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Brazilija uždaro Lietuvos, Latvijos ir Estijos atstovybes?
Brazilijos naujas prezidentas 

Janio Quadros pasuko Brazili
jos politiką priešinga linkme, 
nei buvo lig šiol prezidentau
jant Kubitscheckui. New York 
Times pranešė .tokius jo pir
muosius žingsnius:

1. Vasario 4 Įsakė atšaukti 
nepriklausomų Lietuvos, Latvi-

Brazilija yra kelyje pavirsti sovietiniu satelitu Nr. 2 lotynų Amerikoj

demonstracija prieš prezidento 
Kennedy griežtą pareiškimą, 
kad lotynų Amerikoje nebus 
toleruojamas komunizmo brovi
masis.

Brazilijoje Rio de Janeiro lig

šiol veikė Lietuvos atstovybė 
su Įgaliotu ministeriu Friku 
Meieriu, kuris ten atstovauja 
nuo 1941. Sao Paulo mieste 
yra Lietuvos konsulatas, Įsteig
tas dar 1929. Pirmas konsulas

PROPAGANDOS SPECIALISTAS
Valdžia žiūri, kad būtų 
specialistai, Hearsto laik
raštis pažvelgė ir; kokia 
jų praeitis Sovietų atžvi!’

rį -

JANIO OA SILVA OUADROS, Bra
zilijos prezidentas.

JANIO DA SILVA OUADROS

Naujasis Brazilijos preziden
tas Janio da Silva Quadros yra 
44 metų, teisininkas, buvo Sao 
Paulo gubernatorius, buvo par
lamento narys. Tačiau nedaly
vavo nė viename jo posėdy, 
bet tuo metu lankė Chruščio
vą, Castro. Rinkimus laimėjo 
pažadu Įvykdyti žemės refor
mą. Energingas ir mėgstąs re
formas ir kraštutinumus.

jos ir Estijos valstybių bei jų 
atstovų pripažinimą.

2. Paskelbė pasirengimą pri
pažinti komunistinę Kiniją ir 
užmegsti su ja diplomatinius 
santykius. Kai dėl Formozos — 
tai pirma ištinsiąs, kiek preky
binių santykių Brazilija turi su 
ja-

3. Atnaujino diplomatinius 
santykius su Maskvos satelitais 
Vengrija ir Rumunija, kuriuos 
buvo nutraukusi buvusi vyriau
sybė.

4. Atšaukdama karinių spe
cialistų treniravimą Jungtinėse 
Valstybėse, siaurina lig šiol bu
vusius labai artimus ryšius su 
Amerika.

5. Rytų Vokietiją nauja vy
riausybė buvo taip pat pasiren
gusi pripažinti. Sulaikė ją nuo 
to tik pakartotinis Vokietijos 
Įspėjimas, kad toks Brazilijos 
žygis reikš santykių nutrauki
mą su Vakarų Vokietija. O Bra
zilija to privengia — vokiečiai 
geria daug Brazilijos kavos.

Brazilijos pradėta politika 
yra didelis laimėjimas Maskvai, 
nes didžiausia lotynų Amerikos 
valstybė ima sukti i jos orbitą. 
Maskva viską padarys, leisis Į 
visokias prekybines nuolaidas, 
kad tik Braziliją paverstų ant
ru satelitu ir. svarbiausia, di
džiausiu pietų Amerikoje. Bra
zilijos išsiveržimas iš bendros 
Amerikos Valstybių Organizaci
jos linijos nuolaidom komunis- DAVID K E BRUCE, Amerikos JAMES M. GAVIM, Amerikos atsto
tam yra tam tikra netiesioginė atstovas Londone.

ten buvo dr. P. Mačiulis, ant
ras P. Gaučys. dabartinis yra 
A. Polišaitis nuo 1938.

Lietuvių Brazilijoje yra apie 
44.000. apie trečdalis jų kaip 
tik gyvena Sao Paulo.

Amerikos Informacijos agen
tūros nauju direktorium numa
tytas E4ward Roscoe - Murr<*w. 
Jis vadovaus ir Amerikos Bal
sui. kuris kalba žmonėm už ge
ležinės uždangos ir atsilikusiem 
kraštam. Snauda pažvmi. kad. 
lig šiol Amerikos informacija, 
propaganda neatliko to. ko iš 
jos buvo laukiama. Ji nestengė 
konkuruoti su komunistine pro-

EDVVARD R. MURiJvU

GYVENIMAS SUNKĖJA, BET VALDŽIA Jį LENGVINA
Prezidentaš Kennedy vasario 

2 Kongresui pateikė naują pra
nešima — apie ūkinę padėti ir 
priemones jai taisyti.

PADĖTIES VAIZDAS
— Bedarbių skaičius per sau

sio mėn. padidėjo 845.000. Tai 
didesnis skaičius nei kitais me
tais sausio mėn. nuo krizės lai
kų. Viso bedarbių dabar 5.385. 
000.

— Gamyba eina, bet lėtu 
žingsniu: kasmet po 2.5 proc.. 
c galėtų po 3.5. Amerika 1960

pagamino už 503 milijardus, o 
galėjo pagaminti už 535 mili
jardus. Daugiau kaip 1.5 mili
jono darbininkų galėjo turėti 
darbo ir uždirbti 20 milijar
dų. o firmos būtų turėję 5 mi
lijardus pelno daugiau.

PRIEMONĖS
Padėčiai taisyti, labiausiai 

darbo žmonėm pajamom užtik
rinti. prezidentas suminėjo ei
lę priemonių, kurių jau ėmėsi 
ar kurias turi patvirtinti Kon
gresas. Tarp jų:

va Paryžiuje.

— Bedarbių paramą gaus tie. 
kuiie jau ją išbaigė, pakeliant

Tai palies pusę milijono dar- 1
bininkų. jfl

— Socialini draudimą pritai-
kius plačiau, juo galės pasinau- theodore sorensen. preziden- 

t oKcnncJy ka'bu rašytoias: iis b«i-
dotl apie 4.5 mil. JO p. įdėjęs savo ranką ir prie pir-

— Valandos atlyginimą pa- mosios kaibos Kongrese, 
didinus iš dabartinio 1 dol. iki 
1.15 ir 1Į25 per dvejis metus, 
pajamų padidėjimą pajustų apie 
3 mil. darbininkų.

— Pensininkam darbininkam 
minimum iš 33 pakelti iki 43. 
Pensijas mokėti mažesniu kiekiu 
ir vyram nuo 62 metų. Naš
lėm pakelti nuo dabartinių 75 
proc. iki 85 vyro gautos pen
sijos.

— Veteranam mokėti gyvy
bės draudimo dividendus už 
1961 iš anksto. Tai sudarytų 
jiem pajamų 258 milijonus.

— Namų reikalam paskolas 
duoti sumažintu procentu — 
dabartinių 4.75 proc. vietoj — 
4.50.

Jei šios, priemonės nebus pa
kankamos. per 75 dienas prezi
dentas ateis su naujais projek
tais.

Tarp Amerikos ir Maskvos 
Maskva nekritikuos tik tada, 
jei su ja sutiksi visu šimtu 
procentų
Sovietų laikraščiai “Izvestija” 

ir “Za rubežotn” vasario 4 pir
mu kartu paskelbė kritiką pre
zidentui Kennedy — už jo kal
bą Kongrese. Toje kalboje so
vietam nepatiko, kad buvo pri
minta. jog komunistai niekada 
neatsisakys nuo pastangų pa
saulį valdyti. Antra. Kennedy 
gi ižo į šaltojo karo kurstymą, 
kalbėdamas daugiau apie apsi
ginklavimą. negu nusiginklavi
mą. kaip ir buvusi vyriausybė.

in

DIDŽIAUSIAS SOVIETŲ SĄJUNGOS
Sovietai vasario 4 paskelbė siaš satelitas buvo 9.000 sva- 

paleidę satelitą 6.483 kg. (apie rų. Išsiskiria dar ir paslaptimi. 
14.600 svarų) aplink žemę, kad jame gali būti žmogus, nors 

Sovietai ir neskelbia, kad ja
me būtų kokia gyvybė. Pirmas 
pagrindas apie tokią paslaptį 
prašnekti buvo Italijos radijo 
stoties, kuri seka Amerikos ir. 
Sovietų satelitus, pastebėjimas. ■ 
kad esama garsų, kurie buvo 
Įrašyti i juostas ir kuriuos spe
cialistai pripažino taisyklingu, 
nors ir sunkiu žmogaus širdies 
plakimu. Toki pat garsai buvo 
sugauti ir radijo stoties Vokie
tijoje. Pažymėtina, kad italų ste 
tis užregistravo tuos garsus 
anksčiau, nei apie satelitą pra
nešė Maskvos radijas. Amerikos

SATELITAS SU DIDŽIA PASLAPTIMI
VERTINIMAS

Skrenda neaukštai, tad sovietai 
skelbią, kad satelitas išbus tik 
kelias dienas. Tačiau jis išsiski
ria iš visų kitų kaip tik savo 
didumu — tai didžiausias iki 
šiol satelitas. Amerikos didžiau-

žvalgyba turėjo žinias apie jo 
paleidimą taip pat anksčiau.

Galimas daiktas, jei satelitas 
laimingai grįš, tai bus paskelb
ta. kad pirmasis žmogus laimin
ga sukeliavo erdvėje; jei ne
pasiseks kelionė, tai apie ją nie
ko ir nebus* paskelbta.

Kažkas satelite negerai?
Anglų specialistai vasario 

paskelbė, kad su sovietiniu 
satelitu kažkas negerai, nes nu
trūko radijo ryšys. Sovietai sa
vo ruožtu tą pat dieną paskel
bė, kad satelite žmogaus ne
buvo.

5

AR SANTA MARIA PIRATŲ 
ISTORIJA BAIGTA?

Santa Maria laivo piratai ga
vo azylį Brazilijoje, laivas grą
žintas buvusiam savininkui — 
Portugalijos kompanijai. Kap. 
Galvao pareiškė, kad jis paėmė 
laivą ne su 70 sėbrų, bet tik su 
24. Visa operacija jam atsiėjusi 
6,000 dol. — bilietai Į laivą ir

Castro pasiėmė savo žinion ir vandenį
Kubos vyriausybė vasario 4 

paėmė i savo kontrolę vandens 
vamzdžius ir siurblių stotį, ku
ri pristato vandenį į Guantana- 
mo bazę. Vandens stotis buvo 
privačios kompanijos nuosavy
bė, pastatyta prieš porą dešim
čių metų, prie Yateras upės už

5 mylių nuo bazės. Vandens 
bazė gauna kasdien po 2.300. 
000 galonų. Tuo tarpu bazė 
gauna vandenį netrukdomai, ta
čiau kiekvienu metu turi būti 
pasiruošus, kad Castro Įsakys
vandeni sustabdyti. je.

ginklai. Jis ir toliau kovosiąs su 
Salazaru. Tuo tarpu laivo savi-
ninkas paskelbė kelsiąs bylą 
Brazilijos teisme Galvao* ir jo 
viršininkui generolui Delgado 
už žmogaus 'nužudymą, trijų su
žeidimą ir šimtų žmonių pagro
bimą. Tačiau atsižiūrint Į nau
ją Brazilijos valdžios kryptį, 
manoma, kad iki teismo nepri
eis.

Ispanai apie Santa Maria ir 
Ameriką

ABC laikraštyje karikatūro
je vaizduojamas, plėšikas su
prisiplėštais daiktais atsiklau
pęs ir atgailodamas klausia: "Ar 
aš turiu grąžinti viską net ne-
pasitaręs su Amerikos admiro
lu?”. Katalikų akcijos laikraš
tis Ya ‘__1____ t
kaip Amerikos laivynas buvo 
susimaišęs Įsakymais — čia įsa
kymu gaudyti Santa Maria, čia 
įsakymo atšaukimu, čia vėl i- 
sakymu delsti. Tai esą Ameri
kos ir Anglijos masonų machi- 
nacijo prie Franco ir Salazarą. 
pripažįstant kap. Galvao ne pi
ratu. bet politiniu sukilėliu.

Priemonės kovai su nedarbu 
buvo dyejaip sutiktos.«Respub
likonai pastebėjo, kad jos dide
lės Įtakos nepadarys. N.Y.H. 
Tribūne vedamajame aiškino, 
kad tos ūkinės priemonės ro
do. jog Kennedy nedaro jokių 
revoliucinių šuolių, yra konser
vatyvios ir tęsia tas pačias prie
mones, kurių jau ėmėsi ar bu
vo numačiusi Ęisenhovverio vy
riausybė. .Skiriasi tik tonu ir 
juodais vaizdais.

—Amerikos atstovui Pary
žių paskirtas gen. James M. 
Gavin. de Gaulle artimas žmo
gus. Atstovu i Londoną paskir
tas David Bruce. buvęs atsto
vas Prancūzijoje ir Vokietijo-

MODERNUSIS NEW YORKAS moderniojoj Fith Avenue palaidojo modernu], lutornobilj snieguose 
siekimo priemones — rogių.

pagunda, kurios pastangos A- 
meriką juodinti ir jos vaizdą 
iškreipti turėjo daugiau pasi
sekimo nej Amerikos Balso pa
stangos parodyti Amerikos tik
rąjį veidą. Tokioje padėtyje dė
mesys juo labiau nukrypsta Į 
naują informacijos direktorių.

Spauda pažymi Murro\v ga
bumus ir pažymi, kad' jis yra 
52 metų, kad jis išgarsėjo kaip 
geras televizijos komentatorius 
karo metu, paskiau kaip tele\i- 
zijos programų "Person to per- ’ 
son" ir “See it no\v” oiganiza- 
torius. Jas turėjęs nutraukti, 
kai išsiskyrė su televizijos tink
lo vadovybe dėl politinės li
nijos.

Kokia bus politinė linija, kai 
paskirtas dabar Amerikos 
formacijos direktorium .—
ku: vykdys vyriausybės linija. 
Tačiau ir vyriausybės liniją vyk
dant yra daug laisvės Įvairiem 
nuo asmens priklausantiem po
sūkiam. Prie tokių posūkių Mor- 
row praeityje sustojo Hearsto 
spaudos laikraštyje “Journal 
American” E. F. Tomkins. Su
stojo prie jo ryšių su Sovietais.

“Pirmusyk iškilo viešai 1935 
—- kaip vienas iš aktyviųjų So
vietinės Rusijos didelių užma
čių propagandos rėmėjų.“.

Tai buvo iškelta aikštėn pa
čios Sovietų Sąjungos per In- 
turistą. kelionių biurą. Inturis-' 
tas paskelbė šiame krašte “Mas
kvos valstybinio universiteto 
vasaros sesijos (anglų - ameri- 

. . . x , a- kiečiu sesijos, 1935 liepos 16imciatvvos užmegsti diplomati- * .... ns. .. . . ....- x ° . ... _ — rugpiucio 2o Maskvoje. L.S.mus santykius su Lenkija. To c D,. ,., .. . . ...... t..J .. S. R. prospektą,labiausiai norėjo Vokietijos biz-
mieriai. Lenkija dabar atsakė. "Sovietų nepaslepiamas mo- 
kad sutinka, tačiau viena saly- fyvas — sako autorius — bu- 
ga — Vokietija turi pripažinti vo privilioti Amerikos mokyto- 
pokarines Lenkijos sienas.

— Prancūzijos prez. de Gaul
le pasikvietė Tuniso preziden
tą Bourguiba. Bourgiba turės 
būti tarpininkas derybose šu 
Alžiro sukilėliais.

— Šveicarija vasario 4 pa
skelbė kaltinimą Čekoslovaki
jai. kad ji diplomatiniais pasais 
aprūpina šnipus. Toki du šnipai 
buvo suimti Zueriche.

— Amerikos turistai išlei
džia užsieniuose kasmet po vie
ną milijardą daugiau nei užsie
nio turistai Amerikoje.

— Angoloj, kaip paskelbė 
Portugalijos vyriausybė, likvi
duotas mėginimas sukilti ry
šium su Santa Maria laivo pa
grobimu.

— Kanada pardavė savo kvie
čių už 60 mil. dol. kom. Kini
jai. Australija pardavė taip pat 
už 60 mil.

— Maskva priėmė Amerikos 
siūlymą atidėti dery bas dėl ato
minių bandymų sustabdymo še
šias savaites, iki kovo 21.

Arabų padėka
Egipto Nasseris Įsakė paleis

ti anglą, kuris buvo nuteistas 
10 metų. Tai padėka už tai. 
kad anglų istorikas Toynbee pa
reiškė. jog Izraelis kaltas dėl 
Palestinos arabų žudymo.

— Arabų užsienių reikalų 
ministeriai sutarė sukliudyti jė
ga Izraelio planą, kuris galėtų 
nutraukti vandenį nuo Jordano 
upės.

Laisvės akademija
Šen. Kari E. Mundt. S. Da- 

kotos resp., siūlys Įsteigti "lais
vės akademiją", kuri tirtų šal
tojo karo strategiją. Pernai jo 
sumanymas neišvydo šviesos 
Kongrese.

LENKIJOS SĄLYGOS
Vokietijos vyriausybė ėmėsi

jus ir indoktrinuoti jiem ko-
munizmą“ (Visiem buvo priva-
lomas kursas “kolektyvinės ir 
socialistinės bendruomenės 
principai"). Sovietinė schema 
buvo rimtoje Amerikos globo
je. Prospekte buvo paminėtas 
kaip bendradarbis Institute of 
International Education. Ine.. 
kuris gavo pinigus iš vieno tur
tingo nuo mokesčių atleidžiamo 
amerikiečių fondo. . . Edward 
R. Murrow tuo metu buvo to 
instituto direktoriaus pavaduo
tojas ir jo agentas europiniam 
reikalam.

“Sovietinė propaganda taip 
pat paskelbė 24 amerikiečius 
pedagogus, daugiausia kolegi
jų profesųrius, kaip •Amerikie
čiu patarėjų taryba’ (prie tos 
sovietinės schemos). Edward R. • 
Murrovv buvo tame Maskvos są
raše kaip patarėjų tarybos na
rys.

"Maskvos užsimojimą demas
kavo Hearsto spauda 1935 va
sario 18. To rezultatas — ko
munistinės prc< įgandos pro
spektas sugriuvo. Nuo vasaros 
sesijos Amerikos mokytojam 
Maskvos universitete buvo at
sisakyta.

“Tas įvykis buvo prisimintas 
1954, kada Edward R. Murrow 
organizavo milžinišką televizi
jos akciją kaip dali kovos 
prieš velionĮ šen. McCarthy — 
Šen. McCarthy atsakė, atskleis
damas Maskvos prospektą, ku
ris nurodė i Ed\vard R. Mur- 
row. kaip i blogai maskuoto 
Maskvos valstybinio universite
to vasaros sesijos sponsorių.

"Dabar yra klausimas ar 
Kennedy vyriausybė prisimena 
tuos 1935 ir 1954 metų Įvy
kius?”.
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PREZIDENTAS JOHN F. KENNEDY SU DUKRA.

Nauja valdžia ir lietuvių viltys
Bolševikų pavergta Lietuva 

kovoje už savo išsilaisvinimą 
daug vilčių yra sudėjusi į išei
viją Amerikoje, nes ji palaiko 
santykius su ūkiškai ir kariš
kai pajėgiausia vyriausybe ir 
gali išsirūpinti tos vyriausybės 
paramą savo tėvų žemei. Lietu
vos bylos aktualumo palaiky
mas tarptautiniame forume per 
lietuvių išeivijai prieinamas šio 
krašto institucijas sudaro pa
grindinį lietuviškos veiklos 
tikslą šiame krašte. Tad lietu
vių išeivija Amerikoje turi ge
rai pažinti kelius į Washingto- 
ną. ar valdžioje būtu respub
likonai. ar demokratai. Ji tu
ri susidaryti ryšius tiek su Bal-_ 
taisiais Rūmais, tiek su Kon
gresu. tiek su abiejų partijų 
viršūnėmis. Gi lengviausias ke
lias tam atsiekti yra dalyvavi
mas šio krašto politikoje. Dėl 
to reikia tik sveikinti padidė
jusį per paskutinius rinkimus 
lietuvių susidomėjimą ta poli
tika. Nors mūsų tradicinis mi
lijonas krašte su 180 mil. gy
ventojų nedaug ką per rinki
mus gali nulemti, bet teoretiš
kai imant. 60.000 lietuvių pra
ėjusį rudenį galėjo nulemti A- 
merikos prezidento išrinkimą.

