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PO ŠVIESIOM IR TAMSIOM’SPALVOM 
Kennedy atėjo su tamsiais įspėjjnis tam, 
M Ezenhoweris vaizdavo šviesiai; bet p 

jo šviesiom spalvom matyti tamsios nuolaidos 
Kaip darys Kennedy? Sako: mekk n jam šviesos

Vienos figūros numušimas supainios žaidimą Afrikos lentoje?
Lumumbos pabėgimas iš ka

lėjimo pamaišė žiaurų žaidimą, 
kuris eina Afrikos širdyje tarp 
Maskvos ir Vakarų jau 8 mė
nesiai. Apie pabėgimą vasario 
10 aliarmavo Katangos radijas. 
Automobilis, kuriuo Lumumba 
ir du jo sėbrai pabėgo, rastas 
45 mylios nuo vietos, iš kurios 
pabėgo.

Pabėgimas atnešė naujos po
litinės akcijos. — Sovietai ap
kaltino Katanga. kad Lumumba 
bus nužudę, inscenizuodami pa
bėgimą. — Katanga vasario 11 
apkaltino Jungtines Tautas, kad 
jų kariuomenė, marokiečiai, pa
leidę Lumumba iš namų, ku
riuose jis buvo laikomas atokiai 
nuo miesto. — Ghanos. Guine- 
jos ir kitų sovietinio bloko rei
kalaujamas. Hammarskjoldas į- 
sakė ištirti Lumumbos pabėgi-

Lumumbos žuvimas vargiai pakeis padėtį, nes MaskVa turi jo vietininką Gizenga

JUNGTINIŲ TAUTŲ 
RYS

mą ir likimą. Katanga atsisakė 
Hammarskjoldo atstovus Įsileis
ti. Sovietai vasario 11 reikala
vo nepaprasto Saugumo Tary
bos posėdžio, grasindami, kad 
galimas Lumumbos nužudymas 
reikš vidaus karą Konge. Po
sėdis atidėtas buvo iki vasario 
13. .

Lumumbos pabėgimas neiš
spręs Kongo klausimo, bet jis 
palengvins Sovietų. Amerikos 
ar Kongo vyriausybės poziciją.

Sovietu pozicija: Turi būti 
grąžintas i valdžią Lumumba. 
Nuo šio reikalavimo negalėjo 
nukreipti Sovietų Zorino jokie 
Stevensono vizitai pas ji. Jei 
Lumumba gyvas. Sovietų pozi
cija sustiprės, jei žuvęs, jie ly
giai rems jo vietininką.

Amerikos pozicija: Per 8 mė
nesius prez. Kasavubu ne
pajėgė Įsitvirtinti; taip pat ir 
pulk. Mobutu. Be Lumumbos 
nebus galima apsieiti. Dėl to 
reikia remti Hammarskjoldo-

planą: nuginkluoti Kongą, neu
tralizuoti. sudaryti koalicinę vy
riausybę su Lumumba. Jei Lu
mumba gyvas, Amerika bus 
verčiama eiti i didesnes nuolai
das Maskvai.

Kongo vyriausybės pozicija: 
Atmetė Hammarskjoldo — Ste- 
vensono planą nuginkluoti Kon
gą. Vasario 9 pademonstravo, 
kad gali susitvarkyti be Jungti
nių Tautų plano: prezidentas 
Kasavubu paskelbė, kad pulk. 
Mobutu perdavė valdžią suda
rytai vyriausybei. Tai vyriausy
bei vadovauja Joseph Ileo. buv. 
senato pirmininkas. Vyriausybė
je dalyvauja Įvairių provincijų

PATRICE LUMUMBA, bu
vęs min. pirmininkes.

atstovai. .Tshombe min. pirmi
ninko pavaduotojas. Tačiau Į 24 
valandos po šios vyriausybės 
sudarymo pabėgo Lumumba. ir 
du tos vyriausybės nariai. Lu
mumbos šalininkai, pasiskelbė, 
kad jie pasitraukia: esą jie pa
skirti be jų žinios.

