendrabučiui kad tarnautų lietuviams išei- ir “Na, tai kas” — K. Kavecko. įspūdingai pašoko tautinių šo-
sius jaunuolius, šiais metais vadovauja patys lietuviai pran- viams ir išlaisvintai Lietuvai. Netikėtai atvykęs kongresma- kR- Nevisi mokiniai lietuviai, ’ ..
pranciškonų gimnazijoje jauvei- ciškonai. Gimnazija turi visas Visi lietuviai t^vąi, kurie šie- nas Gordon CeirfMd sutiktas t** visi lietuviškom spalvom L,cwa1^, .
kia trys klasės, o nuo ateinan- valdžios mokyklų teises, ir joje lojasi savo vaikų auklėjimu triukšmingomis ovacijomis. Jis pasipuošę kartu su lietuviukais tuvu F011*
čio rudens veiks visos keturios išeinamas visas vidurinėms mo- krikščiomšk<^e ir lietuviškoje perskaitė savo pasakytą kon- Šoko ir dainavo. S1° ,r žada pašiurti ten dvi sa-
Gabūs mokiniai, pristatę mokslo kykloms nustatytas kursas su dvasioje, prašomi atkreipti dė- grese kalbą Vasario 16 proga Klebonas M. Urbonas ir. vi- raitės. a u atoriogauja ir
pažymėjimus, gali persikelti ir lotynų kalba ir lituanistika. mesį į šią gimnaziją. Įstojimo ir savo žodyje pareiškė, kad karas kun. B. Liubauskas savo un sa iš u ngston, n.j.
iš kitų gimnazijų. Vietos ben- Vž mokslą ir bendrabutį at- reikalais prašoma rašyti rėkto- Lietuvos kova dėl laisvės yra kalbose pabri^ė reikalą karš-
drabūtyje yra 100 mokinių. lyginimas tik 400 dol. metams, riui šiuo adresu: mūsų visų kova ir, kad jis di- melstis už Lietuvos reika- IšnuomoįMnM kambarys su

Neturtingi, gabūs mokiniai, ga- Tav džiuojasi lietuviais, nes iki šio! lus ir doru gyven&nu artinti pilnu apstatymu vienam ar
Nuo praeitojo rudens mokyk- y dalinai arba visiškai nuo ’ ’ . ’ dar nesutiko tokio lietuvio, ku- jai' laisvės dienas. dviem asmenim, 414 So. 5th

la veikia naujose moderniškose . mokesčio už mokslą atleidžiami. FrMciscan Monastory rio nemėgtų. Kai L Stankūnaitė Parapinę mokyklą veda se- St. Brooklync. m aukštas, po
patalpose, kuriose yra bendra- Pirmenybė teikiama noriu-

stoti pradžios mokyklą baigų- kai. Mokyklai ir bendrabučiui kad tarnautų lietuviams išei- Stasys ir Ona Pociai, Darbi-

dešine, Mrs. Dome.

iš senesniųjų emigrantų į Ar
gentiną, atvykęs dar 1913, mi-. 
rė sausio 2. Buvo kilęs iš Sur- 
mantų km., Girkalnio vals.,
Raseinių apskr.

— Kun. J. Angelaitis, Švenč. 
Marijos lietuvių parapijos kle
bonas Clevelande šį pavasarį 
mini 25 metų kunigystės su
kakti; naujoje parapijoje kle
bonauja jau 20 metų.

— Mečys Bakaitis, Klaipėdos 
sukilimo dalyvis, mirė Chicago
je vasario 14. Buvo baigęs Jur
barko gimnaziją, mokės Dot-----—
nuvos žemės ūkio Akademijo
je. Chicagoje dirbo braižytojo 
darbą. Mirė 52 metų.

— Matas ir Valerija Bendine- 
kai iš Argentinos, Kordobos, iš 
sikelia gyventi į JAV, Los Al
geles, kartu su sūnumi Povilu 
ir dukterimi Ona.

—Martynas ir Marija Klhn- 
kaičiai, Klaipėdos krašto susi
pratę lietuviai, gyveną dabar 
Chicagoje pas savo dukterį, 
yra sulaukę 50 metų vedybinės 
sukakties. Jų du sūnūs žuvo 
praėjusio karo metu. Klimkai- 
čiai gyvai reiškėsi lietuvių vi
suomeniniame darbe.

Maldos iš Sibiro
MARIJA, GOBSIMUS
SIBIRO TREMTINIŲ RANKA 

RAŠYTA MALDAKNYGE
Maldo* origlnaMoa, jų p*&9 

kurtos, žavios mintie* gitanra 
ir grožiu, auka ir kanda. Ftr- 
vunktos didele Dievo, ttvynl* 
ir žmogau* meile.

Ižleido ATEITIS spatnM Im- 
maculata Preaa, Putnam, Omo.

Kata* 1j09 M.
Gaunam* po* platintojai Ir 

Ateitie* administracijoj

»1« WNtougbby Avė. 
■rooklyn 91, N. Y.

, TeL OLenmore 3-39*3
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LOS ANGELES, CALIF.

yra 
Nėra

gėlės mieste, kur per Velykas 
šv. Kazimiero bažnyčioje su
teiks lietuviams sutvirtinimo

. .................... knes- 
(o svečio kalb^ vietos organi

' pt&ifšįBĮai, privačių jaš- 
menų sveikįjimai, paduos, 
užuojautos.

Radijo programos vedėjų yra 
septyni, kurie pakastomis pra
veda lietuviškus pusvalandžius. 
yjEpdįjp valandėlė yra išlaiko, 
ma radijo klubo narių, kurių 
kiekvienas kas mendšį moka / 
pb vieną .' dolerį - nario 
nokesčio. Gerą ketvirtadalį rei
kalingos sumos suaukoja susi
pratę Rochešterio lietuviai pre
kybininkai. Radijo khibo na
riai — rėmėjai, sumokėję 25

- doL. ar daugiau, yra skaitomi 
garbės nariais-
. Apsukri klubo valdyba iždą, 
papildo pobūviais, kurių pelnas 
skiriamas radįjo klubo iždui.

Radijo valandėlė Roehestery- 
je jau veikia devyni metai. Su
tartis yra pasirašyta dešimčiai 
metų.

Mėtiniame klubo susirinkime 
5^®^. išrtakta . nauja vaizba. 1959

paladžius, pirmininkas Pranas

ęjeminis, sekretorius R. Kirš- 
teinas, iždininkas V. žmųidži- 
nas. x

Pereitais metais dvi radijo 
programas išpildė lietuvių šv. 
Jurgio parapijos mokyklos mo
kiniai, paruošti seselių mokyto
jų. Tiek klausytojams, tiek iš
pildyto jiams tai labai patiko.