PRANAS DAILIDĖ

DAR APIE GRĄŽINTUS 
LAKŪNUS

Chruščiovas pareikalavo iš 
Amerikos atstovo Thompson©, 
kad lakūnas McKone ir Olm- 
stead būtų išgabenti iš Maskvos 
anksčiau, nei pasklis kokia ži
nia apie juos. Sovietų juodas 
automobilis atgabeno juos į at
stovybę. paėmė parašą, kad juos 
priėmė ir dingo. Tada veikli 
turėjo jau Thompsonas. Jo du 
pareigūnai užsisakė vietas sau 
ir savo “žmonom” Olandijos 
lėktuve. Kai lakūnai buvo nu
gabenti i lėktuvą, jų išskraidin
ti nepasisekė, nes sprogo lėk
tuvo pirma viena padanga, pas
kui ir kita. Vieną padangą lėk
tuvas turėjo atsarginę, o kitos 
teko keliauti į ... Varšuvą. La
kūnus teko keliom valandom 
gabenti atgal į atstovybę, ir 
tuo metu Thompsonas jau pra
nešė i VVashingtoną, kad ne
trukus jie bus išvežti iš Mask
vos.

KOLONIZATORIAI STENGIASI ATIMTI LIETUVIAM SĄŽINĖS LAISVĘ
Maskva prisiuntė į Lietuvą 

kolonizatorių, kad jie ne tik 
ūkiškai išnaudotų Lietuves gy
ventojus, bet ir atimtų žmo
nėm sąžinės laisvę. Vienas te
kis kolonizatorių atstovas, V. 
Barbašin, pakilo šaukti laikraš
tyje Sovetskaja Litva sausio 12 
prieš kalėdojimus Utenos aps
krityje, ir tas atėjūnas šokosi 
mokyti vietos pareigūnus, kaip 
jie turi elgis. Pašėkam jo skun
dus.

Utenos paitijos rajono komi
tetas sudarė planus ateistinei 
propagandai. Sudaryta ateistų 
lektorių sekcija, kurioje yra 22 
žmonės — partijos veikėjai.'gy
dytojai. mokytojai. Per metus 
jie atskaitė 170 paskaitų, su
rengė daugiau kaip 30 vakarų 
— konferencijų.

“Visa tai gerai. Bet štai prieš 
mus kiti skaičiai. Tik per perei
tų metų šešis mėnesius šiame 

. rajone tėvai leido pakrikštyti 
daugiau kaip 350 kūdikių^ la-

lės kiek veiksmingiau patarnau
ti Lietuvos išlaisvinimo reika
lui.

Netinka ir pataikauti
Demokratijęje nedera bijoti 

pasakyti savo nuomonę, nors ji 
būtų ir nepalanki viršūnėm. 
Priešingai, tik sakydami tiesą 
ir atkreipdami valdžios dėmesį 
į mūsų pastebėtas klaidas ir 
negeroves, mes galime 
šiai pasitarnauti visam 
ir savo tėvų žemei.'

O čia reikia laukti
ne vienos tokios progos, kai 
nauja administracija yra palin-

geriau- 
kraštui

ateityje

nes balsai tarp dviejų kandi
datų buvo pasidalinę beveik ly
giom. O kai lietuviai, būdami 
katalikai, balsavo, tur būt, už 
kandidatą kataliką, tai ar pre
zidentas Kennedy nebus tik lai
mėjęs rinkimus ir lietuvių bal
sų priedu?

Už savo išrinkimą preziden
tas Kennedy daug kam atsily
gina ...

Galima sakyti, kad visos val
diškos vietos dabar yra paskirs
tytos pagal tai. kas kiek yra
parėmęs demokratų kandidatą kusi į santykių su Sovietais 
rinkimų metu. Aukščiausios vai- išlyginimą ir kai naujas prezi- 
džios pareigos atiteko, žino- dentas yra tuo tarpu uždrau- 
ma. vadams grupių, kurios šian
dien sudaro demokratų parti
ją. Juk gerai žinome, kad Ken
nedy turėjo nemaža vargo, kol 
visus tuos vadus ir vadeivas 
patenkino. Kvalifikacijos, rei
kalingos užimamai vietai, ne vi
sur rėmė Kennedy pasirinkimą, 
nors Xuž administracijos žmo
nių veiklą pagal šio krašto kon
stituciją yra atsakingas tuos 
žmones skiriąs prezidentas.

Neteko tik girdėti, kad į ku
rią nors aukštesnę vietą būtų 
paskirtas lietuvis.

Nenutolsime. rodos, nuo tie
sos pasakę, kad čia kalti patys 
lietuviai, pasitenkinę tik kvieti
mu į inauguracijos iškilmes. 
Kuklumas yra geras dalykas, 
bet ne politikoje. Kol lietuviai 
neturės svarbesnių vietų šio 
krašto valdžioje, tol jie nega-

Iš kolonizuotos Lietuvos

bai daug sutuoktuvių vyko baž
nyčioje; nemaža kolchozininkų, 
darbininkų ir tarnautojų vis 
dar lanko bažnyčias. Šitie faktai 
rodo, kad kovoje su religinė
mis atgyvenomis vis dar yra 
spragų, ateistinė propaganda 
dar netapo karinga, puolamo- 

' ji
Tik dėl to Kalėdų dienom 

kunigai galėjo, plačiu mastu or
ganizuoti kalėdojimą. Dvasiški 
gydytojai su savo palydovais 
vaikščiojo per namus kaimuo
se ir rajono centre”. Pasakoja, 
kad jie ne tik ėmė kalėdas, bet 
ir reikalavo. Bet labiausiai atė
jūno kolonizatoriaus rūstybė 
nukrypsta prieš lietuvius pa
reigūnus, kurie dėl to kalėdo
jimo nesijaudino. Rašo:

“Tačiau kolchoze buvo ir 
tokių, kurie mielai sutiko kuni
gui padėti. Deja, tarp jų pasi-

Australijoje pašventinta pirmoji 
lietuvių koplyčia

“Mūsų Pastogė”, Australijo- dų. šv. Kazimiero statula, su- 
je leidžiamas lietuvių laikraštis, 
gruodžio 9 praneša:

Pietų Australijos Lietuvių 
Katalikų draugijos namuose. A- 
delaidėje. St. Peters priemies
ty, 6 Third Avė-, Adelaidės ar
kivyskupas M. Beovich. daly
vaujant lietuvių, latvių, lenkų 
ir australų dvasiškiams, lapkri
čio 20 iškilmingai pašventino 
pirmąją Australijoje lietuvių 
koplyčią. Koplyčia pavadinta 
Lietuvos globėjo šv. Kazimie
ro vardu. Ji įrengta pietiniame 
namo sparne ir susideda iš dvie
jų patalpų, sudarydama nišos 
laužomą, ilgoką salę (80 pėdų 
ilgio ir 16 pločio su 45 suolais).

Koplyčioje yra per 240 sė- - surengtos vaišės įvykiui atžy- 
dimų vietų. Didelė, virš 6 pė- mėti.

rodė ir valdybos narys Galvy
dis, fermos prižiūrėtojas Kati
nas: jie paėmė artelės arklį ir 
visą dieną vežiojo kunigą po 
namus.

{‘Faktų, kad kalėdojimo metu 
kunigai važinėjo kolchozų ark
liais, vežiojo iš tikinčiųjų surin
ktus produktus, buvo ir kitose 
artelėse. Tačiau rajonų vado
vai žiūrėjo į tai pro pirštus.

“Naudodamiesi rajonų vykdo
mųjų korhitetų ir teisingumo or 
ganų atlaidumu, kunigai visai 
išsijuokė. Ėmė brautis ir į tuos 
namus, kur jų neprašė. Keis
tas nuotykis buvo su rajono 
prokuroro pavaduotoju Alfon
su Barausku. Grįždamas iš dar
bo namo pietų, Barauskas pa
stebėjo, kad jo bute kunigas 
su visa savo kompanija sutai
sė pamaldas. Teisingumo sau
gotojas, užuot išprašęs nekvies
tus svečius, nutraukęs jų ne
teisėtus veiksmus, išsigando su
sitikimo su kunigu

rišą 
kal-

be

kurta melburniskės dailininkės 
Firinauskienės dominuoja kai
rįjį koplyčios šoną priekyje al
toriaus, kurio šone iliuminuoti 
Trys Kryžiai, simboliškai 
Adelaidę su Trijų Kryžių 
nu.

Pašventinimo iškilmėse
adelaidiškių lietuvių dalyvavo ir 
kitų tautybių europiečiai bei 
vietos australai. Kartu su lietu
viais kunigais Bačinsku (Gee- 
longas), Butkum (Sydnėjus) ir 
Vasariu (Melbournas) iš kitų ko
lonijų taip pat buvo atvykę lie
tuvių.

Po šventinimo iškilmių Kata
likų Draugijos namuose buvo

ir nerado

LABANORO varpinė.

nieko geresnio kaip pasislėpti 
karvelidėje, iki sutanuotas atė
jūnas malonės išsinešdinti.

“Apie tai Barauskas papasa
kojo partijos rajono komiteto 
sekretoriam. Pastarieji, nepa
darę jokių išvadų iš šio pažy
mėtino fakto, rodančio ne tik 
kunigo įžūlumą, bet ir proku
ratūros tarnautojo bevališku
mą, pareiškė Barauskui užuo
jautą ir pasiūlė rajono vykdo
mojo komiteto vadovam imtis 
priemonių prieš kulto tarnau
tojus. Tačiau rajono vykdoma
jame komitete nekreipė į tai 
dėmesio ir nieko nepadarė nei 
kalėdojimui sukliudyti; nei ap
saugoti, kad ateity dvasios ga
nytojai nevažinėtų kolchozo 
arkliais.

“Rajono vykdomojo komiteto 
pirmininko pavaduotojas Bro
nius Linartas žiūri į kunigų 
darbus su nuostabiu abejingu
mu. Tokios taikingos pozicijos 
laikosi ir rajono prokuroras 
Gurauskas.

— Kalėdojimas pas mus se
nas reikalas, — sako jis, — 
Įstatymu jis neuždraustas. Ir, 
atvirai kalbant, man neįmano
ma tokiais dalykais rūpintis”.

Toliau Maskvos kolonizato
rius nukreipia savo rūstybę 
prieš rajono partijos komiteto 
neveiksmingumą ateistinę pro
pagandą plečiant.

1 Radijas, Lietuvos byla ir Vasario 16 rezoliucijos

dęs savo pareigūnams net kri
tiškus atsiliepimus apie Sovie
tų Sąjunga. Ar tik laikinai? 
Kas žino? Bet tokios padė
ties, tur būt. nesitikėjo nė bal
savę už Kennedy lietuviai.

Stebina tuos balsuotojus ir 
Kennedy padėka Kremliui už 
dviejų neteisėtai kalintų Ameri
kos lakūnų paleidimą ir Ste- 
vensono pareiškimas, kad Ken
nedy “bus laimingas susitikęs 
su Chruščiovu”. Kai savo inau
guracinėje kalboje Kennedy ža
dėjo ginti laisvę, kurdamas nau
ją pasaulį drauge su bolševi
kais. tai pavergtos tautos, ta
me skaičiuje ir lietuviai, žino, 
kok| pasaulį galima sukurti 
drauge su laisvės priešais.

Tad lietuviai demokratai, ku
riems dabar tektų palaikyti ry
šius su nauja

" Aiduose Nr. 1 V. Vaitiekū
nas atsiliepė dėl anksčiau ta
me žurnale skatinimo rodyti 
daugiau iniciatyvos ir 

. reikalauti, kad Laisvosios 
Europos radijas duotų ir lietu
viam transliacijas.

Autorius pritaria: “Titrai, 
jei LER-.išskiriamų (suprask: 
estų, latvių, lietuvių. Red.) tau
tybių išeivija dėl to išskyri
mo parodytų daugiau susirūpi
nimo ir pradėtų laisvosios Eu
ropos komitetą ‘bombarduoti’ 

_ Vasario 16 minėjimo rezoliuci
jomis, organizacijų nutarimais 
ir prašymais — veikiausiai Lais
vosios Europos radijo translia
cijos būtų praplėstos ir lietu
vių. latvių, estų, albanų kalbo
mis. Amerikiečiai yra gana jaut
rūs viešajai opinijai, juoba, kad 
ji liečia aiškiai pagrįstą reika-

Mini taip pat kitą reikalą, 
apie kuii spaudoje buvo pa
kalbama jau nuo 1955. —

SPAUDA

administracija.

turi ruoštis prie nelengvo už
davinio — atlaikyti grįžtančią 
į Ameriką Roosevelto laikų rau
donąją įtaką, neduodant tai į- 
takai paskandinti Lietuvos lais
vės bylos.

tai Lietuvos bylos iškėlimas 
Jungtinėse Tautose.

Pavergtos Europos seimas — 
rašo V. Vaitiekūnas, — darė 
ir tebedaro žygių, “kad Jungti
nės Tautos į savo darbotvarkę 
įtrauktų Sovietų Sąjungos pa
vergtos rytų ir vidurio Euro-‘ 
pos, o sykiu ir pavergtos Lie
tuvos. klausimą ... Tačiau lig 
šiol tas Pav. Seimo balsas ne
buvo lygiagrečiai paremtas ati
tinkamų tautų išeivijos atitin
kama veiklą”.

Abudu klausimai svarbūs ir 
paramos verti. Tačiau norint 
tos visuomeninės paramos ne
užtenka kreiptis į visuomenę 
atsišaukimais ir prakalbom. Rei
kia jai visai konkrečiai pasaky
ti. ką "ji galėtų padaryti. Tai 
jau visokių veiksnių pareiga. 
Kai iš jų susilaukia aiškaus, 
trumpo, konkretaus uždavinio, 
ji yra jautri ir savo atlieka. 
Jei visuomenė atrodo kai kada' 
abejinga, tai žymia dalim tada, 
kai į ją kreipiamasi tik tuščia
žodžiaujančiais paraginimais.

SENI AGENTAI LAUKIA 
PAVADUOTOJŲ

Dirvoje sausio 27 V. Raste
nis str. “Seni agentai laukia 
pavaduotojų” informuoja:

“Dabar jau yra žinoma, kad 
New Yorke tikrai planuojamas 
toks žurnalas, kurio pasirody
mą jau pereitą rudenį lietuviš
kieji bolševikų propagandos 
laikraščiai pranašavo ir kurio 
jie nekantriai pageidauja. Sa
ko, tokį žurnalą planuojanti iš 
socialistų ‘Darbo’ pasitraukusi 
grupė su vienu kitu naujų ke
lių ieškotoju iš šalies”:

Žurnalo vardas būsiąs “Flu- 
xus" — lotyniškas vardas, ku
ris reiškiąs nutekėjimą, išseki
mą, pasibaigimą, o “medicinine 
prasme — dezinterija sergan
čio skiedimas".

“To žurnalo amerikiniai lie-

tuviškieji bolševikinės propa
gandos veteranai nekantriai 
laukia”. Tiki, kad tai būsią 
jiem pavaduotojai. Autorius 
pats nemano, kad to laikraščio 
iniciatoriai “sąmoningai norė
tų patarnauti bolševikų intere
sams”. Tačiau ‘naujų kelių ieš
kotojus’ įspėjo pagalvoti: “ar 
jie tikisi ką laimėti lietuvių tau
tai, ar jau lenda į kapituliaci
jos kilpą”.

NAUJIENŲ KOMENTARAS
Naujienos vasario 1 bulvari

nio tono korespondencijoje iš 
New Yorko labiausiai kreipia 
į vieną iš tų iniciatorių — nu
tylėdamas Darbo buvusio kolek
tyvo žmones, pirštu rodo Į A. 
Šalčių, nors ir nesumini jo pa
vardės. Mini jį kalbėjusis ir su 
Sovietų atstovybės antruoju se
kretorium L. Kapočium, daro 
aliuzijas į piniginę paramą 
“rubliais”.

Laiškas redakcijai
Gerbiamas p. redaktoriau, 
Maloniai prašau patalpinti jū

sų laikraštyje šį laiškelį:
Straipsnyje “Gydytojas A. 

Margeris ir Teisybės Uola", ap
rašydamas rašytojų iš Lietu
vos apsilankymą Chicagoje, au
torius K. J. pakartotinai pami
ni “žydelį Sluckį”. Įvertinti 
Sluckį kaip rašytoją tėra vie
nintelis matas — literatūrinis; 
įvertinti jį kaip žmogų aplamai, 
yra etinis matas. Sluckio tėvų 
religija jo meninės ar asmeni
nės vertės nei padidina nei su
mažina, ir naudoti ją kaip pa
šaipos ar paniekos objektą nė
ra nei teisu nei tikslu.

Su pagarba,
Algirdas Lansbergis

— Lenkijos valdžia laužo su
sitarimą su Lenkijos vyskupais. 
Taip praneša “Osservatore Ro
mano”. Tikėjimo mokymas mo
kyklose buvo pagrindinis to su
sitarimo dalykas. Dabar jis at
šauktas. Susitarimas buvo pasi
rašytas 1956, kada Gomulkai 
reikėjo spirtis prieš Maskvą. 
Dabar, kaip pasirodė Maskvos 
kom. vadų konferencijoje. Go- 
mulka jau eina pagal Maskvos 
direktyvas.

— Vokietija pasiryžus talkin
ti Amerikai doleri gelbstint. Su
teiksianti Amerikai viso 1,200, 
000,000 dol. Pat* Vokietija nuo 
karo pabaigvs yra gavusi iš A- 
merikos gėrybių už 3 milijar
dus.

FESTIVAL RESTORANAS IR BARAS 
VACYS STEPONIS, savininkas

40 East 26th Street, New York City , N. Y. 
TeL MU 3-2928

GERI PIETOS IR VAKARIENE — JAUKUS BARAS

Salės vestuvėm, Mnirinldmam ir kitiem pobūviam
SaMje gali tilpti 200 Įmonių

LIETUVIŲ SUSIRINKIMAMS SAI.fi NEMOKAMAI 
Mielai kiekvienai bua nutiktai



IMI m., ******* 7 nr. 10. „ _ D * * 3

IlABBIMNkAS Ar tik audra vandens šaukšte?Publlahad Mml-wMfciy «xeapt MolMai 
WMiu and Jidy and First waek N * 

Augus* wtoea pubUahsd weeidy.

THE WORKER <TttM Caiiyiltfd) By FRANCISCAN FATHERR
Eina nua 1ė15 mgty. 1951 sujungi AMERIKĄ, LOS 
ORGANĄ DARBININKĄ kr LIETUVIŲ ŽINIAS

ImU M ■— pcstaga paM at Brooidyn Roat OffiM

suascmsnoN rate* rrbnumbratos kaina
Oomaatie ysariy - . RSM Amerikoje amteme----- ;--------- KM
BrooMyn, N. Y.  RMO Brooklyu, N. Y. -------------------- KM
HaM year ________________ Rmol "’•*’! ---------------------------
Foreige  M-8O Utetaiyje ------------------------------- M-M

Laikrattl tvarko REDAKCINE KOMISIJA. Vyr. red. 8. SU2IEDELIS 
Straipsnius Ir korsapondoneijas redakcija taloo savo nuožiOra. Nenaudoti straips
niai eeogoml Ir gražinami autoriams pražant. Pavarde pasirašyti straipsniai asbO- 
ttnal Mrsižkla redakcijos nuomone. Už afcelMmg turini Ir kalbą redakcija neatsako. 
REDAKCIJA Ir ADMINISTRACIJA: *10 Willoughby Avė., Brooklyn 21, N. Y.

Tol.: OLenmore S-72B1

-------------------------------------- ------ ------- VYT. SIRVYDAS

Maskvos ir net Vilnimis karšti pamokymai Kinijos komunistam, kad Leninę reikia patai
syti ir kad reikia įtikėti taikinga koegzistencija, kuri esanti taip pat karas — tik ne karšta
sis, bet tas pats šaltasis karas.

Tautos Fondo atsišaukimas
Lietuviai, mūsų brangioji tė

vynė Lietuj ir šiandieną šven
tai tiki, kad laisvasis pasaulis, 
matydamas pavojų ir savo lais
vei, padės mums kovoje prieš 
pavergėją — Sovietų Sąjungą, 
iki atgausime išplėštą laisvę ir 
nepriklausomybę.

Šiandieną tautų apsisprendi
mo klausimas labai gyvas ir ak
tualus. Mes matome vieną po 
kitos besikuriančias valstybes 
Afrikoje, kur tautos dar mažai 
paliestos civilizacijos ir valsty
biniam gyvenimui menkai pri
brendusios. Dar neseniai Sovie
tų tautų forume Nikita Chruš
čiovas isteriškai šaukė, kad bū
tų užbaigta kolonializmas. Bet 
jis tą taikė kitiems, o ne sau. 
Tačiau jis pakankamai vaizdžiai 
parodė laisvajam pasauliui, kad 
neturi pamiršti naujausio ir 
žiauriausio kolonializmo Euro
poje. kurį įvykdė Sovietų Są
junga.