Ar kompromisas Įvykdomas? 
Ar pasiseks Kongą neutralizuo
ti. jei bus priimtas naujas Ham
marskjoldo — Stevensono pla
nas? “Time” mano, kad Ameri
ka gali prigrasinti Belgiją, kad 
ji neduotų Tshombei ginklų. 
Bet tikrasis pavojus, sako laik
raštis. yra Chruščiovas. Ar jis 
tiek norės ieškoti atoslūgio su 
Amerika, kad atsisaky tų nuo ki
šimosi i Kongo reikalus? Jei 
Lumumba atgaus valdžią, kas 
sulaikys ji nuo rusų pakvieti
mo iš naujo i Kongą? Ar Ham
marskjoldo kariuomenė tai pa-

pa-

mi-

darys? Patirtis rodė, kad var
giai. Tada Amerika atsidurs 
prieš uždavinį sulaikyti Sovie
tų galybę, nuo Įsitvirtinimo 
rikos širdyje. Šiuos žodžius 
rašius atėjo nauja žinia:

Lumumba, buvęs Kongo
nisteris pirmininkas, kaip pra
nešė Katangos radijas, rastas 
nužudytas. Ji nužudę vasario 
12 gyventojai to kaimo, kur bu
vo rastas jo automobilis — 45 
mylios nuo kalinimo vietos ir 
120 myliu nuo Katangos 
nės Elizabethville.

Dar vasario 12 radijas 
pranešęs, kad Lumumba 
gęs i Rodeziją.

sosti

J.F. Kennedy keturiuolika me
tų reiškėsi Kongrese . Turėjo 
būti amerikiečiam gerai pažįs
tamas. Tačiau su pirmąja kal- 

• ba dabar Kongrese jis pasiro
dė tokis neįprastas. Amerikie
čiai mėgsta optimizmą, mėgsta 
tikėjimą, kad viskas gerai eina 
ir dar geriau baigsis. Tokios 
nuotaikos buvo ir prezidentas 
Eisenhovvei is. O Kennedy pasi
rodė priešingas. Kai dėl jo tam
saus ir net juodo padėties vaiz
do ėmė rodytis nepatenkinti 
veidai: kai ėmė jį klausti, ar 
jis nesijaučia perdaug juodus 
dažus pavartojęs. Kennedy spau 
dos konferencijoje juos dar la
biau patirštino: ketveri metai 
bus bandymas, ar Amerika iš
laikys savo pozicijas . . . Nekal
bėjo apie naujų pozicijų laimė
jimą. apie priešo “roll back". 
o tik apie išsilaikymą turimo
se pozicijose . . .

DEL LIETUVOS 
BRAZILIJOJE

Tėvas Ginder (Our Sunday 
Visitor) taip pat sustoja prie 
dvejopas spalvas mėgstančių 
žmonių. Vieni sako, kad nerei
kia kalbėti daugiau apie komu
nizmo pavojų. “Jų pavojus nėr 
jau toks didelis, o kalbos apie 
juos nuvargina. Neišparduos 
taip pat greitai Amerikos. Per- 
gyvenom blogesnius dalykus". 
Taip sako, anot laikraščio, tie. 
kurie tingi galvoti. Jiem atrodo 
ir Vietnamas ir Laos taip toli. 
O Alžiras — ar jis jau t..ip 

■ svarbus!
Kiti galvoja, kad komunizmo 

pasaulinė pergalė esanti neiš
vengiama. Anot vieno anglų 
laikraščio: "Mes negalim net 
tikėti laimėsią: tad pasinaudo- 
kim dar. kiek galima ir nu- 
stumkim reikalą; tegul su juo 
susidurs jau musų vaikai".