B.K.

;■*

Lietuviai'dalyvavo Jaltos sutarties protesto minėjime
Bendras pavergtųjų tautų ko

mitetas buvo suruošęs vasario 
15 Polonia salėje Jaltos sutar
ties protesto minėjimą. Lietu
viams tame minėjime atstova
vo Alto skyrius. Minėjimo pa- ■ sakramentą, 
grindiniu kalbėtoju buvo kon- 
gresmanas T- Machrowicz iš 
Michigano. Lietuvių vardu žodį 
tarė Antanas Skirtus.

Antanas Pauliukonis
neseniai persikėlęs gyventi 

iš Chicagos į Los Angeles, pra
dėjo dirbti “Lietuvių Dienų” 
leidykloje. .—

"Lietuviu Dienp" žurnalo 
vasario mėn. numery duo

damas įdomus pasikalbėjimas 
su prof. Mykolu Biržiška. Rašo 
dar J. Kajeckas. J. švaistas, 
A. Špokevičius, dr. A. Trima
kas, .B Gražulis ir k. Yra daug 
įdomių iliustracijų.

Vysk. V. Brizgys
grįždamas iš Australijos, sus

tos kelioms dienoms Los An-

Igno Šeiniaus apysakų knyga 
vardu “Vyskupas ir velnias”, 

apie 300 pust, išeis šį pava
sarį. Apysakų knygą išleidžia 
“Lietuvių Dienų” leidykla.

Id.

Užgavėnię blynai ,
Užgavėnių dieną vietos lie

tuvių apylinkė Šv. Kazimiero 
par. salėje suruošė blynų va
karą. Prisirinkusi pilna salė šil
tai priėmė programą. Dalyva
vo daug jaunimo bei svečių. 
Iš rytų — J. Bačūnas iš Michi- 
gano, Sofija Barkus iš Čikagos 
ir kt Visi džiaugėsi gražiai pa
ruošta programa.

Labai geroje formoje pasiro
dė solistė Florence Korsak, 
nuoširdi lietuviškų parengimų 
talkininkė padainavus tris dai
nas. šauniai pasirodė ir jaunieji 
pianistai — kompozituorius B. 
Budriūno mokiniai: Skirtus, 
Gliaudys, Razutis.

Pagrindinėje programos da
lyje buvo inscenizuota pasaka 
— baletas “Gulbė karaliaus 
duktė”. Baleto siužetas moky-

Angeles ir apylinkių lietuvių 
jaunimui organizuoja dailiojo 
skaitymo varžybas. Premijų 
fondui daugelis lietuviškų or
ganizacijų jau paskyrė aukas, 
kurias priiminėja valdybos vice
pirm. Ig. Medžiukas. Varžybų 
teisėjais sutiko būti red. B. 
Braždzionis, lituanistas F. Ku
dirka, kolegijos dėstytoja E. 
Tumienė ir rež. G. Velička.

Hollywoodo aukštesniojoje 
mokykloje kasmet vyksta įvai
rių tautinių grupių kultūrinių 
pasirodymų serija. Lietuviams 
šiais metais skirta kovo 18. Mū
sų pasirodymą organizuoja ben- 
ruomenės apylinkės valdyba. 
Lietuviai reprezentuosis pačiom 
stipriausiom meninėm pajėgom. 
Dalyvaus B. Būdriūho vad. šv. 
Kazimiero par. choras, vyrų ok
tetas, solistė Florence Korsak. 
Pranešėja — Kalifornijos vals
tybinės kolegijos stud. žibutė 
Balsytė, pasirodymo vadovas- 
adv. dr. Algerd Chaleden. Žodį 
apie Lietuvą tars konsulas dr. 
J. Bielskis.

Pasitarimas 
Kanadoj

PLB reikalais
i- 4 N

PLB Valdyba, JAV LB Cent
ro Vata. ir Kanados LB Kraš- 1 
to Valdyba, susirinkusios 1959 
m. sausio 24 d^bendro posė
džio Toronte, Kanadoje, ir ap- 
svarsčiusios aktualiuosius Lie- i 
tuvių Bendruomenės klausi
mus ir reikalus sutarė:

1. Pabrėžti Lietuvių Bendruo
menės uždavinių ir siekimų 
prasmę ir reikšmę. Tai kova 
dėl Lietuvos laisvės bei nepri
klausomybės ir tautinės dva
sios bei gyvybės išlaikymas.

2. šiems tikslams siekti rei
kia visų lietuvių jėgų, pastan
gų bei pasiaukojimo. 'Lietuvių 
Bendrūomenė. tvarkydamosi 
demokratiniais principais^ jun
gia lietuvius tautinio solidaru
mų pagrindu ir kviečia visus 
joje aktyviai reikštis.

3. Nesikišdama į lietuvių po
litinių srovių tarpusavius san
tykius, Lietuvių Bendruomenė 
tačiau apgailestauja laisvinimo 
pastangų susiskaldymą, žalingai 
taip pat atsiliepiantį Bendruo
menės gyvenimui bei darbui, 
pasisako už reikalą turėti vie
ną* Lietuvių Tautos vardu kal
bančią politinę vadovybę ir 
sveikintų politinių veiksnių 
konsolidavimąsi šia' linkme.

4. Posėdyje buvo aptarti 
Kultūros Tarybos sudarymo pa
grindai, Spaudos dienos įvedi
mas, Tėvynės biblįotikos kūri
mas. lietuviškai nekalbančių lie
tuvių organizavimosi galimy
bės, PLB Valdybos leidinio bei 
biuletenio ir kiti reikalai. *

5. Pabrėždamas finansų 
reikšmę gyvybiniams LB reika
lams atlikti, posėdis skatina vi
sus LB dalinius ir organus 
kreipti reikiamą dėmesį į tau
tinio solidarumo įnašų telkimą 
ir kaip galima didesnio lietu
vių skaičiaus 
šaltinius.

ir kitus pajamų

BANGA TELEVISION
* *. . \____________

3423 FULTON STREET 
BROOKLYN 8. N. Y.

TELEFONAS: 
APplegate 7-0349

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

LANGAM VENTIIJATORIAI

Taisoma.Televizija, Radijas, Hi-Fi 
j Darbas garantuotas, atliekamas

■prityrusio techniko, pripažinto RCA.

DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vai. vak. 
. - - - ■ Pirmadieniais iki 6 vai vak.