Laisvojo pasaulio lietuviams 
kovoje prieš tėvynės pavergė
ją vadovauja Vlikas. Jo tikslas 
— laisva Lietuva, o kovos bū
dai labai sunkūs, svarbūs ir su
dėtingi. Sėkmingesnei kovai 
vesti yra reikalingi ir pinigai, 
kurių didžiausia dalis eina 
šioms kovos priemonėms palai
kyti.

★

Paskiausios žinios patvirti
na, kad per minėtas radijo sto
tis žinių siuntimas lietuviškai 
yra godžiai klausomas ir ne
paprastai vertinamas.

Eltos biuleteniams. Vlikas in
formacijos tikslu leidžia Eltos 
biuletenius lietuvių, anglų, vo
kiečių. italų kalbomis, šie biu
leteniai yra siunčiami svetimų 
kraštų politikams, žurnalistams, 
mokslininkams, visuomeninin
kams, spaudai ir k. Tie biule
teniai svarbūs, labai vertinami 
ir daug prisideda prie laisvini
mo kovos.

Sekimo stičiai. Vlikas išlaiko 
radijo sekimo stotį, kurios pa
galba sužinome kiekvieną svar
besnį įvykį pavergtoje Lietuvo
je. Tomis žiniomis ne tik mes 
pasinaudojame, galėdami sku
biausiai atsakyti į pavergėjo 
melus, bet ir mums draugingų 
kraštų svarbios institucijos bei 
įtakingi asmenys. Ši mūsų ko
vos priemonė yra irgi labai 
efektinga ir taikli.

Radijui. Vlikas naudojasi ži
nių perdavimu į pavergtą tė
vynę lietuviškai per Romos, 
Madrido ir Vatikano radiofonus. 
Okupantas labai bijo tiesos žo
džio iš laisvojo pasaulio ir į- 
vairiais būdais prieš translia
cijas kovoja. Tačiau nei grasi
nimai nei bausmės lietuvio nuo 
žinių gaudymo neatbaido. Oku
pantas nėra nė taip galingas 
nė saugus, nes dreba dėl pra
siveržimo tiesos žodžio gimtą
ja kalba — lietuviškai

Vlikas kovai už tėvynės lais
vę pinigų iš svetur negauna. 
Tik laisvajame pasaulyje gyve
nąs lietuvis savo dosnumu turi 
tuos pinigus sukelti.

Tautos Fondas, kaip Vliko 
padalinys, rūpinasi sukelti lė
šas, kad kova už laisvę būtų 
tęsiama ir stiprinama. Todėl ir 
šiais metais Tautos Fondas lau
kia aukos, karštai tikėdamas, 
kad laisvėje gyvenąs lietuvis 
dar nepalūžęs ir tęs kovą už 
brangios tėvynės laisvę iki iš
auš jai laisvės rytojus.

Aukas siųsti adresu:
Lithuanian National Fund, 

233 Broadway, Room 3012, 
New York 6, N. Y.

Hugh Walpole

► __ . 9 , į

: Priešas slėptuvėje :

(3)
Iš visos šir

dies troško, kad būtų galėjęs 
vakarieniauti su senais pažįs
tamais Anglijoje.

Naujų metų pradžioje žiūrėjo 
teatre “Vyšnių sodą” ir “Tris 
seseris”. Jis ten nuvyko neti
kėtai, kaip pats sau Įsikalbinė
jo, visiškai be reikalo. Nieka
da jis nebuvo teatro mėgėjas, 
bet Anglijoje buvo pratęs eiti 
j vaidinimą, kuris prasidėdavo 
punktualiai devintą valandą ir 
kurio turinį net vaikas supra
to; į teatrą su gerais artistais, 
su kuriais buvo pažįstamas ir 
draugavo. Vienas iš jo įsitiki
nimų buvo, kad vaidinimas ne
turi slėgti. “Pakanka rūpesčių 
ir paprastame gyvenime, be 
mūsų knygų ir vaidinimų”, sa
kydavo jis savo draugams. Ir 
nenuostabu, kad jo draugai su
tikdavo su tuo.

Ir “Vyšnių sodo” ir “Trijų 
seserų” vaidinimu pasipiktino 
ir pasibjaurėjo. Tai du slegią 
ir nenuoseklūs veikalai. Cha
rakteriai rodėsi neryškūs, kal
bėjo pastabas apsileidę ir visai 
be tikslo, tartum jie neturėtų

KINAI komunistai “išlaisvino” darbininkus.

dėl sekasi, kad sugeba gyveni
mui kūrybingai taikyti revoliu
cijos teoriją. Kasdien labiau 
aiškėja, kad, socializmo idėjai 
pasauly įsiviešpatauti, kito ka
ro nereikia”.

Kinam, matyti, ir šie žodžiai 
taikyti: “Pasitaiko, kad ne tik 
komunistų būreliai, bet net kai 
kurių partijų vadai nebeįsten
gia tinkamai spręsti luomų ko
vos galvosūkio. Jie nutolsta nuo 
marksizmo' ir pasidaro iškry
pėliai dešinėn ar kairėn”, (šev- 
liaginas, laikraštyje “Soviets- 
kaja Rosija”, 1960. 9.10).

Kitas “draugas”, Titarenko, 
aiškina: “Dvidešimtas* partijos 
kongresas pabrėžė, kad darbo 
luomas kai kuriose kapitalisti
nėse valstybėse jau turi progų 
ramiu, rinkimų į parlamentus 
būdu pasiimti valstybėje galią” 
(Sovietski Flot, 1960. 9. 9).

Lenino 90 metų gimtadienį 
minėdamas, suomis komunistas 
Kuusinenas “Pravdoje” drožė: 
“Yra Vakaruose laikraštininkų, 
tebemanančių, kad Leninas bu
vęs priešingas dviejom santvar
kom pasaulyje taikiai sugy
venti. Jie iš Lenino raštų iš
pešioja pasisakymus, tikusius 
tik ano meto tarpusavio karui 
ir intervencijai” (1960.4.23).

Žymiausias rusų partijos pro
pagandininkas Ponomarevas 
(suredagavęs vėliausią partijos 
istorijos laidą) Kuusininą patai
sė. pareikšdamas, kad ne vieni 
vakariečiai, bet ir kai kurie le
ninizmo išpažintojai Lenino 
minties nesupranta. Sako:

“Šiom dienom kai kurie, no
rėdami tariamai paskleisti Le
nino mintį, išpeša iš jo raš
tų pasisakymus mūsų tarpusa
vio karo ir Vakarų intervenci- 

listiniai karai neišvengiami, kol 
pasaulyje socializmas neįsivy
raus. Nebūkime skaityti pradė
ję mokytis vaikai, kurie kiek
vieną žodį slebizoja. Mes turime 
pilno pagrindo su giliu įsiti
kinimu sakyti, kad dabarties 
sąlygose kito karo išvengti ga
lima”.

DAUGIAU BERŽŲ KOŠĖS 
NELABIESIEM

Pravda 1960. 6.21 jam prita
rė: “Komunistų partijom tik to-

Suslovas pareiškė: “šiuo mo
mentu socializmo santvarka yra 
lemiantis veiksnys tarptauti
niuose santykiuose, nes įsivieš
patavo pagrindinė permaina.

Amerikos politinių ir visuo
meninių mokslų akademijos 
žurnalas “The Annals” skaito
me recenziją apie indų Prano 
Moraeso veikalą “The Revolt in
Tibet” (Sukilimas Tibete). Re- Tačiau dogmatininkai (suprask: 
cenzentas prof. Michalis, toli
mų rytų ir rusų instituto di- bi, kad pasaulis jau jie tas, ko
rektoriaus pavaduotojas Wa- kis buvo prieš kelias dešimtis 
shingtono (Seattle, Wash.) uni- metų” (Pravda, 1960 liepos 30). 
versitete, sako:

“Rimta veikalo klaida yra ne
teisingas supratimas apie kinų 
komunistų praeities dogmas ir 
raudonosios Kinijos tikruosius 
santykius su Sovietų Sąjunga. 
Kaip daugelis kitų, autorius 
klaidingai tiki tariamų Mao ko
munistinių pažiūrų skirtumu ir 
tariamų ypatingų kinų valstie
čių vaidmeniu kinų suruoštoje 
proletarinėje revoliucijoje, šios 
pasakos sklaidos. Klaidingų 
nuomonių apie raudonos Kini
jos skirtingumą suviliotas, au
torius mielai tiki, kad Maskva 
pradedanti raudonosios Kinijos 
baimintis. Sako: “Tai Sovietų. 
interesas neleisti Azijai per 
greit sukomunistėti! Jei Indi
jos Nehru jau nusivylė koeg
zistencija su raudonaisiais ki
nais, gali būti, atėjo laikas nu
sivilti ir patikėjimu tariamais 
kinų — rusų komunistų prieš
taravimais.”.

kinai) užmerkė akis ir nepaste-

Ideologiniame žurnale “Ko- 
munist” Rozentalis porina: “Ne
mokėjimas kūrybingai gyveni
mui taikyti marksizmo dialek
tiką veda į klaidą sprendžiant 
laipsnį, kurį visuomenės išsi- 
vystymas kalbamu momentu 
yra pasiekęs” (Nr. 11, 1960).

BET VYRESNYSIS BROLIS 
KERTA JAUNESNIAM

Tyrimų centras Vokietijoje. 
Miunchene, kurį Laisvės radi-, 
jas išlaiko, šiom dienom parū
pino rinkinį “Puolimas dogma
tinių ir atskalūnų”, kurį New 
Yorke išleido amerikiečių For 
'Liberation komitetas. Čia iš 
Sovietų i spaudos surinkti pa
reiškimai. įrodą pažiūrų kovą 
komunistų pasaulyje, ypač ko
vą tarp rusų ir kinų komunis
tų. Rusų spauda kinus “tavorš- 
čius” pakrikštino dogmatinin- 
kais ir atskalūnais. Juos aštriai 
ne sykį puolė.

Štai keletas pavyzdžių. (No
rintieji pilno rinkinio, gali lei
dinį nemokamai gauti iš: Ameri 
can Committee for Liberation, 
1657 Broadvvay. New York 19, 
N. Y.). ;

Leningrado partijos skyriuje

MAO TSETUNęAS

Rumunijoje viešėdamas 1960 
6.22. Chruščiovas susirinku
siems komunistams pareiškė: 
“Šiandien klaida be apgalvoji
mo galvoti, ką Leninas apie im
perializmą pasakė prieš kelis 
dešimtmečius, kad esą imperia-

vos principų yra klaidingos, 
dogmatiškos ir iškrypimas kai
rėn. Jų tikslas yra suniekinti 
mūsų partijos 20-to ir 21-mo 
suvažiavimų nutarimus“.

Kiek pirmiau Chruščiovas 
(1959. 11. 1) buvo pareiškęs: 
“Kas šiandien nepripažįsta tai
kingo sugyvenimo ir jam prie
šinasi, iš tikrųjų stovi už ka
rą. Bet šis taikingas sugyveni
mas nereiškiąs taikos su nela
buoju kapitalizmu. Net du drau
gai “Izvestijose” sušunka: “Tik 
idijotai ir dogmatikai gali sa
kyt. kad taikingas sugyvenimas 
esąs visiškos santaikos tarp so
cializmo ir komunizmo įgyven
dinimas, kad čia esąs siekimas 
suderinti komunizmo ir buržua
zijos ideologijas” (Mikhailovas 
ir Poliakovas, 1960. 8. 18).

Kitas komunistas, Bekasavas, 
laikraštyje “Trud” tikina: “Tai
kingas sugyvenimas nereiškia 
luomų taikos tarp socializmo ir 
kapitalizmo, arba komunistinių ..........................
ir buržuazinių ideologijų sulai- darbu ,r haudlea £rontu- ’va,‘ 
kymo. Taikingame sugyvenime, rl0m PartlJ»m *>*> orgamzaci-

War nor Peace: The 
in the 

New York,

tų gyventi karštu karu nesu- 
liepsnojančiom nuolatinio ka
ringumo nuotaikom ir išlikti 
gyvi iki, evoliucijos ar revoliu
cijos keliu, prie vairo Sovietuo
se stos vadai, kurie totalitari
nio imperializmo iš tikrųjų at- 
sižegncs.

(Iš Londono un-tp rusiškų 
studijų centro profesoriaus 
Hugh Srion-VVatsono knygos 
“Neither
Struggle for Power 
Postvvar World’ 
1960, 267 p.).

IR IŠ VILNIAUS
Įdomus dar ir Titarenko pa

reiškimas — iš kur? Nagi, “So- 
vietskaja Litva”, Vilniuje, 1960. 
8. 24 sako:

“Maskvoje pareikšta, kad da
barties sąlygom daugelyje ka
pitalistinių kraštų darbo luo
mas. su jos priešakiniu vadu, 
komunistų partija, gali apjung
ti liaudies daugumą ir bendru

jos laikais ir nori įtikinti, esą tiesa, greta gyvena skirtingos Pa<^odant, gali pasiimti 
Leninas nesinešiojęs taikingo visuomeninės santvarkos, 
sugyvenimo principu’ 
da”, 1960. 8.12).

bet krašto valdžią Į savo rankas, 
<“Prav- aa yra sykiu ir pažangiausias be karo <«voliuci-

klasių kovos pavidalas tarp ,r Patiknn“ pramonės per- 
TALKON GENEROLAI IR dviejų skirtingų santvarkų —

PROFESORIAI
Generolas ir profesorius Puk- 
hovskis “Pravdoje” kitaip už
gula dogmatininkus ir atskalū
nus: “Pastangos taikingą sugy
venimą ir kovą už nusiginkla
vimą laikyti nutolimų nuo mark 
sistinių - lenmistinių luomų ko-.

jokio supratimo apie veikalą. 
Vakarui pasibaigus, nė vienas 
iš žiūrovų nebuvo patenkintas. 
Dar daugiau, nė vienas iš ar
tistų neatrodė tikru artistu ir 
neturėjo supratimo, kad veika
las nieku virstų, jei jie ne
dalyvautų. Viskas buvo blogiau
siai sutvarkyta, blogiau negu 
kapitonas Fordas tikėjosi. Bet 
jis savyje pastebėjo didėjantį 
maištingos išgąsties supratimą. 
Atrodė, lyg būtų šnipinėjamas 
kokiam nors priešo krašte. Lyg 
turėtų žinių, kad žmogus slėp
tuvėje laukia ir tykoja jo ir 
kiekvienam neatsargiam žings
nyje užklups. Vieną iš šių die
nų aš pasirodysiu pamišėliu, 
jei nebūsiu atsargus. “Trijų se
serų” vaidinime jis atrado pa
čius paslaptingiausius savo prie
šų pėdsakus. Ar jis prarado 
visą gyvenimo tikslą ir reikš
mę? Ar jis atstūmė visa tai, 
ką gyvenimas ketino duoti 
žmogaus sielai? Dėl šios min
ties jis nusipurtė, tarytum pa
busdamas iš blogo sapno. Ką 
jis turi bendro su tąja mintim? 
Ar jis nėra Anglijos valdinin
kas ir . žmogus praktiško pro

to? Jis gali tapti tuo girtu idi- 
jotu, dėde Antanu. Jis pasi
darė dar labiau išdidus su Iva
novų šeima negu kada nors.

Bet blogiausia buvo tai, kad 
dėdės Antano nebuvo galima 
atstumti, jo visiškas pasitikėji
mas ir paprastumas matė, ką 
jis norėjo matyti, o ne ką jis 
buvo verčiamas matyti. Užsispy
rė, — tartum jis vienas pažįs
ta kapitoną Fordą, koks jis sa
vo gilumoje yra.

• — Jūs mylite šį kraštą. — 
kalbėjo jis, stovėdamas už jo 
ir dėdamas didelę purviną ran
ką ant jo peties. — Jūs my
lite šį kraštą. Diena iŠ dienos 
toji meilė leidžia šaknis giliau 
į jūsų širdį. Aš žinau, kad taip 
yra ir bus, kai mus paliksit. 
Jus kankins ilgesys sugrįžti. 
Jus persekios didelis alkis, — 
juokingas vieno su kitu žmogu
mi kalbėjimo būdas.
« Kai po Naujųjų Metų savai
čių skaičius padaugėjo, kapito
nas Fordas diena iš dienos la
biau norėjo pasprukti Jis pra
dėjo rusų kalbos studijas ir 
darė nuostabią pažangą. Ivano
vai, išskyrus dėdę Antaną, tik
rai dabar jo bijojo ir jautė jo 
išdidų nedraugiškumą, kaip de
besį viršum namų. Negalima 
būtų pasakyti, kad jie lauktų 
jo išvykimo, atvirkščiai jie sa
vo būdu didžiavosi juo.

— Jūs niekada nematėte to
kio angelo, — sakydavo jie sa
vo pažįstamiem. — Taip išdi
daus ir atkaklaus. Jis niekada

nepraveria savo lūpų. Jam esant 
vaikai yra taip tylūs, kad ne
pažintum jų — puikus žmogus, 
tikras angelas.

Tuo tarpu ponia Fordienė 
parašė laišką, kad bekeliauda
ma pasiekusi Sevastopolį ir 
mananti sugrįžti į Angliją per 
Rusiją. Pakelėj sustojusi pasi
ims ir jį kartu su savim. “Aš 
tikiuos, tu džiaugies, galėda
mas sugrįžti namo, pakankamai 
prisižiūrėjęs tų keistų žmonių”, 
rašė ji.

Kažkas buvo jame, nes, skai
tydamas jos laišką, jis jautė 
keistą jausmą, būtent, kad jo 
žmona nebuvo reali. O taip. 
Ilgas laikas praslinko, kaip be
buvę Anglijoje. Jis laukė žmo
nos atvykstant su nekantrumu 
ir kartu su keista baime.

4.
PONIA Fordienė atvyko. Ji 

buvo linksma, maža moteris, 
stovėjo pasistiepusi ir kapojo 
į pasaulį, kaip šviesus, smar
kus mažas paukštelis. Buvo la
bai puošniai apsivilkusi. Iš kar
to padarė įspūdžio, kad ji ne
mėgsta laiko gaišti Ji net sa
vo sakinius sutrumpindavo.

— Na, Jonai, štai esu. Iš- 
vyksim rytoj 1030. Taip turi 
būti. Prižadėta Andersonams 
sugrįžti ligi jų vestuvių. Varg
šas, brangusis, kaip keistai at
rodai —- reikia naujų drabužių.

Jos vakarienė su• Ivanovais 
buvo keistas užsiėmimas. Ji kal
bėjo aiškiai ir aštriai, žiūrėda
ma per ponios Ivanovienės pe

tį. Ponia Ivanovienė neapkentė 
jos iš pirmo žvilgsnio, tai bu
vo keisčiausia, nes ji niekados 
nėra neapkentusi žmonių. Vi
sa šeima neapkentė ponios For- 
dienės, o vaikų širdyse ilgai ji 
pasiliko it baisus žiaurus ti
rono paveikslas. Dėdė Antanas 
tiek ja pasibjaurėjo, kad va
karienės metu nė vieno žodžio 
neprakalbėjo. Tik vėlai vakare 
buvo galima išgirsti, kaip jis 
murmėjo: “Mano vargšas, bran
gus draugas”.

Ir tai buvo keisčiausia, kad 
naujai pasireiškusios ponios 
Fordienės šviesoje kapitonas, 
kuris buvo per visą žiemą pa
baisa ir prislėgimas, virto stai
ga auka. Ivanovų šeima tikrai 
suprato, kad jį mylėjo visą lai
ką. Ir kad būtų jiem didžiau
sias skausmas, atplėšus tokiai 
moteriai jį iš jų. Jis išvyksta 
rytoj. Kodėl jie turi netekti 
jo? Jie buvo tikri, kad jie di
džiuojasi juo labiau, negu ki
tais anglais, kurie kada nors 
buvo juos aplankę. Tą vakarą 
išsirutuliojo staigi, ankšta bičiu
lystė, ir ponia Ivanovienė ne
galėjo susilaikyti nuo gailėji- 
mos, žiūrėdama į jį, o Iva
novas mėgino paspausti jam 
ranką.

Tuo tarpu Jonas Fordas bu
vo keistoje būklėje. Perskaitęs 
savo žmonos laišką, jis gavo 
įspūdžio, kad jis, laiškas, esąs 
netikras. Kai ji jam kalbėjo, 
jis juto, tarytum žiūrėtų į ką 

(Nukelta į 4 psl.)

ėjimą į žmonių rankas. Dogma- 
socializmo ir kapitalizmo” likai ir atskalūnai sakosi čia 
(1960 8 30) matą reformizmą .

TAS PATS VELNIAS
Savaime, nėra nieko blogo 

vartoti jų posakį “taikingas su
gyvenimas’' jei suprasime, kad 
taikingas sugyvenimas ir šalta
sis karas yra, visu griežtumu, 
vienas ir tas pats dalykas. Ža
la atsirastų tik, jei Vakaruose 
imtų tikėti, kad “taikingas su
gyvenimas” esąs kažkas naujo 
— bene atmaina Sovietijos va
dų nuotaikose ir noras iš tik
rųjų draugauti su tautom ir

Titarenko toliau iš Vilniaus 
primena tolimam Pekingui, kad 
be kitų socialistinių kraštų pa
ramos, esamom pasaulio sąly
gom, net toks didelis kraštas 
kaip Kinija negalėtų pas save 
socializmo vykdyti, nes susi
lauktų kapitalistų blokados ir 
įsikišimo. Titarenko, matyti, pa
miršo savo “tėvą” Staliną, ku
ris “socializmą” vykdė viename 
krašte, kaip pasakoja jo istori
kas anglas E. H. Carr.

valstybėm, kurių jie nevaldo. 
Jei šitokiai klaidai nepasiduo
dama, nėra jokios priežasties, 
kodėl Vakarai ir toliau negalė^

— Amerika šiemet numato 
pasiųsti į Afriką 150 jaunų mo
kytojų.
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• Aš sugrįšiu Noriu, kad

Jis nieko neatsakė. Pažvelgė

Aleksandra Merker — Vit
kauskaitė savo kūrinių parodą

Klojimą sveikinkit, tą pūzdrą ant kalnelio! 
Kiek atmenu aš jį: nei sensta, nei jaunėja. 
Ak, taip norėčiau dar per kuprą jam paploti 
Ir pasakyt: broly t, laikykimės prieš vėją!

Pasveikinkit skylėtom sienom vežiminę. 
Pasveikinkit svirnus su durimis pavėsy: 
Kai trys karaliai buvo, liko ten tys kryžiai. 
Kol grįšiu į namus, grūdų nedaug turės jie.

Jau metų tiek ir tiek, po skvernais skylėtais 
Ne vieną šimtą žvirblių, blezdingų perėjai . . 
O kiek javų laikei: įkoptum į Montblaną! 
Matau tave nuo Šatrijos lig Pirinėjų!

Kaip Romoj popiežius, ir senas ir garbingas. 
Lietuviškam sode tėvelio rūmai rymo.
Iš dūmtraukio rytais dūmelis erdvėn draikos, 
O kiemas užverstas padargais ir vežimais.

Jis apdovanojo vaikus. Dėdė 
Antanas staiga puolė prie jo, 
bet pusiaukelėje susilaikė, šu

tyti Kosto Astrausko “Kanarė
lę”. Dekoracijų eskizus paga
mino dail. Romas Viesulas.

i

— Aš einu, — sakė jis.

Los Angeles, Calif.
Pranciškus Juras, 

iš didžiųjų lietuviškos 
mecenatų, birželio 16

gesnį straipsnį apie Armonie- 
nės gyvenimą Lietuvoje, pla
čiau išryškindamas vargstančių 
žmonių buitį. Savo rašinį jis 
pardavė Life žurnalui. Armo-

Pasveikinkit tuos rūmus, langines ir kraigą, 
Ir mirusių dvasias, kurios kasdien ten lankos. 
Nors viešpačiai nauji tuos veidus žiauriai draudžia 
Ir traškina trakus modemiškiausiais tankais.

ba statomi vasario 5, 12 ir 19 
Chicagoje Community teatre. 
Taip pat statomi ir New Yor- 
ke vasario 27.

Tr.c B.lhe R™., nr. 21, j Narinės “Jaunieji daige- 
Zarnalą leidžia Lietuvos, Batvi- antraja pMyta lr p3. 
jos. Estijos laisvės komitetai. glejd0 Ueluv&
I, .ietuvių šiame numeryje ra-

O grįžęs į namus, rankas iškėlęs saūlėn 
Su plakančia širdim pagarbinsim Dievulį 
Ir pabučiuosiu taip, kaip niekas nebučiavo, 
Visus, visur, kas žemėj auga arba dūli.

no mane”.
Taip jis praleido bemiegę 

naktį. Kada ankstyva šviesa nu-

Pasveikinkit vyšnaites ir šaltimo ievą, 
Telaukia grįžtančio seni vaizdai ir garsas. 
Tiktai gal nesulauks tas išdidus valdovas, _ 
Namų šuo išminčius, kurs vadinos “Marsas’’.

Pasveikinkit ir tvartus su žirgais ir jaučiais, 
Nekaltus ėriukus, karvytes ir kiaulytes, — 
Juk buvom mes visi vienos malonės turtas, — 
Bet ten dabar gali tik voratinklius šlaūkyti.

Faustui Kiršai 70 metų
Bostono lietuvių kolonijoje 

gyvena poetas Faustas Kirša, 
kuriam vasario 13 sueina 70 
metų. Vargiai kas jo nepažįs
ta iš jo raštų, vargiai kas'nė
ra jo sutikęs gyvenime. Tai 
džentelmenas, dvasios aristokra
tas, visada geros nuotaikos, 
mandagus, malonus, Atrodo, jis 
daugiau linkęs į mąstymą, ra- 
mybę, nei į dinamiką o betgi 
to dinamizmo jis turi daug, ir 
labai daug, kaip tai matyti iš 
jo gyvenimo ir darbų eigos.

Kaip poetą pažįstame jau nuo 
1912, kada pirmuosius eilėraš
čius išspausdino Ateityje. Yra 
išleidęs visą eilę poezijos kny
gų. Pradėjęs nuo lengvos žais
mingos formos, jis sunkėjo ir 
gilėjo. Tai minties ir idėjos poe
tas, matęs gyvenimo sunkumus 
ir jo trapumą, sprendęs žmo
gaus ir Dievo santykius.

Kirša-yra nemaža vertęs iš 
kitų kalbų: Kraševskio — Vito- 
lio raudą, Krasinskio — Ne- 
dievišką komediją, Tolstojaus 
pasakas, įvairių poetų eilėraš
čių; yra išvertęs ir keletą ope
ros libretų.

Kirša reiškėsi plačiai ir .ak
tyviai visame nepriklausomos 
Lietuvos kultūriniame gyveni
me. Dabar net užmirštamos tos 
sritys, kuriose jis veikė. Jis bu
vo žurnalistas, visuomenininkas, 
mokytojas.

Žurnalistas. Į spaudos darbą 
aktyviai įsitraukė 1917. Yra dir- Pamalaišyje, Svėdasų vlsč., da- 
bęs Lietuvos Aido redakcijoj 
(bent keliais atvejais), Lietuvos 
dienraščio redakcijoje, Sekmo- 
sios Dienos, Eltos atstovas Mas
kvoje. Redagavo meno — li
teratūros žurnalus: Mena, Dai-

navą, Barą, Pradus ir Žygius, štabo pranešimų redaktorius. 
Gaisus ir tt. Buvo kariuomenės Daug rašė įvairiais kultūriniais 
štabo spaudos apžvalgininkas, visuomeniniais klausimais. Ypač

FAUSTAS KIRŠA

Žymesni sukaktuvininkai
Stepas Zobarskas sau 

šio 17 sulaukė 50 metų. Gimęs
Antenas Škėma , dra

maturgas, lapkričio 20 sulaukia 
50 metu. Gyvena Brooklyne, 
N. Y.

Juozas Grušas, Lietu-
bar gyvena Woodhavene, N. 
Y. Vaikų literatūros rašytojas, 
paskutiniais metais parengęs ir voje gyvenąs rašytojas, drama- 
išvertęs į anglų kalbą lietuvių 
pasakas ir lietuvių rašytoju no
velių rinkinį.

IMI nu wrio 7 4, nr. 10.

Baigęs Vilniuje 1915 pedagogi
nius kursus, mokytojavo 1916 
- 17 Paluomenės ir Paparčių 
(Žąslių vlsč.) pradinėse mokyk
lose. Karo mokykloje dėstė lie
tuvių kalbą 1919 - 1920.

Atvykę į Ameriką 1949 ir 
apsigyvenęs Bostone, jis įsijun
gė į lietuvių kultūrinį gyveni
mą, buvo rašytojų klubo pir
mininkas, bendradarbiauja į- 
vairioje spaudoje, atsidėjęs se-

daug jo straipsnių randame 
Naujoje Romuvoje. Iš literatū
rinių didesnių straipsnių pa
minėtini — Vydūno kūryba, 
Vinco Krėvės šarūnizmas.

Teatro veiktoje. Buvo Liet. 
Meno Kūrėjų draugijos valdy
boje, eidamas įvairias pareigas 
nuo 1920 iki Į926. Draugija 
yra surengusi dramos ir operų 
pastatymų. Buvo vienas iš Vil
kolakio teatro organizatorių 
(1920-22), rašęs eiliuotus teks- k* amerikiečių literatūrą, gili- 
tus to teatro vaidinimams. Tau- ‘ 
tos teatro studijoje dėstė lietu
vių kalbą, o vokiečių okupaci
jos metais buvo Šiaulių mies
to teatro direktorius.

Visuomenininkas. Jis yra vie
nas iš Saulių Sąjungos steigė
jų, dalyvavo įvairiose visuome
ninėse, kultūrinėse organizaci
jose. tremties metais vadova
vo Luebecko stovyklai.

Pedagogas. Kaip ir daugeliui 
ano meto veikėjų, taip ir F. 
Kiršai teko būti ir mokytoju.

naši į moderniąją filosofiją.
Faustas Kirša gimė 1891 va

sario 13 Senadvario viensėdy
je, Antalieptės valsč., Zarasų 

. apskr. Mokėsi Senadvaryje, An
talieptėje, Vilniuje ir Maskvoje, 
brandos atestato egzaminus iš
laikė Orte, 1922-25 Berlyno uni
versitete išklausė vokiečių kal
bos ir literatūros ir estetikos 
kursus, rusų universitete Ber
lyne studijavo filosofiją. Be to, 
Berlyne susipažino su indų me
nu ir architektūra. P J.

V. Marijošius diriguoja Hartf. orkestrui
Hartfordas turi savo styginį Su tuo puikiu koncertu ir 

orkestrą, kurį suorganizavo ir nauju dirigentu orkestras iš- 
jam vadovavo Harold Berkeley, saugos Hartfordo kamerinės mu 
praeitą pavasarį išėjęs į pensi
ja-

Nauju orkestro dirigentu pa
kviestas Vytautas Marijošius, 
kuris, pasitelkęs Hartfordo mu
zikos konservatoriją, sausio 22 
surengė pirmą sezono koncer
tą Avery Memorial salėje.

Programoje buvo vokiečių se
nųjų meistrų suita, Vivaldi kon- 
-certas in D op. 3 No. 10, Mo- 
zarto — Mažoji nakties muzika, 
Mozarto Serenato Notturna ir 
Corelli La Follia, orkestruota 
Hartfordo konservatorijos pro- 
fesoriaūs Diemente.

Koncertą labai palankiai į- 
vertino Hartfordo spauda.

The Hartford Times sausio 
23 rašė: rezultatai, kuriuos V. 
Marijošius pasiekė su mėgėjais 
ir profesionalais muzikantais, 
yra pasigėrėtini. Muzika buvo 
vitalinė,įstojimai švarūs, dina-

turgas, lapkričio 16 sulaukia
60 metų. Anksčiau išleidęs ke
letą romanų ir novelių rinki
nių, paskutiniu laiku rašo dra- _ _
mas. Viena iš geriausių jo dra- miniai pasikeitimai švelnūs, rit-
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Laiškas obelaitėms

SUGRĮŽĘS į namus nebepažinsiu jūsų, 
Jaunutės obelaitės, lieknos kaip vamzdeliai. 
Kaip balerinos šokot audrai užsisukus, 
Ir saūlėn tiesėtės kaip gulbinų kakleliai.

Jūs būsit motinos, sultingų vaisių damos, 
Nukarusios šakom brūžiuosit žemės grumstą, 
Raitysit piktžoles prie gargažėtų šonų 
Ir nuo žalių šakų šešėlius saūlėn stumsta.

Kada pavasarį vainikais sužydėsta 
Ir dar nebus manęs, kuris juos pasodino, 
Bitelėm, peteliškėm, kurmiam ir varlėkam 
Sakykit pasakas, koks ilgesys kankina.

Pasveikinkit klevus, kurie seniai per šimtą 
Metelių pakelia, nors nežymu, kad seniai. 
Kiekvieną rudenį jie su mirtim paširsta, 
Ir kas pavasarį jaunystę išgyvena.

zikos tradicijas.
The Hartford Courant sau

sio 23 kritikas T. H. Parker 
džiaugiasi, kad naujas dirigen
tas, neatsižvelgdamas į šalčius 
ir blogą orą. koncertą pradėjo 
punktualiai. Tai buvo pirmas 
jo pasirodymas, perėmus orkes
tro vadovavimą. Čia V. Marijo- 
šius jau buvo užsirekomenda
vęs kaip geras dirigentas. Jo 
dirigavimas pasižymi tikslumu 
ir dėmesiu visom detalėm. Gy
vybės ir šilumos jis davė visai 
muzikai. Jis turi vaizduotės ir 
jausmo kiekvienam kūriniui ir 
jo stiliui.

(Atkelta is 3 psl.)
nors per veidrodį, atimk stik
lą ir atspindys pranyks. Ji bu
vo panaši į prisiminimą, kurio 
jis nenori atsiminti, ar atvaiz
dą savo kolegijos futbolo žai
dėjų. Dar daugiau, jis žino, kad 
jis nenori išvažiuoti rytoj. Tas 
keistas siaubas, kuris diena iš 
dienos arčiau prie jo slinko, 
dabar buvo visai arti.

— Aš pasirodysiu visai asilu, 
jei nebūsiu atsargus, — sakė 
jis pats sau, žiūrėdamas į žmo
ną. Prieš eidamas gulti jis pa
žvelgė į dėdę Antaną ir pama
nė su dideliu nusistebėjimu: 
“Aš tikiu, kad jis yra vienin
telis žmogus, kuris tikrai pąži-

Jie buvo nusisamdę taksį, ir 
ponia Fordienė jau sėdėjo ja
me.

— Na, kokie žmonės! — ji 
sakė.

Taksi pradėjus. judėti, stai
ga kapitonas persisvėrė per lan
gą ir sustabdė jį. “Aš užmir
šau kai ką”, sakė jis žmonai.

Jis iššoko iš taksi, perbėgo 
mažą tarpą ir pribėgo prie na
mo durų. Čia paskambino Iva
novų varpelį. Jas atidarė Maša. 
Jis nieko nesakęs praėjo pro 
ją ir be leidimo įsiveržė į dė
dės Antano kambarį. Dėdė An
tanas stovėjo prie lango, vog
čiomis žvelgdamas į gatvę. Jis 
atsigręžė.

Tai buvo tiktai Fordas, kuris 
mikčiojo, kad jis nepasakęs jam 
sudiev. Jis atkišo savo abi ran-

mų “Herkulas Mantas”.
Povilas G a učys lapkri

čio 18 sulaukia 60 metų. Ilgą 
laiką buvęs diplomatinėje tar
nyboje pietų Amerikoje, išver
tęs visą eilę ispanų literatūros 
autorių kūrinių. Dabar gyvena 
-Chicagoje.

Faustas Kirša vasario 
13 sulaukia 70 metų.

J. Švaistas Balčiūnas 
kovo 30 sulaukia 70 metų. Ra
šytojas, išleidęs visą eilę roma
nų, laimėjęs Draugo premiją už 
romaną “Sužieduotinė”. Dabar 
gyvena

Prel. 
vienas 
knygos
sulaukia 70 metų.

mas pastovus. Tos savybės 
lengvai išlygino atsitiktines to
no klaidas.

Visa tai buvo pasiekta san
tūriai diriguojant, bet kartu 
matėsi, kad. dirigento įdėta 
daug darbo su orkestru. Kiek
vienam grotam dalykui dirigen
tas sugebėjo duoti tvirtą kūri
nio stilių. VYTAUTAS MARIUOSIUS

ATSIŲSTA I’Ai IINETI
kus liberalizmas, dr. VI. Vilia
mas — Demokratinio socializ
mo likimas, dr. A Trimakas — 

vos laisvinimo problemos, 
a. Šidlauskas — Centro

Konu.eto veiklos pranešimas, 
P. Vainauskas — LKDS veikla 
t; tautinėse organizacijose, 
p e . Jonas Ambotas, paskuti- 
i > p:of. K. Pakšto žodis, mi-

švietė jo veidą, jis pajuto štai- kas- Dėdė Antanas paėmė jas 
gų impulsą atsikelti ir bėgti ki- ir pabučiavo jas tris kartus liūd- 
lometnj kilometrus į patį Ru- nai. Kapitonas, kuris visame 
sijos vidurį ir ten išnykti. savo gyvenime nebuvo vyro pa-

Jis nebėgo, jo išsiauklėti- duotas, eidamas pro duris 
mas sulaikė, nors rytą persisky- sušuko: 
rimo momentas nenoromis atė
jo. Ponia Fordienė pasakė su- žinotum ... Aš dar su
die, nes ji nusistatė niekada •
neaplankyti šių pasibaisėtinų abejonės, — atsakė
žmonių. » dėdė Antanas.

— Eime, Jonai, mes pasivė- Jis pasiskubino ir netrukus 
linsime į traukinį. buvo šalia žmonos.

Kapitonas stovėjo, atrodyda- — ^et Jonai, — sakė jo 
mas tikrai angliškai žmona, — traukinys!

tas, rugsėjo 20 sulaukia 70 me
tų. Dabar gyvena Baltimorėje;

Prieš 40 mėty gruodžio 7 
mirė rašytoja Julija Žemaitė, 
gimusi 1845 gegužės 31.

Prieš 50 mėty kovo 28 mirė 
muzikas dailininkas Konstanti
nas Mykalojus Čiurlionis, gimęs 
1875 rugsėjo 22.

Į Laisvę, nr. 23, A. Macei
na — Trys dešimtmečio uždavi
niai, Z. Ivinskis — Herojiškie
ji momentai Lietuvos istorijo- I i 
je, A. Petoefi — Karas ir'tai
ka (eil.), A. Baronas — Para
das (eiL), L. Andriekus — Dai
na (eil.), T. Remeikis — Lietu
viai ir demokratų partija, Ig. 
Malėnas — Tautiškumo perga
lė prieš kvislingą, Jaunos Ame- j ,

Stepo Zobarsko paruoštos ru ir J. Vazneliu. Akompona- 
knygos — Selected Lithuanian vo A. Kučiūnas.
Short Stories recenzijas įsidė- A. Lansbergio “Penki stul- 
jo Londono “The Times” gruo- pai turgaus aikštėje” anglų kal- 
džio 23 Literary Supplement 
skyriuje, labai palankiai ją į- 
vertindamas. Brooklyno vysku
pijos leidžiamas “The Tablet”
sausio 14 atspausdino Jerome .... .. . ..

-eji. įvykiai ir mintys. Reda- Dielan parašytą palankia recen- A|S'rdas Nasvyt.s paraše il- 
ioja dr. V. Litas. ają.

Jam atrodė, kad jis laukia atei
nančios laiptais Ivanovienės ir 
kad jis turįs jai ką nors inty
maus paskyti, bet kai ši nuli
po, jis galėjo tik tiek pasaky
ti:

— Nagi, gerai, sudiev, Po
nia Ivanoviene, labai malonu, 
taip?

pro langą. Pirmoji pavasario ši
luma reiškėsi ore. Gatvėmis bė- 
go vandens upeliai, atmušdami 
savy dangaus mėlynumą. Ikona 
virš Liubianskio prospekto bliz
gėjo ir mirgėjo; oras atrodė 
pilnas varpelių ir plaktukų ūže
sio. Palapinių eilė su lėlėmis, 
vaisiais ir mediniais žaislais at
sispindėjo visomis savo spalvo
mis vandeny, balelėse. Jonas 
Fordas giliai atsiduso. Tada pa-

grįžo ir užsidarė savo kambary- IinJ.avo P®*® ,
? J Jis suprato, kad jo “priešas
- Sudiev ... zudiev ..u »

diev! — šaukė likusieji.
. su*

rikos jaunas prezidentas, Baž
nyčia ir Valstybė Amerikos že
myne, Lietuvių bendruomenė
je, Vardai įvykiuose. Redaguo
ja dr. Vytautas Vardys.