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

Kreiptis-.

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

TEL VI 7-4477 
šiokiadieiiiais — 9 vaL ryto ligi 9 vai. vak., 
nokvmuiieniaiH — 1 vai. p.n. Ilsi 5 vai. vak

r AUS TELEVISION SERVICE
Sav. AL. J. MISIŪNAS

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi

Darbas garantuotas, atliekamas prityrusio techniko /
101-23 112 ST. RICHMOND HILL 19, N. Y.

Darbo valandos: Kasdien iki 10 vai. vak.

Telefonas: VIrginia 6-6895

S
PLB Valdyba,

Krašto Valdyba,LIETUVOS VYČIAI NEWARK, N J.
LnIvmm Vyčly 29 kuopos Svarstant kuopos reikalus,
mėnesinio surinkimas įvyko dienos pirm. V. Jadelis xrane-

vasario 17 šv. Jurgio salėje šė ,kad kortų vakaras, ruoštas
Newark, N-J- Pradėdamas su- vasario 14, gerai pavyko ir dė-
$irinkimą pirm,. Ch- Strolis kojo visiems už dalyvavimą,
jpranešė. kad šio susirinkimo Kuopos mėnesinė bendra ko- tt O. Razutienės, muzika —
.programa yra skirta Lietuvos munija ir pusryčiai bus kovo komp. J. Bertulio. Abu auto-
nepriklausomybės atgavimo 41 15 d., 9 vai., Švč. Trejybės tiai vadovavo baleto ^pastaty- dūkas per 1958 m. už lietuviš- maitė — knygininke. i
sukakčiai pamtoėtL Maldą su- parap. bažnyčioje Newark, N.J. mui. Į šį pastatymą^buvo i- kas knygas ir laikraščius surin- Savo visuotiname narių su-
ka&ėjo kun. Ri Tamošiūnas, Pusryčiai šv. Jurgio salėje. Kuo- traukta kelios dešimtys priau- ko 257.5 dol. Atsilyginus su sirinkime choras apgailestauja,
Šopuhngosios ŠvČ. M. Marijos pos vicepirm. J. Remeika *nu- gančio jaunimo, susijungusio leidėjais, liko pelno 62.79 dol. jog naujų narių nebeįsirašo.

B.J.
Kanados LB 

JAV LBzKrašto Valdyba. VILNONES MEDŽIAGOS
Lietuviškos spaudos balansas 

Kearney, N. J.
Spaudos platintojas K. Barz- finansų sekretorė ir Elena Tu i

gaunamos 3 krautuvėse didžiausios ir tos rūšies vienintelės firmos

S. BECKENSTEIN, Ine.
118.125-130 OBCHABD ST. GH 5-4525

COR. DELANCEY, N. Y. C.

parapijos vikaras Kearny, N.J. siskundė, kad nevyksta naujų Jaunių tautinių šokių grupėje. Pelnas preduotas Lietuvių Ben- 
* ' — . • druomenės Keąrny-Harrison a-

narius Į talką, o lietuvišką jau- nė. Repeticijoms ir vakarui a- pylinkei. 
nimą jungtis į vyčių veiklą.

Išrinkti atstovai į.apskrt. su
važiavimą kovo 8, Kearny. N.J., 
Ed. Thompson, V. Jadelis, Ch. 
Strolis, V. Laukžemis, Ch. ši-

įr. Vaškas praneš apie ke- “ar?ų kuriai vadovauja O. Razutie-
libnę pas New Jęrsęy valstybės 
gubernatorių, kuris Vasario 16 
paskelbė Lietuvių diena visoje 
New' Jersey valstybėje; jis per
skaitė ir deklaracijos, tekstą.
Vasario 16 minėjimo temomis
kalbėjo Vyčių centro valdybos Kuopa globoja ruošiamą 
pirm. J. Sakevičius, vicepirm. “Havajų vakarą” balandžio 25

.L Janonis, Ieva Tracikas ir W. Jurgio salėje, Newark. N J.
- ■ paskaitė Susirinkimą malda baigė kun.

■. rašinį skirtą tai progai. Šį mi- Tamošiūnas Kitas susirinki- 
nėjimą aprašė vietos laikraštis tnas bus kovo 17. 
The Nevark Evening News.

NORINTIEJI GAUTI

M**

Fr.V.

GRAŽIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ, |
didelėm raidėm atspausdintų

m a 1 <1 a k n v g i u
angliškų St. Joseph's Sunday ir Daily Missals,

puikių kristalinių ir jubiliejinių

kompanavo pianistė O. Baraus- Šie skaičiai sako, jog ši ko
lonija dar nėra visai nutolusi 
nuo lietuviško^’fa^to žodžio. 
Bet, jeigu lietuvių spauda la 
biau visi domėtųsi, rezultatai 
būtų žymiai geresni.

Dabar pats laikas lietuviš
koms knygoms Įsigyti. Susikau
pimo laike — gavėnioje — 

— princo palydovas, R. knyga atitrauks kiekvieną nuo 
beprasmiškų pasilinksminimų. 
Kas gieda; dvigubai meldžiasi.

Sopulingosios Dievo Motinos 
Parap. choro vadovybę 1959 
m. sudaro: Juozas Malinauskas 
(Malin) —pirmininkas; Vero
nika Kemežytė — vicepirmi
ninkė; Kazys Barzdukas sekre
torius; Adelė Juknelytė iždi- 

« menės apylinkės valdyba Lm ninkė; Alice šalkauskaitė —

... . 1
SV I.Il'KIK) VANDKNn: KRYZEIJt OSE K02.ANCIV j

ir įvairiausių kitos rūšies

d e v o c i j o n a 1 ii.

tesikreipia j

'Darbiniliko* neini inistraciją.
919 VHDeeghhy Ave„ Broektyn 21, N. Y.

(tarp Broadtvay ir Bushvrick),
Telefonas: GL 2-6916

kienė. puikias dekoracijas nu
piešė stud. A. Audronyfė ir H. 
Misevičius. Vakaro programai 
vadovavo stud. Žibutė Balsy
tė.

Pagrindines roles balete at
liko: D. Šimonytė-Gulbė, T. 
Rudzevičiutė — princas, J. Ski
lius ■ 
Skiriutė undinė, O. Nausė
daitė — lelija. Visos šios rolės 
buvo atliktos pąsigėrtinai pui
kiai, nes veik visos paruoštos 
įvairiose Los Angeles ar Holly- 
woodo baleto mokyklose.