Tėvynės Sargas 1960 m. nr.
Prieš 60 mėty rugsėjo 21 mi- 1 (19). K. Mockus — Krikščio- 

rė poetas Pranas Vaičaitis, gi- nims demokratams daromi prie
kaištai, J. Varnas — Lietuviš-1876 vasario 10.

ROTA LEE KILMONYTC vaidina TV filme "Operation 
Efchmann”.Iš anglų kalbos vertė J. G.

kos knygos Klubas Chicagoje. menė praeitais metais atvyko 
so J. J. Stukas, V. Vilkatas, Knyga iliustruota nuotrauko- iš Lietuvos pas savo vyrą į Cle- 

mis ir piešiniais, 55 pusi. velandą
Bostono lietuviy kultūrinės 

ir visuomeninės organizacijos 
vasario 11 rengia poeto Fausto 
Kiršos 70 metų sukakties mi
nėjimą. Paskaitą apie sukaktu
vininką skaitys rašytojas Anta
nas Vaičiulaitis, meninę progra-

N. Tarulis. Apie lietuvių lite
ratūrą rašo Clark Mills (per
spausdinant jo įžanga į “Se- 
lected Lithuanian Short Sto- 
ries”) Į redaktorių kolegiją įei
na ir dr. A. Trimakas.

Eglutė, vaikams skirtas laik
raštėlis, pradėjo šiuos metus, 
pasipuošdamas nauju viršeliu, 
kurį piešė Eglė Muliolienė. Nu-

_ , .a. . meris gausiai iliustruotas. Pas-nr. L Pažymėtini kutinia^e u pridedamas vi-
straipsniai: S. J. Razmas — Pa- , . . ._ ,
šaukimas, A. Liulevičius—JbC, Xwtf«kaT,Oir va ma- ruo5ia Alck-sandra Gustai-
D.-Indreikaitė — Kristijono Do- X *"dyna “ n tienė. Minėjimas Įvyksta pilic- 
nelaičio ir Charles Dickenso a draugijos III aukšto salėje,
realizmo estetika, A. Barūnai- 370 W. Broaduay.
tė — Žalgirio mūšis, A. Gil- Vytautas Valiukas, praeitą Antano Paryžiuje gy

venančio skulptoriaus. pora 
darbų buvo išstatyta religinio 
meno parodoje, kuri buvo Pa
ryžiaus moderniojo meno muzė- 
juje.

vydis — Priešsokratiniai filo- rudenį pastatęs A. Škėmos “Vic 
sofai. J. Kidykas — Valdovai nas ir kiti”, dabar ruošiasi sto
ne vergai ir t.t. Ateitį reda
guoja kolektyvas, vadovauja
mas dr. Arūno Liulevičiaus.

Laiškai Lietuviams, nr. 1, lei
džia tėvai jėzuitai, redaguoja 
Juozas Vaišnys, S. J.

Opery ištraukę koncertas į- 
vyko sausio 29 Detroite, Insti
tute of Arts salėje. Programą rengia YMHA of Bergen Coun-

Užuolanka, Nr. 1, redaguoja išpildė Chicagos vyrų choras, ty. 211 Essex St.. Hackensack. 
A. Vilainis - Šidlauskas, žada operos moterų choras su so- N. J. Paroda atidaroma vasario 
eiti kas savaitę. listais: D. Stankaityte. St. Ba- 12, uždaroma vasario 26.



Lenkija ir jos šalpa iš JAV
Sausio pabaigoje Balfo atsto

vas. buvo pakviestas į šalpos 
organizacijų JAV specialų su
sirinkimą, kuriame buvo gana 
plačiai informuotas! apie pri
vačią, ne valstybinę, amerikie
čių šalpą Lenkijai. Mat, iš Var
šuvos tik ką buvo grįžęs liu
teronų (CWS) atstovas.

Jo pasakojimu, lenkams vis
ko trūksta ir bent penkis me
tus ten laukte laukiama bet ku
ri amerikiečių parama. Deja, 
jos {gabenimas labai suvaržy
tas, nes urmu atvežtas gėrybes 
Gdynėje perima Lenkijos vy
riausybė ir dalina savo nuožiū
ra. Liuteronai išsiderėjo šiek 
tiek lengvatų, nes jų atvežtų 
gėrybių apie 30 proc. dalinama 
liuteronų nurodytiems šelpia
miesiems. C\VS gabena Lenki
jon maistą. Care organizacija 
irgi dirba Lenkijoje, bet labai 
menkai tegali padėti dėl tų pa
čių suvaržymų. Įveža šiek tiek 
ūkio mašinų. įrankių. Lenkų or
ganizacijos, kaip ir Balfas, šel
pia individualiai, siųsdami pri
vatiems asmenims siuntinėlius, 
įstaigoms Įrengimus. Gavėjus 
rekomenduoja vietos kunigai ar 
visuomenės atstovai. Siunčiami 
nauji rūbai (per specialią agen- 
turą). vaistai ir pinigai.

žydų organizacijos atstovas 
pareiškė, kad jiems Lenkijoje 
daugiau rūpi ne šalpos, bet 
emigracijos reikalai. Jie tvarko 
25 tūkstančių žydų išvažiavimą 
iš Lenkijos. Gabena į Palesti
ną, Australiją, Pietų ir šiaurės 
Amerikas. Vieno asmens išga
benimas kainuoja nuo 200 iki 
500 doL

Kadangi repatriacijos susita
rimas tarp Lenkijos ir SSSR 
dar pratęstas, laukiama naujų 
repatriantų iš SSSR. Jų tarpe 
būsią apie 8-9,000 žydų ir tuos 
teksią išgabenti, bet Lenkijos 
įstatymai reikalauja, kad repa
triantas turi išgyventi Lenkijo
je bent du metus prieš užves-

iki 20 svarų ir tik tiems, kurie 
gauna kurią nors socialinę pa
ramą iš valdžios. Kitais atve
jais gavėjas nebegali išpirkti 
siuntinio. Apskritai, daugumas 
vartotų rūbų siuntinių gavėjų, 
dėl muitų didumo, atsisako siun 
tinius paimti ir muitinėse jie 
mėtosi iš kampo į kampą. Siun
čiant vartotus rūbus Lenkijon 
reiktų būti tikriems, kad gavė
jas jų nori, galės atsiimti ir 
nėra spekuliantas. Verta reika
lauti vietos kunigo ar kito ži
nomo asmens paliudijimo. To
kia-buvo organizacijų atstovų

nuomonė.
Į Lenkiją galima nusiųsti 

naujų rūbų ir medžiagų, 
anksto apmokėjus JAV-se mui
tą. Tačiau muitas ir persiunti
mas tokių siuntinių beveik tiek 
pat atsieina, kiek ir siuntinių 
į SSSR ar Lietuvą. Kaip žino
ma, į Sov. Rusiją vartotų rūbų 
visai negalima siųsti.

Vaistai į Lenkiją iki vieno 
svaro nueina be receptų ir be 
kliūčių. Didesniam svoriui vais
tų kraunami didesni muitai. 
Balfas vaistus į Lenkiją tebe- 
siunčia, bet iš prašančiųjų rei-

ir 
iš

kalauja receptų. Kartais prie 
receptų gaunami ir oficialūs ne
turto pažymėjimai. '

Pinigus siųsti Lenkijon ne
apsimoka. Agentūros už tarpi
ninkavimą lupa ir Lenkijoj kei
timo vertė į zlotus menka; nu
siuntus rūbus — medžiagas, 
šelpiamasis daugiau gauna.

Balfas naudoja visas priemo
nes, kad daugiau pagelbėti 
Punsko ir kitų vietų lietuviams 
Lenkijoje. Tam šalpos darbui 
jokių privilegijų nei sutarčių 
su Lenkijos vyriausybe neturi, 
nors atitinkami žygiai buvo da
ryti. Balfo adresas lietuviams 
Lenkijoje žinomas ir jų prašy
mai Balfan ateina gausiai.

K. L. J.

LIETUVIU NAMAI PLEČIASI
LOS ANGELES, CALIF.

Sausio 22 lietuvių namuose 
įvyko dalininkų susirinkimas, 
kuri pravedė ir nupasakojo at
liktų darbų eigą tarybos pirm. 
J. Uždavinys. Namai yra iš dvie
jų pastatų. Pirmame jų yra 3 
butai, kuriuos nuomoja lietu
vių šeimos, seklyčia su baru 
ir virtuve bei patalpos rašti
nėm. Antrojo pastato apačioje 
yra salė susirinkimams, o ant
rame aukšte keletas kambarių 
organizacijų reikalams. Kai ku
rie raštinių kambariai ir iš da
lies salė yra šiuo metu išnuo-

NEW YORKO Balto rėmė jų. susirinkime: iš k. i d.: kun. L. Jankus, Gen kon. J. Budrys, J. Audėnas, V. Barčiauskas. Nuotr. V. Maželio.

pa-

LIETUVIU BENDRUOMENĖ REMIASI DEMOKRATIJOS PRINCIPAIS
Lietuvių Bendruomenės Chi

cagos apygardos metinis suva
žiavimas dalyvių skaičiumi pra
šoko anksčiau buvusius. 86 apy
linkių atstovai ir visa eilė sve- 
čiųkantriai ir susikaupę įrodė, 
kad lietuviškasis Bendruome
nės reikalas yra dar gyvas.

Prezidiumas ir komisijos 
Suvažiavimą atidarė LB Chica
gos apygardos valdybos pirmi-

Susirinkime buvo plačiai ap- ninkas J. Jasaitis. Prezidiuman 
tarta galimi pagalbos Į Lenki- pakviesti pirmininkais prof. M. 
ją sustiprinimo būdai. Deja, 
lietuviams daug vilčių nėra, o 
jie bene skurdžiausiai iš visų 
Lenkijos gyventojų gyvena.

Vartotų rūbų paketukai su 
šiaip taip pakeliamu muitu į 
Lenkiją gali būti siunčiami tik

dangas emigracijos bylą.

Iš apygardos suvažiavimo Chicagoje

nė ir V. Dragūnaitis; nomina
cijų — Z‘. Dailidka, K. Januš
ka, B. Nainys, V. Šimaitis ir 
K. Rožanskas; rezoliucijų — 
D. Bielskus, T. Blinstrubas, B. 
Ličkus, A. Reivytis ir J. Pet
rauskas. '

Sveikinimai
Lietuvos konsulas dr. P.

Daužvardis priminė, kad turi- 
Mackevičius, J. Kiznis ir B. me kovoti dėl Lietuvos laisvės,
Juška, o sekretoriais — B. Mi- 
niataitė ir A. Gaška. Registra
cijos ir mandatų komisiją su
darė: I. Miklaševičiūtė (prieš 
keletą mėnesių atvykusi iŠ oku
puotos Lietuvos). L. Vaičiūnie-

ADVOKATAS EDWARD W
LOPATTO PASKIRTAS TEISĖJU

VVilkes Bar re, Pa. 1961 pra- kitataučiai. Yra gyvai Įsijungęs

pareikšdamas padėką už Įgyven
dinimą Lietuvos paviljono tarp
tautinėje prekybos ir pramonės 
parodoje. Balto vardu sveiki
no A. Gintneris, prikergdamas 
linkėjimus ir žurnalistų sąjun
gos Chicagos skyriaus. V. Dai
lidka — liaudininkų vardu. J. 
Vedegys — mokytojų sąjungos, 
(Chicagos skyrius yra įstojęs i 
Bendruomenę), T. Blinstrubas 
— tautinės sąjungos. Vysk. V.

Iždininkas J. Bertašius kėlė 
mintį, kad paviljono virš 800 
dol. nuostolį turėtų padengti 
Lietuvos laisvinimo veiksniai, 
o ne apygardos valdyba. Dabar 
nuostolis yra LB Chicagos apy
gardos va/dybos padengtas.

Kontrolės komisijos vardu St. 
Daunys pabrėžė geriausiai at
liktus darbus: pirmininko, iž
dininko, informacijos vedėjo.

Pranešimus dar padarė 17 
apylinkių atstovai. Stipriausia, 
kad ir ne iš didžiųjų, apylin
kė yra Auroros, kur visi lietu
viai priklauso Bendruomenei ir 
moka solidarumo mokestį, ir 
Kenoshos.

St. Barzdų k o žodis
ALB Centro Valdybos pirmi- J. Petrauskas, S. Šaučiūnas, J. 

ninkas savo kalboje nurodė, 
kad Bendruomenė remiasi vi
suotinumo ir demokratizmo

principais. Rinkimai yra demo
kratiški. Kas puola Bendruome
nę iš to taško, tai tik norėda
mi pakenkti. Pirmininkas dar 
pabrėžė, kad šiemet minim LB 
dešimtmetį. Tad reikia dar stip
riau įprasminti kelius, kuriais 
einame. Dr. J. Girnius turi pa
ruošęs knygą Lietuvių Bendruo
menės idėjų ir principų išryš
kinimo prasme.. CV tą knygą 
turi ir ieško kelių išleisti. Be 
to. netoli LB Tarybos rinkimai. 
Vyriausia rinkiminė komisija 
sudaryta Chicagoje, jai pirmi
ninkauja adv. R. Skipitis.

Nauja valdyba
Iš išstatytų 14 kandidatų į 

naują apskrities valdybą slap
tu balsavimu išrinkti: J. Berta- 
šius. D. Bielskus. V. Grėbliū- 
nas, J. Jasaitis. B. Miniataitė,

Vaičiūnas ir F. Valinskas. Re
vizijos komisija — K. Bružas. 
St. Daunys ir dr. P. Kisielius.

moti nelietuviam. Susirinkime 
konstatuota, kad šiuo metu 
smarkiai augančios lietuvių ko
lonijos reikalavimų šie namai 
pilnai negali patenkinti. Svar
biausia trūksta didelės salės, 
kuri galėtų sutalpinti keletą 
šimtų žmonių. Todėl didesniem 
parengimam tenka salę samdy
ti pas kitataučius. Prieita iš
vados. kad šie namai yra tik 
pirmas žingsnis didesnei salei 
įsigyti ir kad lietuviai nebūtų 
priversti iš savųjų surinktus pi
nigus sumokėti kitiems, bet kad 
jie liktų bendram turtui Įsigy
ti, o pelnas būtų naudojamas 
lietuvių kultūriniams reikalams. 
Susirinkusieji pavedė tarybai 
ši reikalą tyrinėti ir, esant ga
limybei, imtis didesnių užsimo
jimų. Diskusijose pasisakė eilė 
dalyvių: J. Motiejūnas, I. Me
džiukas, V. Pažiūra, A. Rauli- 
naitis. A. Dapšys, A. Skirtus, 
P. Litvinas, M. Aftukienė ir k. 
Be to, dalininkai įsipareigojo 
nupirkti po viena kėdę salei ir 
seklyčiai. Po to buvo išdalintos 
akcijos, o seklyčioje buvo lais
vi pašnekesiai ir vaišės.

Iš Balfo veiklos
Sausio 29 šv. Kazimiero

rapijos salėje įvyko metinis 
Balfo skyriaus susirinkimas, 
kuriam pirmininkavo I. Medžiu
kas, sekretoriavo S. Šakienė. 
Valdybos pirm. A. Dabšys, ku
ris neseniai išrinktas vienu iš 
Balfo centro direktorių, prane
šė apie praėjusių metų sky
riaus veiklą. Turėta apie 1,600 
dol. pajamų, iš kurių 1,250 dol. 
pasiųsta centrui. Apie Balfo sei
mą Chicagoje kalbėjo direktorė 
A. Devenienė, ir V. Bakūnas. Į 
naują skyriaus valdybą išrink
ti: pirm. V. Pažiūra, vicepirm. 
I. Medžiukas ir V. Kazlauskas, 
ižd. P. Raulinaitienė, sekr. S. 
Šakienė ir nariai — J. Gliau
dys, J. Motiejūnas ir Ąžuolai- 
tienė. Revizijos komisijon per
rinkti: V. Bakūnas, M. Gliaudie- 
nė ir J. Trušauskas. Susirinki
mas išreiškė padėką šv. Kazi
miero par. klebonui J. Kučin- 
giui, leidusiam be jokio atlygi
nimo pasinaudoti parapijos sa
le Balfo koncertui, lietuvių ra
dijo valandėlės direktoriui B. 
Gediminui, skelbusiam aukoto
jų sąrašus, ir J. Giliui, vedu
siam skyriaus atskaitomybės 
knygas. Susirinkime dr. P. V. 
Raulinaitis iškėlė, kad Balfo 
centras kreiptųsi Į Amerikos 
vyriausybę, prašydamas remti 
pinigais Balfą, kuris šelpia į

Įiš visurĮ
— JAV ir Kanados antrajai 

dainų šventei jau įsiregistravo 
1100 choristų iŠ 28 vienetų. 
Dainų . šventę ruošia Lietuvių 
Bendruomenė Chicagoje liepos 
2. Šventei pramatytas tarptau
tinis amfiteatras, kuriame gali 
tilpti iki 15,000 žmonių.

— Los Angeles šv. Kazimie
ro lietuvių choras, vadovauja
mas muz. Broniaus Budriūno, 
bus vienas iš tolimiausių cho
rų antroje dainų šventėje.

— Dešimts mergaičių iŠ Len
kijos jau atvyko į Kanadą ir, 
čia ištekėjo. Jas iškvietė laiš
kais susirašę ir susipažinę su
žadėtiniai.

— Kun. Dovydas Sokelis 
paskirtas Marijos Aplankymo 
parapijos administratorium Ma- 
rytown. Wise. Prieš tai jis bu
vo ligoninės kapelionu Cuda- 
hy, Wisc.

— Kun. B. Sugintas praėju
sį gruodžio mėn. surinko 1.200 
dol. paremti lietuvių gimnazi
jom.

— Petras ir Jadvyga Maldei- 
kiai persikėlė į naują butą: 
1836 So. 49 Ct.. Cicero 50, 
III. P. Maldeikis yra pirminin
kas komisijos, kuri rūpinasi 
Lietuvos Katalikų Mokslo Aka
demijos suvažiavimu Chicagoje 
rugsėjo 2.

— Putnam, Conn. — gavė
nios rekolekcijos bus vasario 
24-26 studentėms ir dirban
čioms mergaitėms, kovo 3-5 — 
tremtinėms moterims, kovo 10- 
12 moksleivėms. Rekolekcijas 
ves tėvas Leonas Zaremba, S. J. 
Norinčios dalyvauti prašomos 
registruotis iš anksto adresu: 
Rev. Sister Superior, I. C. Con- 
vent. R. F. D. 2, Putnam, Conn.

— Mergaičių stovykla Put- 
name prasidės liepos 2 ir baig
sis liepos 30 lietuvių susiarti
nimo šveste.

— Dailininkė A. Kašubienė 
daro mozaiką Šiluvos Marijos 
statulai Putnam. Conn. Mozai
ka bus baigta gegužės mėn. 
Kongregacijos rėmėjų seimas 
įvyks gegužės mėnesio paskuti
nį sekmadienį.

— Chicagoje sausio 24 ban
ditai apiplėšė lietuvių banką 
“District Savings and Loan 
Assoc ”. išnešdami 4.000 dol.

—Vladas Urbietis Argenti
noje verčiasi geležies gamybos 
pramone. Neseniai Įvykusiame 
suvažiavime jis išrinktas į val
dybą geležies fabrikantų sąjun
gos, kuri apima visą Argenti
ną.

džioje Pennsylvanijos guberna
torius David L. Lawrence pa
skyrė advokatą Edward W. Lo- 
patto Luzeme apskrities Or- 
phans Court teismo teisėju. Jis 
baigs mirusio teisėjo Paul Se- 
lecky neišbaigtą terminą, kuris 
tęsis iki 1962 sausio 1. Beje, 
teisėjas Lopatto jau pasiskelbė, 
kad jis kandidatuos pilnam de
šimties metų terminui. Vieti
niai angliškieji dienraščiai pa
žymėjo. kad Lopatto yra pir
masis lietuvių tautybės advoka
tas. pasiekęs Luzeme apskri
ties teisėjo vietos, o gal būt, 
ir visoje Pennsylvanijos vals
tybėje. Kitos tautinės grupės 
galėjo tuo pasididžiuoti jau 
anksčiau. Teisėjas F. W. Lopat
to yra. palyginti, dar jaunas, 
bet jį gerai žino ir lietuviai ir

į lietuvių judėjimą ir veiklą, 
taip pat yra aktyvus Luzerne 
apskrities visuomeninėje ir po
litinėje veikloje. Jis yra sūnus 
mirusio lietuvių veikėjo, buv. 
ilgamečio LRKSA ir SLA pa
tarėjo Jono Lopattos. Edvardas 
yra gimęs 1918 spalio 29 Wil- 
kes-Barre. čia išėjęs pradžios 
ir aukštesnius mokslus. Toliau 
mokėsi Wyoming seminarijoje. 
Pennsylvanijos universitete bai
gė teisių fakultetą. Antrojo pa
saulinio karo metu tarnavo JAV 
aviacijoje kapitonu. 1959 ru
denį buvo išrinktas ketverių 
metų terminui Luzerne apskri
ties Register of Wills įstaigos 
viršininku, bet paskyrus jį tei
sėju, iš tos vietos atsisakė. Au
gina 5 sūnus ir 4 dukteris. Ge
riausios sėkmės! M.Z.