Dailiojo skaitymo varžybos
Kovo 15 d. Šv. Kazimiero sa-

Choras turi tendenciją mažėti, 
bet nė stiprėti. Parapiečiai ne
parodo didesnio susirūpinimo 
choro jėgoms sustiprinti. i

Vyrai ir moterys, o ypač jau- 11 
nimas, ar ne/ražu, kai mūsų i 
bažnyčioje mišių metu, galingai 1; 
skamba choras? Neapleiskit jo 1 ( 
ir stokit į choristų eiles, i,

Balfo veikla
Balfo skyriaus metiniame su- - 

sirinkime, įvykusiame vasario 
7, buvo išklausyti pranešimai f 
iš Balfo seimo eigos, patvirtin- | 
ta pajamų ir išlaidų apyskaita i 
ir vienbalsiai perrinkta ta pati | 
valdyba, būtent: Juozas Mėly- | 
nis — pirm.; Albertas Arminas | 
— vicepirm.; Julija Skripkienė | 
—sekretorė; Antanas Vitkaus- * 

kas —iždininkas, Adolfas Moc- * 
kus — iždo globėjas. |

| S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukrainiškai

KRAUTUVAS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS. IŠSKYRUS 
ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO

Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius

LIETUVOJE. LATVIJOJE. ESTIJOJE. GUDIJOJE, 
UKRAINOJE IR UŽKARPACIO RUSIJOJE!

Pasiųsk fem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiautam 
Muitas už vilnones atlaikas yra mažesnis, ne-.ru už pasiūtas sukneles 

Vilnones medžiagas ritinių ir atlaikas pačiom prieinamiausiom 
kainom visam mieste jums sūlo 3 stambios krautuvės 
Atsineškite ij skelbimą, kuris bus ypatingai jvet tintas

SIUNTINIAMS I LIETUVAI
Tamsta mirt dlrtel) paMrinkimų vilnonių medžiagų vyrų kostiumam* 

h Švarkams, moterų eilutėms. suknelėms bei švarkams.
Maišvl<>e ir rayontnės medžiagos parduodamos griežtai urmo 

<wholesale) kainomis.

K and K FABBICS
1158 East Jersey Street. Elizabeth. N. I.

(Nukelta į 7 psl.)
TeL EL 4-1711PRIE CITY SA VENGS BANK

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL VAKARO
Mūšy kainos vvrį drabužiam* prasideda nuo 9.50 už pilna eilot*

j-

VIINONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINES

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. 
Taip pat šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, 

vilnonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BESITE
PATENKINTI

Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orchard Street, New York 2, N. Y.

TeL: AL 4-8319



can1-8 F-*.
IttSlIANSftN STREET 

BROOKLYN 37, N. t. 
(Ridgewood) ' 

, TeL SVergreen 2-6440

ELIZABETHE Vasario 16 minėjime suvaidinta “Tėvynės Aidas”. Vaidino 
Brooklyno Vaidintojų Trupė, vadavaudama V. -Žukausko. Noutr. V. Ma
želio. . ... • . . _

Moterų Sąjungos veikla Worcester, Mass.
Vasario 2 Moterų Sąjungos Skaitytas padėkos laiškas už 

5 kuopos susirinkimą atidarė 'sveikinimą kardinolo Richard 
pirm. M. Watkins, pakviesda- 
ma dvasios vadą kun. Joną Jut- 
kevidų sukalbėti maldą. Pasi
melsta už sielą a.a. Adelės Rep
šienės, mūsų vėliavos gaminto
jos, jos mirties dvejų metų su
kakties proga.

Naujos 1959 metų valdybos 
insĮtalacijos apeigas atliko dva
sios vadas kun. J. Jutkevičius. 
Prie stalo buvo pakviestos, 
naujos valdybos narės: pirm. 
Marcelė Watkins, vicepirm. 0. 
Bruožienė, fin. rašt. Magdalena 
Delionienė, protokolo rašt. Sta
sė Stanelienė, ižd. Marė Že
maitienė, iždo globėjos — Leo
ną Carberry ir Matilda Vitkus, 
maršalkos — Magdalena Piet- dali tvarko choro vedėja Geno- 
kelienė ir Marė Ivaškienė ir vaite Kaneb.

J. Cushing, kuris suteikė savo 
palaiminimą Moterų Sąjungai. 
Antras padėkos laiškas buvo iš 
Labdaringos Draugijos už su
teiktą auką vargšam Kalėdų 
švenčiu metu. Skaitytas prašy
mas auka prisidėti prie Vasa
rio 16 ruošiamo minėjimo. Pa
rinkta aukų, pridėta iš iždo ir 
viso įteikta 20 dol.

Apkalbėtas apskričio suva- 
važiavimas, kuris bus mūsų pa
rapijoje balandžio 12. Bus ruo
šiama vakarienė su programa. 
Išrinktos šeimininkės:' Ona 
Bruožienė ir Magdalena Urmo- 
nienė ir kelios padėjėjos. Me
ninę bei kultūrinę programos

Uniformuotų legionierių daly- Minėjimui gražiai vadovavo 
vavimas suteikė organizuotumo Nenortas. Kai jis paprašė susi
te spalvingumo, atidarant mi- rinkusius pfcSSau atidaryti štr- 
nėjimą mokyklos salėje, kuria dis ir piniįfo^, į kasą subyrė- 
preL J. Ambotos maloniai leido jo 565 <MeįdW- Bet ar iš tiesu
tam tikslui pasinaudoti. Gerina- doleriai taip lengvai krinta' j
mas prelatas -netgi n 
nešti savo 90 metų 
galėtų asmeniškai

PHAKMACISTS 
Phonų FKankHn M9M 
176 Waat Adm Street 

Chfcago. III.

PAUL’S RESTAURANT
UQUORS - BEER - V/INES

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
Šeštadieniais, sekmadieniais 

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras

i Nepriklausomybės minėjimo da
lyvius. Kun. Br. Benesevičiaus 
invokadja nunešė prie Aukš
čiausiojo sosto susirinkusių ato
dūsius už kenčiančią tautą. Ale
na Devenienė, kalbėjusi tą pa
čią dieną net dviejose vietovė
se, parodė patį gražiausią pa
vyzdį visiems, kurie prašomi 
talkininkauti randa daugybę pa 
siteisinimų dėl savo tariamo 
negalėjimo.

Visi lietuviai paprastai di
džiuojasi, kai gubernatorius pa- 

' skelbia vasario 16 Lietuvių die
na Connecticute. O padėka už 
tai tenka adv. Pr. Mončiūnui, 
kuris deklaraciją išrūpino ir 
minėjime perskaitė.

Kai prireikė asmenų, kiirie 
be akcento galėtų perskaityti 
anglų kalba rašytas rezoliucijas

kad jos atliko dideli darbą. Po 
dešimt dolerių aukojo: žitkai, 
JJ*. Giedraičiai, kun. V. Cu- 
kuras, J. Rėklaitis, Balačius, J. 
Asevičius, A. Giedraitis su šei
ma, Nurka, B.Z. Dapkai, Hen
ry Levy, T.T. Sereikai. Po 6 
doL: Stankevičius. Po 5 doL: 
Kuprevičiai, Mazalas, Liutkevi
čius, H. Dapkus, Ruseckienė, 
Pikturna, Saliamonai, Aukšta
kalnis, Manikai, M.D. Banevi- 
Čiai, Simanauskai, A.A. Mockai, 
Simonaičiai, V.S. Balčiūnai, J. 
Dragunevičius, J. Osuchas, A. 
SkrupsŽelienė, K.V. Nenortai, 
Brazauskas, R.D. Grajauskai, 
A.R. Pilveliai, A. Dailidaitė, P. 
N. Gailiunai, Stasiukevičius, R.

,E. Banevičiai, Baltrukoniai, Ši- 
manskai, Bakšys, Kalvaitienė, j 
Navikai, V. Pileika, B.A. Kris-i COMPANION

CONTRACTORS

KONTRAKTOR1AUS DARBAI
Bažnyčioms, privatiems na
mams ir institucijoms.

Tarantino Floors 
3051 Atlantic Ava.,

Brooklyn, N.Y., TAylor 7-7088

H. W. FEMALE

GIRLS — GIRLS — GIRLS 
Tuojau pat reikalingos mergaitės 
bendrai namų ruošai — Motinoms 
pagelbėti Slaugės ligoniams. Gy
venti galima šeimoje ir privačiai. 
Aukštas atlyginimas, pastovus dar
bas. Reikia truputi kalbėti angliš
kai.
KOACH EMPLOYMENT AGENCY 
279 Huguenot St., off Mechanic St., 
New Rochelle, N. Y., BE 5-1660

Sav. P. Višniauskas
31 Spring St, New Britain, Conn. TeL BA 3-9771

R e p u b-1 i c 
Wine & Liquor Store

322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.
TeL EV 7-2089 

SAV. M. EB J. JOKŪBAIČIAI

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, deg 
tinių, konjakų, .midų šventėms bei _ •. 

kitoms progoms

čiūnai, Andriukonis, Vadišius, 
Strazdai, šerkšnai, Bernotai, P. 
T. Norkai, Kirkučiai, Vedeikis, 
Petravičius, Kun. Kartonas, Rač 
kaitis, A. Jucėnas, P. Kriščio- 
kaitis, Monchun, kun. Benese- 
vičius, G. Šliogerienė. Po tris 
dolerius aukojo A. Dragunevi- 
čius, Aleksandravičius ir V. 
Skrupskelytė. Visi kiti po ma
žiau.

vadas kun. J. Jutkevičius kai- Alto-Balfo valdyba visiems 
, ■ . hėin anU Tiofiivnc Tarvha nu išvardintiems asmenims širdin-knygų tikrintoja Ona Sidabne- Tartasi apie naujų narių va- apie ^tavos Tmybą, nu dėkoja
nė. Priėmęs priesaiką, dvasios jų ir nutarta į kovo mėnesio ° visiems už punktaalų atsilanky-
vadas ragino valdybą nuošir- susirinkimą sukviesti viešnias. 5115 lietuvius ją remti. . minėjimą ir už didesnę
džiai ir ištikimai darbuotis Mo- Tame susirinkime Marijona 2e- Kuopa pareiškė užuojautą sa- mažesne auka 
terų Sąjungos gerovei. maitienė demonstruos tortų de- vo garbės narei Uršulei Dau- ę

Sekė pranešimas iš buvusio koravimo meną, nes šioj srity kantienei dėl jos mylimos se- 
“cake sale”. M. Žemaitienė per- turi gerą praktiką. sers mirties ir prisiminė savo
skaitė aukotojų vardus. Apmo- Kovo 4 nutarta suruošti pro- maldose.
kėjus išlaidas, parapijai perduo- gramėlę parapijos naudai. Po susirinkimo buvo pagerb
ta 60 dol. Šiame susirinkime buvusi ta Angelė Irlikaitė ir apdova-

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTIObl

SAV. B. KUČINSKAS

j 35 So. 8th Street

{ Brooklyn II, N. Y.
EVergreen 7-2155
Resid. ILIinoįs 8-7118

ninkavo jaunosios kartos atsto
vės —V. Skrupskelytė ir Dra- 
gunevičiūtė.

J. Petkaičio diriguojamas vy-

slaugė Jule Mack skaitė paskai
tą apie proto ligas ir ja ser
gančių priežiūrą^ Paskaita su- 
sdsukė^gpvo dėmesio. Dvasios

nota priešvedybine dovana —
gražia sidabro lėkšte ir gėlėm. 
Pirm. M. Watkins pareiškė kuo
pos linkėjimus ir įteikė liudiji
mą, nes ji persikelia į Hartfor
dą, Conn., kur įsijugs į 17 kuo
pą Angelė Irlikaitė susijaudi
nusi padėkojo už tokią staig
meną ir sakėsi niekad neuž- 
miršiantį 5 kuopos.

N.G.

Part time, Tues. to Sat, 10 to 4.30 
P.M. Light houskeeping for elderly 
gentleman. Glean living ąuarters 
and board preferred. Richmond Hill; 
Hlckory 1-4725.

HOUSEKEEPER- 
COMPANION
Middle-aged woman willing to do 
plain cooking and light housekeep- 
ihg for elderly couple; mušt speak 
English and sleep in; $100 moth.

* GEdney 4v«431.x

WOMAN —LIVEIN
Flatbush; Care for elderly lady. and 
cook for two; very light housekeep-

one
day a week off; VAn Dyke 1-4074.