Brizgys patarė šaltai, su meile 
svarstyti Bendruomenės reika
lus, ieškant būdų pritraukti 
darbu ir pavyzdžiu lietuvišką
jį jaunimą, nes tam jaunimui 

' Bendruomenės vardas gana sve
timas.

Raštu — kunigaikštienės Bi
rutės draugija ir lietuvių stu
dentų sąjunga.

Pranešimai

Pirm. J. Jasaitis pabrėžė, kad 
plačiai nuskambėjo Lietifvos 
paviljono organizavimas. Suda
ryti komitetai — antrajai dai
nų šventei ruošti, prof. S. Kai
riui paremti. Pastatytas visuo
menininkui V. Kvieskai pamin
klas. Renkami pinigai Italijos
Lietuvių Bendruomenei (kun. 
Mincevičiaus vardu). Suorgani-
zuotr lietuvių tautinių šokių mo
kytojų kursai. Iš 21 išlaikė eg
zaminus 9, tarpe kurių, trys

DARBININKO skaitytojai maloniai yra prašomi 
ilgai neužtrukti su prenumeratos atsilyginimu 1961 me
tams. Dar yra skaitytoju. kurie Darbininko prenumeratos 
neapsimokėję už 1960 metus. Kas dar nespėjo sumokėti 
prenumeratos už 1960 ir 1961 metus, padarykite tuojau.

Jūsiį patogumui prašome naudotis šia atkarpa: 
Siunčiu Darbininko prenumeratą už ............ ........

metus, auką $.................... Darbininko kalendoriaus išlai
doms padengti bei lietuviškai spaudai paremti.

Pavardė ...................... .................. .............
Adresas .......... .................................. ...........................

Parašas

? ' ' ...... ‘ ....

čia gimę lietuviai. 'Užsibrėžta 
kultūros namų, lietuviškos ber
niukams gimnazijos ir kovojan
čios Lietuvos dienos įgyvendi
nimas. Suruoštas literatūros va
karas, susilaukęs gražaus pasi
sekimo. Įsteigta nauja LB apy
linkė, o didelė dalis apylinkių
buvo aplankyta ir pasitarta or
ganizaciniais reikalais. Silpnes
nės apylinkės pastiprintos. 
Glaudus bendradarbiavimas su 
centro valdyba. Valdybos pa
stangomis lietuvių vyrų ir mo
terų choras pakviestas į New

Ii LIETUVIŲ. BENDRUOMENĖS namų Los Angeles dalininkų susirinki
mo. Ii d. i k. I eilėje sėdi direktorių tarybos nariai: J. Truiauskas ir J.
Sakalauskas. Kalba reviz. komisijos pirmininkas I. Medžiukas. Nuotr. L. 
Briedžio.

SUSIPAŽINK SU ATEITIM
Ateitis per savo 50 metų iš

tikimai ir nenuilstamai kovojo 
už geresnio žmogaus, geresnio 
lietuvio išugdymą, šiandien A- 
teitis mūsų dabartinėse kovo
se yra dar reikalingesnė, negu 
bet kada savo istorijoje yra bu
vusi. Norėdama, kad didesnis
mūsų jaunimo skaičius, o taip 
pat ir vyresniųjų, kurie sielo
jasi lietuviško jaunimo proble
momis. bei nori sekti jų akty
vumą. galėtų pasinaudoti šiuo 
katalikišku jaunimo žurnalu.

jubilėjinį Ateities prenume
ratorių vajų."

Visi, kurie naujai užsiprenu
meruos Ateiti iki balandžio 16. 
gaus žurnalą per ištisus metus 
tik už 4 dol. Pagalvokim, ar 
nereikėtų šią taip mažą sumą
išleisti, užsiprenumeruojant šį 
kataliRiško jaunimo žurnalą sau 
savo vaikams ar kaip dovaną 
savo pažįstamiems. Prenumera
tas siųsti: Ateitis. 5254 So. 
Trumbull. Avė.. Chicago 32.

vargą patekusius lietuvius, kaip 
nekaltas rusiškai bolševikiško 
kolonializmo aukas, taip pat į- 
Įvairių tikybų bažnyčias, kad 
jos, vadovaudamosios brolybės 
principais, šelptų per Balfą ne
laimėn patekusį brolį, į viso 
pasaulio lietuvių bažnytines 
bendruomenes, kad vienos die
nos rinkliavą bažnyčioje paskir
tų kenčiančiųjų lietuvių para
mai, kaip daromos rinkliavos 
negrų, indėnų ir k. reikalams. 
Dėl rinkliavos pravedimo vietos 
parapijos bažnyčioje, pasiūlyta 
naujai Balfo valdybai kreiptis 
į šv. Kazimiero par. kleboną.

V. A.

— Romoje Vasario 16 minėji
mas šiemet jungiamas su 725 
metų sukaktimi nuo Lietuvos 
suvienijimo Mindaugo rankose. 
Pamaldos laikys ir pamokslą 
pasakys kardinolas G. Pizzardo, 
kalbės Italijos už. reik, minist. 
prof. G. Martino. Meninę pro
gramą išpildys sol. A. Uknevi- 
čiūtė ir smuikininkas H. Dan- 
nemann.

Reikalingas vargonininkas. 
Sąlygos geros. Kreiptis laišku 
į Darbininko redakciją. 910 
Willoughby Avė.. Brooklyn 21, 
N. Y.

NORWOOD, MASS.

Ona ir Antanas Padūkai sau
sio 22 minėjo 50 metų vedy
binio gyvenimo sukaktį. Abudu 
yra kilę iš Vilniaus krašto. 
Nors priklauso vieto« lenkų pa
rapijai, bet dažnai nuoširdžiai 
paremia darbu ir aukomis lie
tuviškus reikalus. Pobūvis įvy
ko lietuvių salėje. Dalyvavo 
virs 200 žmonių. Auksinę su
kaktį jiem suruošė sūnus Ed-
vardas, dukros Lena ir Albina 
ir daugelio lietuviškų parengi
mų vadovė Izabelė Vasiliauskie
nė. Jubiliatams palinkėta ilgiau
sių metų, sveikatos ir laimės 
sulaukti deimantinės sukakties.

Yorką. s skelbia; Iii. ' B. Kovas
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BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ .

Tel.: APplegate 70349 Sav. V. ZELENIS

BANGA TELEVISION
34-23 FULTON STREET BROOKLYN 8, N. Y.

NAUDOKITĖS PROGA!
• Fedder* (geriausios rCišies) oro vėsintuvai. Žemiau sezono kainos
• 4O‘"4 nuolaidos, vokiškiems Biaupunkt radio bei stereo HI-FI 

aparatams
• Dideli atpiginimai aukščiausiai įvertintoms Admiral ir Motorola

23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

Nemokami dovanos su kiekvienu pirkiniu
Televizijos. HI-FI bei vokiškų aparatų taisymas atliekamas RCA 

kvalifikuoto techniko
Darbo valandos: kasdien iki 7 vai. vak.; penktad. iki 9 vai. vak.

t

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS

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

EVergreen 7-2155 Resid. Illinois 8-71 18Michael Burke.

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN ACENCY

Manhattan — Reasanable PricesIš Balfo veiklos
AU 1-2397

EXCELLENT DAY CARE

nintelėje mažytėje šv. Kazimie-

Vietinis

man.
Kun. S. Morkūnui klebonau

jant. surinkta vietos aukštesnės

CATHOLICS WELCOME 
Excellent Care for Children 

Dalv or Weekly
■ REASONABLE 

AU 1-5238

LOVING CHILD CARE ►

Catholic Children Cared For
DAILY or WEEKLY 

in Private Home in Manhattan 
Reasonable

A U 1-3974

TO PLACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANC E 
Call LO 3-7291

Vasario 16 minėjimas
Lietuvos nepriklausomybės 

minėjimas bus sekmadienį, va-

EXCELLENT DAILY CARE
GIVEN TO CHILDREN 

Hot Meals Reasonable Prices 
Riverside Drive Area 

FO 8-5719

"Catholic VVelcome — Reasonable
DA 8-2792

► 110-04 Jamaica Avenue

IN BROOKLYN
Ex.perenced Mother Will Give 

Excellent Day Care To Children 
2-4 Years of Age In Private Home

Reasonable ST 3-4346

BRIGHTON BEACH AREA
CHILDREN BOARDED DAILY

Reasonab’e Prices
DE 2-3897

BABY NURSE (catholic)
VV*ill Care for Children Daily or
VVeekly. Excellent Care. Large

Spacious Back Yard R.-asonabl-* 
ST 9-6091

EXPERIENCED MOTHER
WTLL DAY CARE CHILDREN
10 VVeekly - - Private . Home 

in Brooklyn — Catholics VVelcoiiie
NE 8-1785

MOTHERLY LOVE
Children .Boa rded Daily or Weeklv 

NURSE EXPERIENCE
from Infant up. Reasonable Rates

JA 9-0309

FOR WORKING MOTHER
EXPERIENCED DAY CAR£ 
Private Home in Brooklyn 

R«-as*>nabl<- Prices — Catholics 
VELCOME 
HY 8-0968

EXPERIENCED MOTHER WILL

Day Care Children in Her 
Private Home in Manhattan 

Catholice VVelcome Reasonable 
AU -2379

Kas norėtų skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 5-7281

CHILDREN BOARDED

Norėtu matyti
Prancūzijoje lankėsi Sovietų 

Rusijos ekskursija. Ekskursan
tais buvo bolševikiniai partiza
nai iš praėjusio karo. Norėta 
jiem sūdanti malonumą pama
tyti Vakarų pasaulį. Bet jie tu
rėjo nemalonumą pataikyti tuo 
laiku, kai buvo geležinkeliečių 
streikas. Atsisveikinant sve
čius pobūvyje buvo paklausta, 
kas jiem labiausiai patiko. Eks
kursijos vadovas atsakė: “Strei
kas. Tokio dalyko dar nebuvo
me matę ...”

Ar nori būti džentelmenu?
Anglijoje kalbama, kad sun

kiausias mokslas yra tapti tik
ru džentelmenu. Tam reikia 
prabūti kolegijoje 36 metai. Tą 
skaičių sudaro 12 metų studi
jų senelio. 12 metų studijų tė
vo ir 12 
Vadinasi, 
vas visai 
keisi tik

metų studijų sūnaus, 
jei tavo senelis ir tė- 
nesimokė. o pats mo- 
4 metus kolegijoje,

tai esi tik devintoji džentel
meno dalis.

Kas yra, tai nėra?
Irake yra uždrausta betkam 

turėti žemėlapius, atlasus ir 
knygas, kuriose būtų minimas 
Izraelio valstybės vardas. Geo
grafijos vadovėliuose galima ra
šyti tiktai • Palestina". O jeigu 
nurodomos sienos, tai turi būti 
pažymėta vienoje pusėje “Lais
voji Palestina" (arabų valdoma), 
o antroje — “Pavergtoji Pa
lestina” (žydų pagrobta).

Kas savęs nepripažįsta—
Anglijos Bažnyčios globėjas. 

Canterbury arkivyskupas dr. 
Arthur Ramsey. pasiryžęs iš 
katekizmo, giesmių ir maldų iš
braukti velnią. Esą žmonės ne
betiki, kad jis būtų. O kadan
gi jo nėra ir nebuvo, tai ne
buvo nei pirmos nuodėmės, nes 
nebuvo kam Adomo ir Ievos 
gundyti. Tai tik pasaka. Pasau
lis esąs geras. Neverta kalbėti 
apie “nuodėmingą” pasaulį ir 
velnią. — Tik čia vienas klau
simas: Kokie žmonės netiki vel
nią? Ar tie. kurie dabar, “ne 
pasakų laikais", patys atlieka 
velnišką darbą?

» -r • • • <•• • • • • • • > c t-• •• • ■ 
NURSING HOME

RIVERVIEVV NURSING HOME 
117 Beekman Street 

Choronir Invalids, Elderly Peop'e 
Capeable Nursing Care 

Moderato Prices 
\VO 4-4030

"MANO
LIETUVOS.

PRISIMINIMAI” 
iMv IJthnaninn Memoriest 

Kaina $4.98
Antrųjų mažų t angliškai 1 —

"Chrisfmas Carols”
Shepherd Bov and Slevping Child

Kaina 98<
Mltl ii .rlboro (Vi 

rintojjims užsakius sniais 
kiais —

A!c.x M.ithevzs—256 Union A v*. 
Brooklvn 11. N Y.: Jack J.Stukas 
- 1264 Wh te St HilM.d'' N J : 
Juozas Ginkus 495 Grand .St., 
Rrv.klvn 11 NV; Darbmink s 

f»1O VViib’H'dihv At- Bi <r.
lyn 21. N V . Spaudos Kioskas 
280 Union A ve. Brooklyn 11, N. Y.

vicepirm. A. Vagelio, sėkr. kun. 
J. Steponaičio, ižd. P. Babic
ko ir nario P. Alavošiaus. Į re
vizijos komisiją išrinkti J.Ma- 
tulevičius. V. Židžiūnas ir Pr. 
Pauliukonis. Naujoji valdyba 
numato surengti dar šią žiemą 
Balfo reikalams rinkliavą. Nau
jai valdybai linkime sėkmingos 
veiklos. Pr.

KVIEČIAME Į NEPRIKLAUSOMYBES MINĖJIMUS
WORCESTER, MASS.

Sausio 15 ir 22 Aušros Var
tų par. patalpose įvyko abie
jų parapijų ir daugelio organi
zacijų atstovų pasitarimas, ku
riam pirmininkavo J. Glavickas 
ir sekretoriavo J. Svikla. Su
sirinkimas nutarė surengti vie
ną bendrą \Vorcesterio lietuvių 
visuomenei Vasario 16 minėji
mą vasario 19 d. 4 vai. Auš
ros Vartų par. salėje.

Šventės rengimo garbės ko
mitetą sūdai o prel. K. Vasys. 
kun. J. Bakanas ir Mass. kon
greso atstovas V. Pigaga. Dar
bo komitetą — pirm. J. Gla
vickas.- vicepirm. M. žemaitai
tis. sekr. Marytė Klimaitė ir 
Julius Svikla. ižd. ir rez. kom. 
pirm. kun. J. Jutkevičius. iždo 
sekret. V. Pajaujis, iždo glo
bėjai: Tareila. J. šalaviejus ii' 
Mancevičius, tautiškus šventei 
ženklelius parūpina J. Lendrai- 
tienė ir Tareilienė. Meninės da
lies programa pasirūpinti pa
vesta kun. J. Steponaičiui. Me
ninę programą atlikti pakvies- tė Birutė Smetonienė ir akomp. 
ti Aušros Vartų par. choras, 
veteranų būgnų orkestras, šv. 
Kazimiero par. mokyklos moki
niai ir skautų šokių grupė. 
Spaudos reikalais rūpintis pa
vesta B. Kvedaraitei. J. Kra- 
sinskui ir Pr. Pauliukoniui. Iš 
svečių numatyta į šventę pa
kviesti miesto burmistrą ir di
delį lietuvių bičiuli kongresma- 
ną Harold Donahue. Per Wor- 
cesterio radijo stotį WNEB va
sario 12 2 vai. rengiama va
landėlė. per kurią tars žodi adv. 
A. Mileris ir kongresmanas Ha
rold Donahue.

Metinė parapijos apyskaita
Sausio 29 šv. Kazimiero par. 

klebonas kun. J. Bakanas pra
nešė 1960 m. parapijos apyskai
tą: per metus parapija turėjo 
93.000 dol. pajamų ir 91.000 
dol. išlaidų. 1961 sausio 1 pa
rapija turėjo kapitalo 40.000 iš 
kurią 5.000 grynais pinigais, o 
kiti valstybės bonais ir pasko
la kurijai.

CLEVELAND, OHIO
Vasario 16 minėjimas bus 

vasario 12. Iš ryto 10 vai. iš
kilmingos mišios šv. Jono ka
tedroje. Mišias aukos prel. Ri- 
chard P. Walsh. Pamaldų me
tu giedos Čiurlionio ansamblio 
vyrų choras. Tuoj po pamaldų 
bus iškilmingas minėjimas St. 
John College salėje, 1007 Su- 
perior Avė. Kalbės šen. Frank 
J. Lausche. buvęs ilgametis Cle- 
velando burmistras ir Ohio gu
bernatorius. ir dr. Antanas Tri
makas. Vliko pirmininkas. Me
ninę programą išpildys solistė 
Juliann Luiza Burke. pianis-

Vasario 12 yra užprašytos 
mišios abejose lietuvių bažny
čiose už žuvusius ir kovojusius 
dėl Lietuvos laisvės.

Iškilmingo minėjimo metu 
bus renkamos aukos. Bus išda
linti vokeliai. Kiekvienas auko
tojas įdeda auką į voką, ant 
voko pažymi aukotą sumą ir 
savo vardą, pavardę bei adresą. 
Surinkti pinigai bus persiųs
ti Amerikos Lietuvių Tarybos 
Vykdomajam Komitetui.

Jei kas dėl ypatingų priežas
čių minėjime negalės dalyvau
ti. prašome auką pasiųsti sky
riaus iždininkui šiuo adresu: 
J. Dobrovolskis. 13813 Othel- 
lo St., Cleveland, Ohio.

Pamaldose ir iškilmingam mi
nėjime salėje organizacijos 
kviečiamos dalyvauti su vėlia
vomis.

šeštadienį (vasario 11). 1 vai. 
Carter Hotel, Prospect ir E. 9 
St. bus spaudos konferencija ir 
Vliko pirmininko dr. Antano 
Trimako pagerbimas.

Alto Skyriaus Valdyba

CATHOLICS WELCOME
Excellent Child Care 

Daily or Weekly 
Reasonable Ra tęs

FO 8-2931

Sausio 29 Aušros Vartų pa
rapijos salėje įvyko Worceste- 
rio Balfo skyriaus metinis susi
rinkimas. kuriame buv. valdyba 
pateikė savo veiklos metinę 
apyskaitą. Išrinkta nauja val
dyba iš pirm. J. K. Jonaičio.

ŽINIOS Iš NEW
Klebonas kun. J. Matutis su

maniai darbuojasi mūsų para
pijoje. Jam i talką stojo bū
relis jaunų vyrų, kurie pasi
vadino “Knotty Pine Club”. Jie 
susirenka kas savaitę vieną va
karą. šis būrelis jau skoningai 
atremontavo parapijos mažąją 
svetainę. į kurią yra jauku at
silankyti. susiaurino klebonijos 
prieangį. Tai duoda daugiau 
vietos pravažiuoti pro bažnyčią. 
Dabar remonto darbai vykdo
mi parapijos svetainės didžia
jam prieangy. Klebonas yra dė
kingas “Knotty Pine Club” na
riams. nes jie savo darbu su
taupo parapijai gražią sumą pi
nigų.

Klebonas savo metinėje apy
skaitoje pasidžiaugė parapiečių 
dosnumu ir gera širdimi. Paja
mos praeitų metų buvo gana 
gausios. Išmokėjus išlaidas, pa
liko gana graži suma. Klebo
nas nuoširdžiai kvietė visus vie
ningai dirbti ir remti parapijos 
reikalus ir šiais metais.

HAVEN, CONN. •
sario 19. 3 vai. popiet šv. Ka
zimiero par. svetainėje. 339 
Gręene St. Ruošia Alto skyrius 
ir nuoširdžiai kviečia visus at
silankyti. bendrai pareikšti sa
vo žodį už tėvynės laisvę ir 
parodyti priešui, kuris mūsų tė
vynę pavergė, kad nenustosim 
dirbę, kol tėvų žemė atgaus sa
vo laisvę. Prašom visų draugi
jų ir kuopų bet klubų minėtą 
dieną nerengti kitų parengimų, 
bet visi ruoškimės į mūsų tau
tos šventę.

Motery Sąjungos vajus
Labai malonu, kad Moterų Są 

jungoscentro valdyba prail
gino naujų narių vertgvimo va
jų. Kuopos, kurios negalėjo dar 
pasidarbuoti, gali stoti į darbą, 
kalbinti visas lietuves moteris 
ir merginas tapti narėmis są
jungos, kuri yra vienintelė lie
tuvių katalikių moterų šioje ša
lyje. Sesės lietuvaitės, supras
kit. kad būdamos organizuotos, 
mes galime atlikti didelius dar
bus, palaikydamos lietuvių kal
bą, savo tautą ir bažnyčią. Už 
prirašymą naujų narių yra ski
riamos dovanos.