ALBANY TERRACE
JOHN C. McGILL, savininkas

Pristatymas į namus, vestuvių vaišės, banketai, showers, ko-
munijos pusryčiai

INgersoll 7-8665

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ 
RAYSLięiJOR STORE

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir im
portuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir 
vyno. _ ' , • . .
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y

Telefonas: VTrginia 3-3544-

BARAS IR RESTORANAS
Lietuviškos gamybos pietūs, vakarienės ir užkandžiai

GERIAUSI GĖRIMAI PIGIAUSIOMIS KAINOMIS

SPAUDOS KIOSKAS
Salės šokiams, vestuvėms ir kitokioms pramogoms prieina
momis kainomis. Lietuviškų organizacijų susirinkimams pa-

280 UNION AVENUE
kalų vedėją K. Vaitaitį.

BROOKLYN 11, N. T.
Tel. EVergrėen 4-9672

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Philadelphia 23, Pa.
POplar 5-4110

1113 Mt. Veraon Street .ii

JONO IR ANGEUNOS ANDRIULIŲ

je nutaikoje prie vaišių stalo.
O. Sūchr/ija. Fountaim Michigan

Aptarnavimui Ir informacijai rytuose prašome kreiptis:

Tel. TW 4-8M
VICTOR ABECCNASIrena Barzdukienė vakarais

151 Tark Street, New Britain, Conn.

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS

Nauji "Darbininko'

MM CanifT, DetroH, Mfcb.

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, INC.
VlenfaiteUai Ho sūrio gamintojai FOUNTA1N, MICB.

FETER LISAUSKAS
0-15 53rS Areoae, Maapetb, N. Y.

MICHIGAN FARM SŪRIS

lankė braižybos institutą Ne- 
warite (Practical Drafting Ins
titute) ir sausio 31 gavo baigi 
mo pažymėjimą. |

TeL ba 5-130
JONAS JAKUBAUSKAS

GEORGE GALONAS

585 Albany Ave^ Brooklyn.

PLeasant 4-3865

Kearney, N. J.
(Atkelta iš 6 psl.) 

Pasižymėję Mokiniai
Aldona Skripkutė sausio 22 

baigė Kearny aukštesniąją mo
kyklą (High School), su labai 
gerais pažymiais. Iš 61 baigu
siojo buvo antroji, o tarp mer
gaičių — pirmoji Už gerą 
mokymąsi gavo auksinį medalį. 
Mokytojų tarybą paskyrė jai 
100 dpi. dovaną toliau mokytis 
matematikos. Aldona Skripku
tė įstojo | Riitger’s kolegiją, 

*Newark, N J.

l.Vst. dr. St. Skripkus, Liet 
Bendr. Kearny-Harrison apylin
kės pirmininkas.

.2. Lietuviu Taupymo ir Sko 
lininio Draugija (Schuyler Sa- 
vings and Loan Association 
of Keaniy N J.)

FUNERAL HOME

280 Chesnut Street New Britain. Conn

Tel. BA. 9-1181
Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Mlehigan Farm Sūrio. Sis sūris Jau per ilgus metus gaminamas 
J—■ ir Angettrma Andriulių ir Jų šeimos, Fountain, Mžcb.

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM ŠORIO
Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimui. Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs pdtys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek išpopuliarino! Michigan. Farm Sūrį kuris paliko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik 
pat| geriausią sūrį

CARROLL FUNERAL HOME, Ine. •
PETRAS KARALIUS, savininkas 

Laidotuvių direktorius ir balzamuotojas
74 Provideuce Street

PL 4-6757 PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME

51 PROVIDENCE STREET

____ . T6L T. O. t-TMS
STANLEY METRICK 

p, HL TeL Yards 7-B3M
JOHN SHURNfe -

TeL GrvmbH 5-7783

NORKAS FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PAUL P. NORKUS 
Mandagus patarnavimas mirusiems'

. 4

1409 Nortb 29th Street
FOptar 9-8831



JAUNŲJŲ VYČIŲ VEIKLA

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Krikštai.

Kviečia įsijungti

latųjį Bostoną. (A.N.)

Stephen Bredesjr.
D.KLINGA

AKADEMIJĄ
1959 m. kovo 8 d, 3 vaL pį>.

ir pačioje Lietuvoje. Tą mon
tažą kuria nors proga reikėtų 
specialiai parodyti visiems.

Kun. L. Jankus LF Bičiulių 
Vasario 16 minėjime buvo pri
pažintas daugiausiai gero pa
daręs Lietuvos žmonėms 1958

Krautuvėje taip pat gali
ma gauti DARBININKĄ, 
pratęsti prenumeratą arba 
užsisakyti naujai ir kreip
tis visais DARBININKO

Operetės choro repeticija į- 
vyks penktadienį 8 V v. Visi 
choristai prašomi būtinai daly
vauti. t

Išnuomuoįamas 5 kamb. bu
tas dviejų šeimų privačiam na
me, Bushwick Avė. sekcijoje. 
Kreiptis iki 4 vai. pietų tel.; 
GLenmore 5-6542.

Dideliam apdraudos sutanpymuL geresnei savo 
apsaugai ir greitesniam patarnavimui, 

reflcaiaujaut nuostolių atlyginta**.

J. L. GIEDRAITIS, 
1632 Broad Street 
Hartford, Cona., 

patarnaus sąžiningai-

KstaUky safonatis įvyksta šį 
Sekmadienį, kovo 8» 2 v. p.p., 
Apreiškimo parap. salėje. Pas
kaitą apie šv. Kazimierą Skai
stė S. Sužiedėlis. 6 vaL vak. toje 
pačioje salėje bus iškilminga 
'vakarienė, kurios metu bus li
teratūrinė dalis.

TĄ PAČIĄ DIENĄ 11 VAL. RYTE, BUS TfiKILMTNGOS PAMALDOS 
APREIŠKIMO PARAPIJOS BAŽNYČIOJE

PrtetaamiauaiomiB kaino- 
nūs su labai gerom išstato- 
kėjtmo sąlygom kr prista
tymu | vietą patarnauja 
visiem lietuviam .

PRANAS W AITRUS

kytoja J. Matulaitienė. Norima, 22 Mažeikų namuose, (į.v.) fonu VI 6-8541

Gegužės 10 d. 11 vai. ryto 
naujasis kunigas laiko „ primi
cijas. Po mišių banketas para
pijos pobažnytinėje salėje.

Gegužės 17 d. parapijoTvai- 
kų pirmoji komunija, o popiet 
— metinė Marijos garbei pro
cesija miesto gatvėmis.

Birželio 11 d. 7 vaL vak. pa
rapinės mokyklos mokslo me
tų užbaigimo aktas.

kad kuo daugiau jaunųjų pro 
šią grupę praeitų.

Taip pat prisiminta Lietuvos 
nepriklausomybės 41 metų su
kaktis ir buvo nutarta gausiai 
dalyvauti ruošiamam Wėbster 
Hali, N.Y. minėjime.

Išrinkta nauja sekcijos val
dyba: pirm. AB. Mažeika, vice- 
pirm. T. Michalski, sekr. — 
iždin. E. Pečkaitytė. Dvasios 
vadu sutiko būti kun. J. Pakal-

(ARMAKAUSKAS) 
Graborius-BateanraotojM 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė.

Vasario 16 pas inžinierius
Apie trisdešimt Bostono liet, 

inžinierių vasario 14, susirinkę 
inž. K. Daugirdo bute, iškįi- 
mihgai paminėjo Nepriklauso
mybės paskelbimo sukaktį. Su
sirinkimą atidaręs valdybos 
primininkas arch. V. Adomavi
čius pristatė svečius: Nepriklau
somybės akto signatarą ir sky
riaus garbės narį prof. St Kai
rį, Bostono dramos sambūrio 
narę R. Norvaišaitę ir redakto
rių J. Sondą. Susirinkimui pir
mininkauti buvo pakviestas 
prof. Ig. Končius. Prof. St. 
Kairys nušvietė Lietuvos vada
vimo sąlygas ir galimybes. Po 
jo kalbos sekė gyvos diskusi
jos. Jauna aktorė R. Norvaišai
tė paskaitė V. Kudirkos “Lietu
vos .tilto atsiminimus” ir jaut-

Off. Telph. AN 8-4618 
Bes. AN 8-5961

Iš šiemečio Vasario 16 mi
nėjimo retesnės yra keturios.

Massachusetts valstijos sena
to pirmininkas John Ė Powers 
pabrėžė lietuvių organizuotu
mą, darbštumą ir sumanumą, 
kaip darbininkų vietinėje pra
monėje ir savosios Lietuvos va
duotojų, rodančių pavyzdį ir 
patiems amerikiečiams.

Lietuvos garbės konsulas 
adv. Antanas Šalna nurodė, kad 
Amerikoje lietuvių, nors kiti 
ir nebekalbą lietuviškai, esą li
gi pusantro milijono; visiems 
rūpi greičiau išvaduoti rusų pa
vergtą Lietuvos valstybę ir lie
tuvių tautą.

EVergreen 8-9770
Joseph Garszva

TeL EVergreen 7-4335
Stephen Aroimskis

; Jokūbas Stukas, kuris dabar 
keliauja po pasaulį savo firmos 
prekybiniais reikalais, vasa
rio 22 rašo Darbininko redak
cijai: “Sveikinu jus visus iš 
Bombay "—■?didžiulio Indijos sukalbėjo kun. V. Dabušis.~Po 
ūdsto. šiandien '■ išskrendam į - minėjimo buvtyatgaiva - 
Pakistaną, o antradienį —- į 
Egiptą. Manė: pasaulinė kelionė 
labai įdomi, tačiau pasiilgau 
:«avųjų”.

kurioje galima gauti visam 
butui moderniškiausi bal
dai, įvairiausios lempos, 
vaikam lovutės, virtuvės 
reikmenys ir k. Kreipkitės 
adresu:

ALTS steigėjui ir pirmajam pirmininkui, 
BALF*o steigėjui ir ilgamečiai vicepirmininkui, 

ALT vicepirmininkui ir Sanitaty District of Chicago prezidentui

11645 QureiM Btvd. 

TeL VL 3-1477
NAMŲ ADRESAS /

106*53 9Sth Street Ozone Perk 17, N. Y.

Patarnavimas (Rene Iv naK| 
Nauja moderaUka koplyčia Mr- 
menims dykai. Aptarnauja Cmd- 
bridge Ir Bostono kotooljM te-

KALB&S: Amerikos lietuvių visuomenės atstovas dr. S. Biežis iš Chicagos 
apie velionį Antaną A. Olį ir J. J. Bachunas iš Sodus, Mkh. apie veBonj 

Antaną Vanagaitį. *

M. and Z.
CoiHsion W«rk»
JULIUS MALDUTIS

TėL STagg 2-5043

Matlhew P. Baltas
FUNERAL HOME

M. P. BALLAS—Direktorių* 
ALB. BALTRONAS-BALTON 

Reikalų Vedėja* 
660 Grasei Street

Virš 21.000.000 automobilių savininkų 
moka daugiau, negu reikalinga. 

Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras, 
Jūs esate kvalifikuotas:

. BoctoedoHę dėmesiui '
Kovo 8 d. 10 vai. Bostono 

jaunimo šv. Kazimiero garbei 
mišios, komunija ir bendri pie
tus salėje po bažnyčia.

Kovo 13 d. 8 vaL ryto mi- 
štomis pradedami parapijos 40 
valandų atlaidai, užbaigiami ko
vo 15 d. 3 vaL popiet

Kovo 21 d. 2 vaL popiet pa
rapijos bažnyčioje vysk. Mac 
Kenzie suteiks Sutvirtinimo 
Sakramentą..

Kovo 29, Velykose, Prsisikė- 
limo mišios ir procesija 6 vaL 
vyto.

Balandžio 5 d. atvyksta Put- 
namo seselių auklėtinės su gra
žia programa.

Balandžio 12 d. Jėzaus Nu
kryžiuotojo seselių rėmėjų sei
melis Brocktone. Iš Bostono 
Rėmėjai organizuos specialų 
autobusą.

Balandžio 26 d. 6 vai. popiet 
parapijos banketas ir prel. Pr. 
Virmauskio pagerbimas Blins- 
trub’s Village.

Gegužės 7 d. šv. Petro para
pijos bažnyčioje diakonas Juo
zas Trinka šventinamas kuni- JAU PASIRODĖ RINKOJE

naujos konstrukcijos ir naujos 
formos RAŠOMOSIOS MAŠI
NĖLĖS, kurios pilnai atstoja 
raštinės tipo,. mašinas, o yra 
lengvos ir maioe.

< Katalogų Jr kt.. reikalaukite 
(gausite veltui):

Mirusieji
Po gedulingų šv. Petro baž

nyčioje pamaldų palaidoti:

Adomas Rakauskas (vasario 
24) 70 m. Velionis gyveno 125 
Minot St., Dorchester, Mass. 
Naujos Kalvarijos kapinėse.