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

Richmond Hill 18. N. Y.

Tel. VIrginia 6-1800

MERCURY Parcel & Trading to
; 943 Elizabeth Avenue
> * ■► 
►

Elizabeth. N. J.

Skyrių veda JONYNĄ ŠIŠIEN£

Phone: ELizabeth 4-7608

Siuntiniai j —

LIETUVĄ. UKRAINĄ. LATVIJĄ. ESTIJĄ ir kitus kraštus

SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS

» Didelis pasirinkimas vilnonių atraižų vyriškom bei moteriškom eilu- 
J tėm. paltam; vilnonės skaros, kilimai, lovų užtiesaali ir kt. • Pri- 
> imami užsakymai ir raštu. Jums patarnaus lietuvė moteris, kalbanti 
' įvairiom kalbom. Mandagus, kruopštus ir nebrangus patarnavimas.

> Kviečiame jus tapti mūsų klijentais

Atidarą nuo 8:30 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro 
Sekmadieniais nuo 8:30 vai. iki 4 vai. popiet.

| Pagrindinė kontora: 80 East 7th Street, New York 3, N. Y.

MAŽOS PARAPIJOS DIDELES AUKOS
SIOUX CITY, IOWA

šv. Kazimiero lietuvių para- nuo Dievo ir Bažnyčios grįžo, 
pija yra viena mažiausių Sioux . Nekatalikai priima katalikų ti- 
City. turinti tik 84 šeimas. Čia kėjimą. Vedybos būna tik baž- 
nėra nei vieno lietuvio gydy-> nyčioje. Trys jaunos mergaitės 
tojo, inžinieriaus, nėra turtin- įstojo į vienuolyną, iš jų viena 
gesnių biznierių. Parapiečių konvertite. Įvesta trečios mi- 
daugiausia dirba skerdyklose šios sekmadieniais ir šventadie- 
paprastais darbininkais. Tačiau niais. Gavėnios metu ir pirmais 
proporcingai šeimų skaičiumi mėnesių penktadieniais mišios 
praeitais metais šv. Kazimiero būna vakarais. Sekmadieniais 
parapija buvo pirmoji visoje' talkina kancleris dr. L. Hof- 
Sioux City diecezijoje; savo di
deliu dosnumu pralenkė visus.

Pernai gauta pajamų 37.225.
83. Išlaidų buvo 20.619.30. Li- katalikų mokyklos statybai ir 
ko 16.606.53 pradžios mokyk- joS išlaikymui 70.000 dol.; su
los statybos fondui. 1961 sau- mokėta bažnyčiom klebonijos, 
šio 1 parapija turėjo banke seserų namo pag irimui ir pa- 
47.239.84. iš kurių 42.000.00 ati rapijos žemės p Ik mimui 36. 
dėta pradžios mokyklos staty
mo fondui. Stambesnieji auko
tojai: J. Virintos 813 dol.. P. 
Adams 725 dol. B. McGarry — 
723 dol. kun. S. Morkūnas 
716 dol. A. A. Kavolis 663 doL.

500 dpi. Išmokėta aukštesnės 
katalikų mokyklos skolų 20,200 
dol. ir jau sutaupyta naujos 
pradžios mokyklos statybos fon
dui 42.000. dol. Šie dideli dar
bai atlikti parapijoje, turinčio-

G. O’Day 486 dol., M. Bulota je tik 350 parapiečių.
477 dol.. P. Urbonas 384 dol.. Yra užplanuota trejų, ketve- 
G. J. Nconan 369 dol.. K. Na- rių metų laikotarpyje pastaty- 
shlenas 347 dol. ir \V. Wensla- ti gražią parapijos mokyklą vie- 
vaitis 336 dol.

Parapijos vaikučiai irgi ne- ro lietuvių parapijoje lovvos vai-
atsiliko nuo savo tėvelių, lak 
mėdaini diecezijoje pirmą vietą. 
Stambesni aukotojai C. Volo- 
shen 70.70. J. Eekish 65.75. S. 
Dodson 55.75. J. Bekish 54.50. 
kiti po mažiau.

Parėpi jos pažanga
Parapiečiai niekad visoje pa

rapijos istorijoje taip uoliai ne
lankė bažnyčios, kaip dabar, žus artimo meilės. darbas. 
Visa eilė ankščiau nutolusių

stybėje.
Lietuviai ir labdarybės at

žvilgiu pralenkia kitus. Dalis 
senųjų ateivių ir daugelis trem
tinių jau kelinti metai siunčia 
daug siuntinių į Lietuvą, Si
birą ir kitur. Yra parapiečių. 
pasiuntusių nuo 50 iki 80 siun
tinių. Tai tikrai didelis ir gra-

Užgavėnių vakarienė
Užgavėnių vakarienė ir ba

lius su įvairiais laimėjimais bus 
vasario 12, 6 vai. parapijos sve
tainėje. Vakarienė ruošiama pa
rapijos naudai. Visi kviečiami 
atsilankyti, maloniai laiką pra
leisti su savo draugais, kaimy
nais ir giminėm. M.

GRADUATE BABY NURSE
Wil! Day Car<- Childr-n 

AL*. W-<-k-nd.x 
REASONABLE 

Apply 
MOORE 

771 8*ck St. 
8RONX. N. Y.

Krautuvė: 75 East 7th Street • Tel. OR 4-3930
Mūsų firmos geriausia rekomendacija — tai 
tūkstančiai pastovių' klijentų visoje Amerikoje

AR JUS 1NEPERM0K ATE
už savo automobilio apdraudę?

Virš 21,000,000 automobilių savininkų 
moka daugiau, negu reikalinga.

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

Dideliam apdraudos su ta u py m ui, geresnei savo apsaugai 
ir greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostolių atlyginimo.

Kreipkitės:

. PETERS (Petrauskas)I Al.BERT l;
APDRAUDOS SPECIALISTAS

84-17 JAMAICA AVĖ. VVOODHAVEN 21, N. Y.
Tel. VI 3-1477

J į 186-53 —
NAMŲ ADRESAS 

95th Street Ozone Park 17, N. Y.



p X mim

DOVANOS GIMINĖM

IŠSIUNTIMU REIKALINGA PA8IR0PINTI JAU DABAR!

mūsų giminės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Lietu- 
K A Latvijoje, Estijoje, Užkarpatėje labiausiai 

vertina gautam siuntiny ? ? ? /
Be abejo, ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VILNO
NĖS MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI.
ITIIJ? galima pirkti vilnones medžiagas dovanom pa- 
IV U11 čiom žemiausiom kainom mieste?

TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

.S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 54525 

Cor. DELANCY, N.Y.C.
Parduodama: šilkas, nailonas, satinas, aksomas, pliušas, gobelenas, 
drobė, medžiagos užuolaidom, antduriam, užvalkalam, baldam ir k.

'KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIGN IR SEKMADIENIAIS, 
ISSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 V AK.

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į viršų, 

arba IND traukinta D-6 Avenue iki Delancęy Street.
Atsineškite šj skelbimų, kuris bus ypatingai {vertintas

SLIDININKAI kalnuose.

Harbininkui 
paremti aukojo

>o 1 doL^aukoĮo:
Elizabeth, MJu U. Maceiko

ms, E. Jurevičiūtė, K. Vagonis,

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

WEISS & KATZ, INC
187 ORCHARD ST, N. Y . C. GR 7-U30

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt

• * Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir medvilnės 
Specialiai žemos kainos tiems, 
kurie siunčia audinius į užsienį.

> Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau
► patarnauti klijentain. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

I SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ!
i ' Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 
X ir švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.
I Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 

(wholesale) kainomis.

K & K FABRICS
1158 East Jersey Street Elizabeth. N. J.

Telefonas: ELizabeth 4-1711 
ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO 

Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 59.50 už pilną eilutę

t VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
į IMPORTUOTOS ir VIETINES
▼ Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. 
X Taip pat šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, 
Į vilnonės skaros ir šalikai
Į Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis
v Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

PATENKINTI

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 ORCHAKD STREET NEW YORK 2, N. Y.

Tel : AL 4-8319

DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo artimuosius'Lietuvoje.

Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy- 
kite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui į R. Europą
Mes padedame jums atsikviesti savo gimines iš Sovietų Sąjungos

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 4.5 Str. New York 36, N. Y. • Tel. Clrde 5-7711

t VELYKOSARTfUA
t Siųsti Velykoms dovanų siuntinį draugams ir giminėms

į visas USSR dalis yra lengva ir patikima per

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

r

mūsų skyrius:

Tel.: AL 4-5456 
Tel.: Dl 5-6808 
Tel. HY 1-5290 
Tel. LO 2-5941 

Tel.: FO 3-8569 
Tel.: MU 4-4619

Cosmos turi daug metų patyrimą ir tūkstančius patenkintą klijentų 

Siuntiniai apdrausti — Pristatymas garantuotas
Gavėjas nieko nemoka

Rašykite arba aplankykite Jums artimiausius 
Licensed by Intourist

• NEW YORK 3, N. Y„ 39 - 2nd Avenue —
• BROOKLYN 7. N. Y. 600 Sutter Avenue —
• BROOKLYN 21, N. Y. 506 Wilson Avė. —
• ROCHESTER, N. Y^ 583 Hudson Avenue —
• LAKEWOOD, N. J. 126 - 4th Street —
• PATERSON 1, N.J„ 99 Main Street —
• NEW HAVEN, Conn., 6 Day Street — Tel.: LO2-144S
• PITTSBURG 3, Pa., 1015 E. Canon Street — Tel.: HU 1-2750
• VVORCESTER, Mass., 174 Millbury Street — Tel.: SW 8-2868
• HAMTRAMCK, Mich., 9350 Jos. Campan — Tel.: TR 3-1666
• CLEVELAND 13, Ohio, 2683 W. 14th Street — Tel.: TO 1-1068
• CHICAGO 22, IIU 2222 W. Chicago Avenue — Tel.: BR 8-6966
• CHICAGO 29, III, 2439 W. 69th Street — Tel.: WA 5-2737
• SAN FRANCISCO, CaU 2076 Sutter Street — Tel.: Fl 6-1571
• NEWARK 3, N.J^ 428 Springfield >venue — Tel.: Bl 3-1797
• PHILADELPHIA 23, Pa. 530 W. Girard Avė, — Tel. WA 2-4035
• WATERBURY, Conn., 6 John Street — Tel.: PLaza 6-6766
• GRAND RAPIDS. Mich„ 414 Scribner Avė, N.W. — GL8-2256
• PASSAIC, N. J, 211 Monroe Street — Tel.: PR 3-0979
• DETROIT, Midi., 6440 Michigan Avenue — Tel.: TA 5-8050
• VINELAND, N.J^ West Landi* Avenue, Greek Orthodox Bldg.

Pirmojo lietuvių miesto kūrimosi apž.
Prieš keleris metus atosto

gaujant kilo diskusijos apie 
sklypų įsigijimą vienoje vieto
je, kad būtų galima suburti di
desnį būrį lietuvių, palaikyti 
tarp jaunimo lietuvių kalbą ir 
kultūrą, o vyresniojo amžiaus 
įmonėms pasidžiaugti gražiais 
prisiminimais ir drauge paben
drauti nors vasaromis. Po il
gesnio važinėjimo po įvairias 
JAV vietoves ir ieškojimo tin- pų kaina bus 2,000 dol. Norin- 
kamos vietos klimato ir kitais 
atžvilgiais (kaip susisiekimo ir 
k.), pagaliau surasta vadina
moje Amerikos Šveicarijoje tin
kamas didesnis žemės plotas 
gražiam apie 1000 pėdų plokš
čiakalny netoli pasakiškai dai
lių ežerų grandinės Winnipe- 

; saukee, New Hampshire, apie 
70 mylių nuo Bostono. Toji 

; vieta Amerikoje garsi savo svei
ku, sausu kalnų klimatu. Kal
nai apaugę išimtinai eglėmis ir 
pušimis. Taip pat garsi savo 
kurortais vasaromis, žiemos 
sportu, slidėmis ir medžiokle. 
Temperatūra žiemą ir vasarą 
beveik tokia, kaip Lietuvoje, 
tik sausiau ir aukščiau. Susisie
kimas puikiausias, nes pernai 
baigta nauja autostrada (pike), 
be to, eina traukiniai, autobu
sai, lėktuvai. Visai arti Laconia 
miestas, kuris turi aerodromą. 
Ežerai dideli, jų didžiausias net 
35 mylių ilgumo, o artimiau
sias (už trijų ketvirčių mylios) 
Winnisquam 12 mylių. Yra idea 

; lių vietų maudymuisi, tad va
saromis suvažiuoja virš milijo
no vasarotojų. Artimiausias 
nuėstas (už 2-3 mylių) yra La
conia. Turi virš 20 tūkst nuo
latinių gyventojų. Darbui gauti 
yra nemažai fabrikų, kurie dau- 

į guma gamina sporto reikmenis. 
, Už 3 mylių yra Belknap kal- 
$ nai, kurie žiemomis sutraukia 
j tūkstančius sportininkų slidi- 
| ninku ir medžiotojų. Yra viso- 
« kiaušių įrengimų ir elektrinių
< traukinių į kalnus nuvažiuoti. 
4 Z. Steponavičius yra dfde-
< lio žemės ploto pilnateisis sa- 
4 vininkas. Nuosavybės dokumen- 
4 tai (deed) yra jau įregistruoti 
4 į Belknap county knygų regis-
< trą 1960 liepos 7, reg. nr. 406. 
« Sklypai matininko Francis G.
< Hambrook (gyv. Center Har- 
Į bor miestelyje) padalinti ir vi- 
1 si kiti formalumai baigti. Dau- 
$ geliui pirkėjų pageidaujant, 
Į sklypai padaryti 80 ant 140 pė- 1

dų, kas sudaro apie pusę ak
ro. Norintieji didelio sklypo, 
perka greta du. Pirkėjų susido
mėjimas didelis. Gauname daug 
laiškų, į kuriuos šiuo ir sten
giuosi smulkiau atsakyti.

DĖMESIO!
Kas neturi kur ramiai leis

ti gyvenimo dienų, kreipkitės 
į Old Town Farm — poilsio 
namų — šeimininkę, čia lietu
viškas ir visad šviežias maistas, 
nes turi 600 akrų žemės. Augi
na savo gyvulių ir paukščių. 
Geri kambariai. Oras labai ty
ras. Gražios apylinkės pasi
vaikščioti. Medicinos priežiūra. 
Tik 15 mylių nuo Waterburv, 
Conn. Išlaikymas tik apie 1U0 
dol. mėnesiui. Adresas: Bernice

< Blekis, Old Town Farm, Terry- 
Skyrius aUderyias penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais . < — —

o JERSEY CITY, N. J„ 75 Bright St. ir kampas Jersey Avenue
ville, Conn. Tel. Bristol LUd- 
low 2-5113. ’ |

Sklypų virš 50 jau išparduo
ta ir gerokai rezervuota. Tuo 
būdu pirmas ypatingai papigin
tas skaičius jau parduotas. Da
bar įpusėta dalinti antroji skly
pų grupė — geresnių, gražes
nių ir arčiau prie ežero, šie 
sklypai parduodami po 500 dol. 
Pavasarį, kai bus išparduoti, 
bus atidaryta spec. grupė prie 
dirbtinio ežero (pool). Tų skly-

tieji tokius sklypus gauti, gali 
jau užsisakyti — rezervuoti, 
prisiunčiant mažus rankpini
gius. Tokie sklypai gana bran
giai kainuos paruošti, nes upe
lį reikia paplatinti bei pagilin
ti ir pastatyti tvenkinį.

Po kelių mėnesių galvojama 
pradėti rinkti savivaldos orga
nus. Tie, kurie jau sklypus ga- 

(Nukelta į 8 pis.)

da, A Gerulis, A. Skirptūnas, 
P. Maleckas, G. Bezgėla, P. 
Bieksha, L Gudelis.

Įvairios N. J. vietas: K. Atu- 
tis, E. Raudys, N. Twaskas — 
Tanrien, B. Šarkenis, Newark, 
A. Strazdas, Roselle, M. Kas
paravičienė, Fairlawn, A Vit
kauskas, Harrison, A Misiūnas, 
No. Haledon, J. Jasukaitis, Ne
įtark, K. šeštokas, Rahway, J. 
Garelis, Verona, V. Juozaitis, 
Wincentown, D. Skuja, Kenil- 
worth, J. Revukas, Cranford, 
C. Šaltenis, Cedar Grove.

Hartford, Conn.: A Žitkus, 
Manikienė, T. Bakas, D. Kaz
lauskas.

Įvairiu Conn. vietę: A Pal
tanavičius, A Mackonis, Ans(ų 
nia, W. Skeltę, Bethlehem, A 
Simons, R. Monchun, Windsor, 
A. Stanišauskas, J. Lazdauskas,
J. Butkus, Bridgeport, M. Va- 
liikevičienė, S. Lipčius, New Bri 
tain, J. Ruseckienė, Wetners- 
field, J. Gaižutis, Oakville, J. 
Kalinauskas, Watertown.

New Haven, Conn.: M. Be- 
nevičius, V. Sušinskas, F. Rums- 
kas, Z. Merkevičius, V. Biknai- 
tis.

Waterbury, Conn.; E. Labu
tis, V. J. Urbonas, E. Yurkū- 
nas, I. Pausius, M. Svelnytė,
K. Truska, J. Krivinskas, M. 
Bekerienė, J. Lukšys.

Nuoširdžiai dėkinga,
Darbininko administracija

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 
vestuvėms ir pokyliams tortai 

MAITA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y.

Telefonas: STagg 2-5938

Lietuviškų produktų.
DUONOS, SŪRIŲ. DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO

64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y. Tel. TW 4-8087 • 
Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviams

Perkant didesniais kiekiais pristatoma į namus nemokama:

J®®®©©®©©©®©©©®©©©®®

WHITE HORSE TAVERN 
baras • restoranas

f.

PRANAS BRUCAS, savininkas
86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. Tel. VIrginia 6-9519

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam 
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

PAUL’S RESTAURANT
L1QUORS — BEER — VVINES 

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais ir sekmadieniais 

griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 
Sav. P. VIŠNIAUSKAS

31 Spring St., New Britam, Conn. TeL BA 3-9771

Lietuvos gen. konsulato ieškomi asmens
Adomaitis, Kazys
Arminienė - Žilinskaitė, Elz

bieta, Antano duktė, ir Armi
nas, Jonas

Audzijonis, Antanas, išvykęs 
iš Šiaulių,

Babrauskas, Petras, Felicijo
no sūnus, iiš Kelmės vai. Ra
seinių apsk.

Balčiauskas, Adolfas, advo
katas, išvykęs iš Šiaulių

Baranauskas, Stasys, Kario ir
Sofijos sūnus

Jokubauskas, Feliksas, Jono 
sūnus

Kanišauskas, Aleksandras
Kubauskienė - Žilinskaitė,

Magdė, Antano duktė, ir Ku- 
bauskas, Ignas

Malioriėnė - Kalvaitytė, E- 
milija, jos šeima ir broliai

Markevičius Pranas (Markie- 
wicz Frank), Adomo sūnus, iš 
Žiežmarių, gyveno Los Angeles, 
Calif.

Pavilionis, Antanas ir žmona, 
gyveno Sao Paulo, Brazilijoje

Ražas, Pranas Jokūbo ir O- 
nos sūnus, iš. Maželių km., Tau
ragės apsk.

Trumpis, Kazimieras, Stanis
lovo sūnus

Ukrinas, Petras, kilęs, iš Tel
šių apskr.

Žvinys, Alfonas, gyvenęs A- 
nykščiuose

Nemčiaudaenė - Valentina- 
vičiūtė, Emilija, jos šeima ir 
broliai r-į

Malioriėnė - Kalvaitytė, Ro
zalija, Antano duktė

Valentinavičiai, Romualdas 
ir Vladas, Juozo vaikai, kilę iš 
Palūkojo km., Kelmės vL, Ra
seinių'ap.

Požerauskienė, Aleksandra,iš 
Akmenės miestelio, Mažeikių ap

šapkauskienė, Petronėlė, iš 
Akmenės vi., Mažeikių ap.

Šaulytė, Eugenija, mokiusis 
Mažeikių gimn.

Šiožinis, Povilas, Petro sū
nus, gimęs 1925 Nuodėgulių 
km., Utenos ap.