Antanas Ulpa (vasario 24)

37 Sheridaa Avė. 
Broaktya A N. N.
Tsl APplegate 7-7083

Adv. Julius Smetona iš Cle- 
velando pasakė, kad nesą reika
lo dabar rūpintis Lietuvos vals
tybės sienomis, kol Lietuvos 
nepriklausomybė neatgauta. Ši
toji gaida per salę nekaip nu
skambėjo, ir tuo būdu niekas 
nepasitenkino. Juk Liet, val
stybė vien tik etnografiškiau- 
sio lietuvių tautos gyvenimo 
ploto neapjungė dėl trijų di
džiųjų kaimynų stipriai kariš
kai ginkluoto grobuoniškumo, 
ir tai net be savo sostinės Vil
niaus. Atrodo, kad ir kai ku
rie mūsiškiai šlubuoja lietuvių 
tautos gyvenamajame plote.

Onos (Vaškienės meninis pu
sę valandos trukęs melodijų, 
dainų, deklamavimo ir plasti
kos, vaizdų, Lietuvos simbolių 
bei Lietuvos vadavimo montažas 
“Lietuva vergijos pančiuose” 
buvo labai pagaunantis. Nevie
nas Lietuvos veikėjas dar mi
nėjime yra pasakęs, kad tokio 

Parduodamas buto Įrengi- apgaulaus bei jautraus vaizdo, riai padeklamavo porą eilėraš- 67 m. Velionis gyveno 29 Wells
čiu suvieniiimo (Reunion) na- P° SDsiriDkinw 1*3*° tauti* ma*’ įvykstant nuolatiniam žodžio ir melodijos kūrinio ne- čių, V. Adomavičiui akompa- St Dorchester, Mass. Nuliūdi-
moMnso Anrm^kimn mran haž- “U &*ių praktika, vadovau- apsigyvenimui į Hondą, pigiai tekę matyti ir pergyventi net nuojant. Po to sekė prof. St. me paliko žmoną ir dvi dukte-
nvXTi/kLmunitoS n^Xčtot žolių mokytojai J. Matu- parduodamas apstatymas vai- ----------------------------------*------------ Kairio pagerbimas jo 80 metų

•* P j laitieneL Vasario 15 jaunieji’ gomojo, svečių kambario, kili- Parduodamas 2 šeimų medi- sukakties proga. Sukaktuvinin-
vyčiai Apreiškimo parapijos mai, draperijos ir kiti namų ni$ namas su 5 su puse — 6 su ką apibūdino Br. Galinis, prof.

Prie jaunųjų sekcijos yra į- salėje turėjo lietuviškų dainų apyvokos reikmens. Galima ap- puse kambarių. Apšildomas aly- Ig. Končiui papildant. Pirmi- Vasario 22 šv. Petro bažny-
kurta tautinių šokių grupė, ku- dainavimo praktika. Kita tokia žiūrėti: 83-37 St James St., va, garažas. Namas yra gražio- ninkas V. Adomavičius pasvei- čioje pakrikštytas Aleksandro
riai sutiko- vadovauti šokių mo- dainų praktika buvo vasario Elmhurst, N.Y. Teirautis tele- je Woodhaven apylinkėje, kino įteikdamas simbolinę do- Austro ir Dalios Kurapkaitės—

Skambinti teL: TA 7-6355. vaną (Vyti su liet trispalve) ir Austrienės sūnus Rymanto ir 
—-------- :-------- visų dalyvių pasirašytą adre- Antano vardais. Tėvai gyvena

WOODHAVEN N. Y. Par- są. Susirinkimas baigtas Lietu- 149 Boston St, Dorchester, 
duodamas 2 šeimų medinis na- vos himnu. Lietuvos vadavimo Mass.
mas su dideliu (40x95 pėdų) reikalams čia pat dalyviai su- 
žemės sklypu. Namas gražio- dėjo 375 dol., kūne sekančią 
je vietoje. Kaina 27.000 dot dieną per viešą minėjimą bu- JSJSTSldv

vo įteikti Alfui architektų s-gos skyriaus valdy-
Po susirinkimo sekė kavutė kviečia dar nepriklausan

čius inžinierius, taip pat tech
nikos srityje dirbančius arba 
techniką bestudijuojančius įsi
jungti į skyrių. Jaukioje lietu
viškoje nuotaikoje praleisite 
vakarus kas antrą mėnesį įvyk
stančiuose šeimyniškuose po
būviuose — susirinkimuose ir 
paįvairinsite savo t^hniškąsias 
žinias išklausydami referatu, 
gaivinsite savo lietuviškumą ir 
stipriau įsijungsite į Lietuvos 
vadavimo akciją. Informacijų 
teirautis pas sekretorių inž. A 
Lapšį, 23 Hinckley St. Dor
chester, Mass. Tel. CO 5-6757.

FURNITURE CO.

366 West Brosuhray,
So. Boston 27, Mass.

Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBUC

William J. Drake- 
Dragunas

LIETUVIS ADVOKATAS

4. Kuriuos 1953 Lietuvos gyve- 9 ■ 
nimo įvykius galima laikyti ak- 
tyvu kelyje į laisvę? ir 5 Šių ■ : 
metų perspektyva ir kurie kon-
kretūs įmanomi uždaviniai N.Y KOMITETAS rnimm f *M6J< » k. rd- tam. V. Dabuiis, A^ Kazickienš,
reiktų įvykdyti? Diskusijose *• •WB«k* 2 «9Sj« - a Mateika, Ium. j. PakaMtki*. Noutr. v. Mažeuo.
pasisakė V. Sidzikauskas; J. 
J. Brazaitis, A. Trimakas V. Ra
stenis, dr. Vyt Vygantas ir 
Kęst. Shrupskelis. Minėjimas 
buvo pravestas labai originaliai 
Pirmininkavo- Kęst Škrupske- 
iis, diskusijoms vadovavo J.
Brazaitis. Užbaigiant maldą iš 
Sibiro tremtinių. maldaknygės

GRABO RIUS 
BALSAMUOTOJAS 

231 Bedford Avė. 
Brooldyu, N. Y.

Prieš metus prie Brooklyno 
vyčių 41 kuopos suorganizuo
ta jaunųjų sekcija. Sekcija jau 
turėjo penkis susirinkimus, 
tautinių šokių pratybas ir ke
lias i^ylas.

Vasario 8 Drake-Dragūno na
muose, Jamaica Estates, LI., 
N.Y., įvyko metinis jaunųjų 
vyčių susirinkimas. Susirinki
me, be eilinių organizacinių 
reikalų, buvo svarstyta ir nu- 
tarta kuo gausiau dalyvauti zy-

Laidotuvių Direktorius 
84-62 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest Psrkjray Msiloa) 
WoodlMven, N. T. 

Suteikiam gaittngaa laidotuves. 
Koplyčioe nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsanrootojaa 
GunbrHge, Mana. 
NUTARY PUBLIC