Sosnickienė, Johana, Stasio 
duktė, iš Akmenės, Mažeikių 
ap.
Valentinavičius, Romualdas ir 
Vladas ir jų sesuo Nemčaus- 
kienė, Emilija, Juozo vaikai, ki
lę iš Palūkojo km., Kelmės vi., 
Raseinių ap.

Žilinskas, Antanas, iš Papil- 
vio km., Žilinskas Matijošius ir 
Žilinskaitės — Elzbieta Armi
nienė ir Magdė Kubauskienė, 
Antano vaikai, iš Veiverių vi., 
Marijampolės apskr.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi at
siliepti:

. Consulate General of
Lithuania
41 West 82 St.
New York 24, K Y.

Mielam

MYKOLUI KLIMUI

jo mylimai žmonai KAZIMIERAI mirus, 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

M. Matusaitiene

S & G MEAT MARKET
buvusi

J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĄ 
Home-Mdde Bologna 

ANTANAS VAITKUS, vedėjas 
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS 
Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

We take all orderi special price for Wed<Hng» and Parties

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. BICHMOND HELL, N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3544

Wine & Lkpior Store
322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.

TeL: EV 7-2089

Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

ROMAN FUNERAL CHAPEL 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

CHARLES J. RAMANAUSKAS
1113 Mt Vernon St. Philadelphia 23, Pa.

POplar 5-4110

KARLOMAS
FUNERAL HOME

280 Chestnut Street New Britain, Conn.
Tel. BA 9-118!

CARROL FUNERAL HOME, Ine.

PL 4-6757

74 Providence Street 
WORCESTER, MASS

PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa

51 PROVIDENCE STREET 
WORCESTER 4, MASS

saat 4-3501 PLeasant 4-3865

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis 
— naujose patalpose — 

skausmo valandoje suteikia puikų patarnavimą

Edward A. Žigas FUNERAL HOME
540 Bmš Street, Nevr Britain, Conn.

TeL: BA 9-2242 — 9-9336
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m
lefonu žemiau nurodytu

Prielnatmiausiomis kainomis su 
labai gerom iSsimokėjimo sąly
gom ir pristatymu j vietą iš 

ONOS IVAšKIENftS

BALDŲ KRAUTUVES

NAUJOS PLOKŠTELĖS
Iš Pavergtos Tėvynės (Long 

Play Hi-Fi Lithuanian Records).

galima gauti butui modemiški 
baldai, įvairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k.

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

366 West Broadway, ‘
So. Boston 27, Mass.
Off. Tel.: AN 8-4618 

Res.: AN 8-5961
Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai.

* Lietuvių miestas
(Atkelta iš 7 psL) 

tutinai pirkę, turės 
teisę ir galės, būti renkami, 
suojama bus laiškais, pirma B 

paroda šią savaitę atidaryta .di- rinkus komisiją Norintieji 
džiojoj Willoughby foto .rak- ti pionieriais, prašomi s 
menų krautuvėje, 110 W. 32 sklypus įsigyti laiškais arba 
St, New Yorke, priešais Gim- 
bels.DARBIN1NKO KONCERTAS, 

dėl sniego pūgos New Yorke, 
antra kartą turėjo būti atidėtas. 
Ateities žurnalo koncertas, ku
ris per eilę mėty būdavo Atve
lykio sekmadienį, šiemet nebus 
ruošiamas. Ta diena užleidžia
mą Darbininko koncertui, kuris 

• įvyks toje pat Webster salėje, 
119 East llth St., New Yorke 
ir su ta pačia programa, daly
vaujant solistams St. Barui ir 
Monikai Kripkauskienei bei pia
nistui Aleksui Mrozinskui. Bi
lietai į koncertą galios tie pa
tys. Kas numatytu negalėsią 
koncerte tą dieną dalyvauti, o y- 
ra įsigiję bilietus, gali kreiptis 
pas platintojus ir atsiimti pini
gus.

Reginos Frankaitės ir Kazio 
Kazlausko sutuoktuvės bus va
sario 11 Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje.

Darbininką Vakarų Vokletijo- 
je gyvenantiem: S. Piikūnienei, 
neseniai atvykusiai iŠ Lietuvos, 
karo invalidui P. Bajoraičiui ir 
P. Pocienei. Jie ieško gerada- “ 
rių. Papiginta prenumerata 
šiem, metam 5 dol. Yra ir dau
giau norinčių skaityti Darbi
ninką, bet administracija nepa
jėgia visiem nemokamai siun
tinėti.

ten numatoma daryti, planuo
ti ar kaip su darbais. Darbai

gaminančių sporto įrankius, va
sarojimui reikmenis ir dovanas 
— suvenyrus turistam. Didžiau
sias pajamų šaltinis yra įvairi 
prekyba: krautuvės, krautuvė
lės turistams, valgyklos, užkan
dinės, restoranai, kinai ir teat
rai, kurių ten labai daug. Žmo
nės užsidirba gana lengvu bū
du ir vos per kelis vasaros mė
nesius.

Atėjus vasarai ir prasidėjus 
kurtis, turime galvoje planuoti 
bendrai statyti salę, koplytėlę 
ir kitus pastatus, nes ateityje 
ten prasidės vasaros suvažiavi
mai studentų ir kitų jaunimo 
organizacijų. Skautų vadovybei 
manoma dovanoti atitinkamas 
žemės kiekis skautų iškylom. 
Pradžioje, bent vasaromis, pra
dės veikti lietuviška mokyklė
lė, todėl salė būtinai reikalin
ga. Taip pat salė bus pritai
kinta vasaros koncertams, me
no parodoms, rašytojų ir kitų 
menininkų suvažiavimams ir į- 
vairiems literatūros vakarams. 
Ypatingas dėmesys bus krei
piamas į jaunimą, kuris ten ža
vingose apylinkėse galės pailsė
ti ir pavasaroti labai pigiai kar
tu su tėveliais nuosavuose na
muose. Jaunimas turės progos 
kultūringai, mamyčių priežiūro
je pabendrauti ir pasilinksmin
ti bei sveikatą pataisyti, ypač 
gyvenantieji dulkėtuose did
miesčiuose. Labai svarbu žinoti, 
kad investuoti pinigai niekada 
nepražus, o jų vertė ateityje 
keleriopai padidės. Kasmet vi
sur žemės kaina auga. Pasku
tinių dešimties metų laikotarpy
je keliasdešimt kartų pabrango. 
Prie pat ežerų sklypai visi iš- 

nt Kazimieras Kakštis, kuris kaip Parduoti pasakiškomis kaino-
vimą. Nuoširdus ačiū giminėms t;ir mis — iki 10,000 už sklypą.

Nemažas skaičius lietuvių skly
pus perka, investuodami pini
gus, ypač kai auksas brangs
ta, o doleris pinga. Yra pirkė
jų ne tik iš tolimiausių Ame
rikos kampų, bet net iš Vene-, 
zuelos, Brazilijos, Columbijos ir 
k. Mano supratimu, dar dauge
liui lietuvių yra proga labai 

: prieinama kaina sklypus pirkti 
ir tuo būdu labai prieiti prie 
nuosavo nejudomo turto ir 
daugiau užtikrinti savo ateitį 
bei laisvus pingančius dolerius 
investuoti.

. Kas iš karto negalėtų už skly
pus sumokėti, galės mokėti 
dviem ar trim dalimi. Laiškus 
ir rankpinigius prašome siųsti 
žemiau nurodytu adresu. Savi- 

Stoeckel - Paul Richter - Margarete ninkas pardavimo sutartis pri- 
siunčia paštu. Tuo būdu iki 

•ei. h« S101 dau« Paduota ir
sutaupytos važinėjimo išlai- ir naujausia VoXI«i»s savaiL aptvara (Skelbimas)

Su pagarba
Mr. Z .Steponavičius Constr. 
12 Morris St.

PADĖKA
1961 sausio 27 mirė Emili

ja Barakauskaitė — Ambrazai
tienė, 68 metų amž. (pagal pir
mą vyrą Pauliukevičienė), gyv. 
883 Hart St.. Brooklyn, N. Y. 
Palaidota sausio 31 iš Apreiš
kimo par. bažnyčios šv. Jono 
kapinėse. Paliko vyrą Mečislo
vą Ambrazaitį ir brolio dukte
rį Genovaitę Barakauskaitė — 
LaMedica. Lietuvoje paliko du 
brolius ir seserį. Buvo kilusi 
nuo Radviliškio.

Velionės artimieji nuoširdžiai 
dėkoja kun. V. Krezui, kun. J. ‘ 
Pakalniškiui ir kun. A. Račkaus
kui už atliktas pamaldas, Ap
reiškimo parapijos chorui ir jo 
vadovui muz. V. Baltrušaičiui, 
laidotuvių direktoriui St. Aro- 
miskiui už simpatingą patar
navimą, Vytautui Beleckui už 
skaniai paruoštus polaidotuvi- 
nius pietus ir malonų patarna-

I M INKA S

ŽINIOS—

Dr. H. Montvilienė sausio 
24-27 tarnybos reikalais lankė
si Washingtone. Ta proga da
lyvavo Amerikos matematikų 
metiniame suvažiavime-

Lietuvos Laisvės Komitetas 
persikėlė į naujas patalpas. Nau 
jas adresas: 29 W. 57th St., 
New York 19> N. Y., telefonas 
PL 3-5370.

Prel. Pr. Juškaičio pagerbi
mas bus* balandžio 16 Conti
nental viešbutyje.

Laisvės Vsrpo banketas ruo
šiamas balandžio 16, po Atve- 

. lykio, lietuvių piliečių klubo 
salėje.

Pabaltiečię paskutinis šio se
zono koncertas bus balandžio 
21 Jordan Hali salėje. Koncer
to programą išpildys solistė 
Prudencija Bičkienė iš Chica- 
gos.

Naują pabaltiečių draugijos 
valdybą sudaro dr. Pr Galinis, 
Irena Galinienė, Vytautas Izbic- 
kas, Česlovas Mickūnas ir Lion
ginas Švelnys.

Poeto Fausto Kiršos pager
bimas ryšium su jo 70 metų 
sukaktimi bus vasario 11 lie
tuvių piliečių klubo salėje. Pa
gerbtu vių rengimo komisijai 
pirmininkauja poetas Stasys 
Santvaras. Dar galima pobūviui 
užsirašyti adresu: 404 K St., 
tel. AN 8-5347.

Albume telpa 24 lietuviškos 
dainos, ištraukos iš lietuviškų 
operų šokiai ir estradinė mu
zika. Jokūbas J. Stukas Įrašė 
minėtą muziką į justeles praei
tą pavasarį besilankydamas pa
vergtoje Lietuvoje. Vienos 
plokštelės kaina 4 dol., už abi 
8 dol. Persiuntimas 1 dol. Už
sakymus siųsti 1264 White St., 
Hillside, N. J.

Taip pat gaunamos ir Darbi
ninke, 910 , Willoughby Avė., 
Brooklyn 21, N. Y.

ELIZABETH, N. J.

Liet. Kat Moterų Sąjungos 
66 kuopos susirinkimas buvo 
sausio 22. Susirinkimą pradėjo 
kuopos pirm. Justina Buvienė. 
Maldą atkalbėjo kun. J. Pragul- 
bickas. Visus metus dirbusi kuo 
pos valdyba buvo paprašyta pa
silikti ir toliau. Priimtos dvi 
naujos narės: Marijona Ruzgie
nė ir Marija StasiuHenė.

Lapkričio mėn. viena iš kuo
pos narių, Ona šližienė, šven
tė savo jungtuvių 25 metų su
kaktį. Dauguma kuopos narių 
tada organizuotai dalyvavo iš
kilmėse, vaišėse. Kuopos vardu 
sukaktuvininkei buvo įteikta 
dovana. Už visa tai atsidėkoda
ma Ona šližienė su savo vyru, 
pasibaigus metiniam susirinki
mui, visas nares užkvietė vai
šėm, kuriose be narių dar da
lyvavo kun. J. Pragulbickas,

Mirusieji
Po gedulingų šv. Petro pa

rapijos bažnyčioje pamaldų pa
laidoti

MOKINUKĖ. Nuotr. V. Maželio.

VASARIO 16 MINĖSIME DRAUGE
K E AR N Y, N. J.

Tai. vakarais FI84808

87-09 Jamaica Avė.

Užgavūniy vaišes — blynų 
balių rengia Moterų Sąjungos

Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos. Income Tax 
užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos. • Kasdien nuo 
9 iki 9 Vai. Sekmadieniais popiet 1-5 vai.

Woodhaven 21, N. Y. TeL VI7-4477

Pildydama velionės paskutinį 
pageidavimą, visais laidotuvių 
reikalais rūpinosi jos broliu 
duktė Genovaitė LaMedica.

Įėję vasario 14 d. 7 vai. vak. 
Sąjungietės kviečia visas na-

(Long Play Hi-R Lithuanian Records)

ir 10' kalėdinių

j"?.?.® s/t

VISI KVIEČIAMI l

Programa, Užgavėnių papročiai, vaišės.

Šokiams gros Rūtenio CLUB 10 orkestras. Įeinant aukojama

nėjime Kearny, Tai mūsų vi
sų didžioji tautos šventė, o kar
tu ir protestas dėl padarytų 
mums skriaudų. J. Mėlynis

DARBININKAS, 910 WiUoughby Avė, Brooklyn 21, N.Y. res ir svečius gausiai dalyvau
ti.

papiginta kaina gaunamos Darbininko administracijoje 
Dainos iš Lietuvos, sol. L. Juodis su Rūtos choru; 16 dainų >4.00 
Lietuviškos dainos ir šokiai. Įdainuota 16 dainų ir liet, šokių 4.50 
Lietuviškos dainos. Bostono liet. mišr. choro 17 dainų albumas 4.50 
Sophie Barkus radijo vakaruškininkas dainuoja, 10 liet, dainų ------ - .

Lietuviški maršai, Br. Jonušo įgrota 12 Het. patriotinių maršų 6.00

Laikrodžiai 
485 GRAND STREET 

Brooklyn 11, N.Y. EV 4-2318

ir draugams už užprašytas šv. “Ašven,e A 
Mišias, už atsiustas gėles ir už tadlen>- Ja” ™ sujojo ii- 
dalyvavima laidotuvėse. K^^ras Ka-

kstis yra musų darbščios ir il
gametės sąjungietės Kakštienės 
sūnus. Moterys smagiai pralei
do porą valandų ir linksmos 
skirstėsi namo, Koresp.

Stephen Bredes, Jr< 
ADVOKATAS 

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y. 

Tel. APplegate 7-7083

WAGNER THEATER
110 VVyckoff Avė., prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-Ridgewood; teL VA 1-2613
Kasa atidarai Penktadieniais 6 vai. p.p. 

šeštadieniais iki filmos pabaigos 
Trečiadieniais — 12 vai. dienos 
Penktadienį, vasario 10, iki — 

Trečiadienio, vasario 15, 1961 
didinga Ludwig Ganghofer 

spalvota filmą
“DER KLOSTERJAEGER”

Vaidina: Paul Hartmann - Erich 
Auer - Marianne Koch - JoeLAIKRODININKAS

Auksas. Sidabras. Deimantai

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELES

UŽGAVĖNIŲ VAIŠES
IR

I KAUKIŲ VAKARĄ
I VASARIO M£N. 11 D. 4VALP.P.

Fr. Gelinitis — pirmininku, VI. 
Dilis — sekretorium, L. Morkū
nas — iždininku, P. Velevas, 
A. Vitkauskas, Rugys ir J. Tre
čiokienė — vicepirmininkais, Į 
revizijos komisiją — J. Krali- 
kauskas, dr. P. Young ir Iz. Di-

Antanina Marmakienė (sau
sio 21) 69 m. Velionė gyveno 
85 Baxter St. Nuliūdime pali
ko dukterį. Palaidota N. Kalva
rijos kapinėse.

Walter Staniulionis (sausio 
23) 35 m. Velionis gyveno 306 
W. 3 St. Nuliūdime paliko bro
lį ir seserį. Palaidotas šv. Be
nedikto kapinėse.

Vincas Levickis (sausio 27) 
82 m. Velionis gyveno 250. 
Gold St. Nuliūdime paliko žmo
ną, tris sūnus ir du brolius. 
Palaidotas N. Kalvarijos kapinė
se.

Valentinas Vakauzas (sausio 
28) 45 m. Velionis gyveno 40 
E. St. Nuliūdime paliko žmoną

New Jersey draugijos rengia 
bendrą Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimą.

Sausio 29, 3 vai. popiet lietu
vių kat. bendruomenės centro 
salėje įvyko New-Jersey drau
gijų ir klubų atstovų suvažia
vimas, kuri sukvietė N. Jersey lienė. Naujajai valdybai linki- tris dukteris ir sūnų. Palaido- 
Lietuvių Taryba. Dalyvavo apie me sėkmės.
40 atstovų. Tarp kitų klausi- New Jersey visi lietuviai kaip 
mų buvo svarstomas bendras vienas dalyvaukime bendrame 
Lietuvos nepriklausomybės mi- Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimas ir einamieji reikalai.

Pirm. Andr. Salvest nušvie
tė tarybos nuveiktus darbus ir 
busimuosius uždavinius. Prane
šimus pateikė iždininkas L. Mor 
kūnas, sekr. VI. Dilis, vicepir
mininkai dr. P. Young, P. Ve
levas ir J. Trečiokienė. Nutar
ta New Jersey bendrą Lietu
vos nepriklausomybės minėjimą 
rengti Kearny — Lietuvių Ka
talikų Bendruomenės Centro 
salėje vasario 12 d. 2 vai. po
piet. Į minėjimą bus pakviesti 
gubernatorius R. Meyner, šen. 
Wil!iams, kongresui. Rodino, 
Kearny miesto majoras J. Hea- 
ly, advokatas Ch. Paulis, Bal- 
fo reikalų vedėjas kun. L. Jan- xel. 
kus ir k. Bus ir meninė dalis Dėkingas

Į nauja tarybos valdvba iėjo: Balfo Centras

Balfo vaįy New Yorke bebai
giant dar gauta aukų:

Po 20 dol. — Staškus — 
Staškevičiai, J. Bastys. 12 dol. 
— Kl. Kuprėnas, po 10 — J. 
Ginkus, J. ir P. Kunigėliai, dr. 
J. Message. Mikuckis, V. Sidzi
kauskas. Br. Spūdienė, Pr. Vai
nauskas, po 5 dol. — J. Bra
žinskas, D. Guska, H. Januš
kevičius. J. Juodeilas, St. Lat
viu nas, Ig. Poviląvičius, J. Šle
petys, P. Tamošaitienė, M. Tro- _ _  ... a ... A .F -1 Sekmadien; nuo 8 iki 9 vai.

tas Forest Hill kapinėse.
Telesforas Giedraitis (sausio 

31) 76 m. Velionis gyveno 376 
W. 2nd St. Nuliūdime paliko 
dukterį. Palaidotas šv. Juozapo 
kapinėse.

Radijo programos
BOSTONO LIETUVIŲ 

RADIJO VALANDA
ved. Jonas J. Romanas, sr.

WHIL — 1^30 kil. Medford, 
Mass.
Sekmadien. nuo 11 iki 12 vid.

#
LAISVĖS VARPAS 

ved. P. V:rCni«
WK0X — 119C kil. Farming-

Joseph Andrusis - TRAVEL AGENCY - REAL ESTATE -Insurance

#
RADIJO PROGRAMA

ved. Stap. Minkus, Boston, 
Mass.

WLYN — 1360 kilocycles 
Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.

#
VYČIŲ PROGRAMA

WL0A — 1550 kil. Braddock, 
Peniu..
Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.

APREIŠKIMO P AR A P. SALĖJE
MAIRONIO ŠESTADIENINeS MOKYKLOS BROOKLYNE 

ruošiamas Užgavėnių pasilinksminimas

LITHUANIAN MELODIES 
ved. Ralph J. Valatka

WJLB — 1400 kU., Detroit, 
Mich.
Seštad. nuo 5 iki 5.30 popiet.

FUNERAL HOME 
197 WEBSTER Avė. 
PRANAS W AITRUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
ir BALSAMUOTOJAS 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir nakt| 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j .kitus miestus. 
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

TeL EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN, N.

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Baltas

FUNERAL ROM E
Dfrectoriuo

AI.B BALTRŪNAS - BALTON 
— Reikalu Vedfjas 

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

231 BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS
- Šalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ.
■ <prl* For<>nt Pnrkiray Statkui)

VVOOOHAVEN. N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

TeL Vlrginia 7-4499

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, 8EIMOS, VAIKŲ 

įvairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir 
pan. nuotraukų: norite atnaujinti senų fotografijų? Jums 
geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
!

422 Menahan Street, Ridgevood, Brooklyn, N. Y< 
Tet HYecint 7-4677