Tai dar pavojingesnis galvo
jimas. Tai pavargusio žvilgsnis, 
Amerikoje esąs toks artimas 
Adlai Stevensono žvilgsniui, ku
ris N. Y. Times dar 1959 aiš
kino, jog Amerika nesulaikys 
kom. Kinijos nuo priėmimo į 
Jungtines Tautas; kuris ir dėl 
Berlyno sakė, kad esama padė
tis neišlaikoma ir kad musų iš
likimas reikalaująs derėtis (Kai 
sakoma derėtis, pastebi Ginder, 
reikia suprasti, jog nuolaidas 
turėsim duoti mes. ne Maskva!)

Šalia šių dvejopu žvilgsnių 
kuriuos suminėjo Tėvas Ginder, 
dar gali būti ir trečias. Tai 
žvilgsnis žmogaus, kuris mato 
padėti juodą, kuris nebijo daik
tus matyti net juodesnius, bet 
tam. kad imtųsi atitinkamų prie 
monių padaryti juos tokius. Ko
ki jie turėtų būti. Galima ste
bėti. ar prezidentas Kennedy 
nėra šios pastarosios rūšies 
žmogus; ar jo žvilgsnis nepa
skatins ir daugiau amerikiečių

buvo 
pabė-

— Galvao, Santa Maria lai
vo piratas, apsistojo Rio de Ja- 
neiro buvusio Brazilijos atsto
vo Portugalijoje bute. Jo sėb
rai, 31, yra policijos barakuose.

MOISE TSHOMBE, Katan- 
gos provincijos prezidentas.

JOSEPH ILEO. dabartinis 
min. pirmininkas.

JOSEPH MOBUTU. kariuo
menės vadas.

I
r

JOSEPH KASAVUBU, pre
zidentas.

Vliko komunikatas .
Prezidentui ir vyriausybei 

Brazilijoje pasikeitus, buvo pa
stebėtas politinių nuotaikų pa
kitimas. Pagal gautus iš Brazi
lijos tikrus pranešimus, tos nau
jos politinės nuotaikos įtakoje 
tenykštė vyriausybė gali siekti 
nustatyti palankesnius santy
kius su Sovietų Sąjunga ir gali 
eiti prie Lietuvos. Latvijos ir 
Estijos pasiuntinybių diplomati
nio statuso Brazilijoje susiauri
nimo arba net panaikinimo.

Šį komunikatą skelbiant, Lie- 
tuvos, Latvijos ir Estijos pasiun
tinybių Brazilijoje diplomati
nio pripažinimo susiaurinimo 
klausimas tebebuvo svarstymų 
stadijoje. Svarbu, kad visų kraš
tų lietuvių bendruomenės, poli
tinės, religininės. ekonominės, 
kultūrinės ir kitokios organiza
cijos, o taip pat ir atskiri as
mens, tuoj siųstų telegramas ir 
laiškus oro paštu: Janio Quad- 
ros, Brazilijos prezidentui, Bra- 
zil arba dr. Alfonso Avinos de 
Mėlio Franco, Brazilijos užsie
nių ministeriui. Rio de Janeiro. 
Telegramose ir laiškuose prašy
ti nepripažinti Sovietų Sąjungos 
okupacijos Lietuvoje ir toliau 
tęsti suvereninės Lietuvos res
publikos atstovybės ir konsula
tų pilno statuso pripažinimą.

Telegramas ir laiškus gėriau- ! Romą, 
šia būtų rašyti portugalų ar 
prancūzų kalbomis.

Vliko Prezidiumas

Papildymas ir pa
tikslinimas dėl Vysk

ciaus į
Os: Romano vasario 4 patvir

tino žinią, kad vyskupas Juli
jonas Steponavičius ištremtas 
iš Vilniaus. Jam atimtos visos 
teisės susisiekti su savo vysku
pijom ir tikinčiaisiais.

Patvirtino taip pat ištrėmimo 
priežastį — kad jis atsisakė 
šventinti i kunigus komunistu 
agentus.

Ištremtas, rašo O. Romano, 
į Žagarę, kuri yra jau Kauno 
vyskupijoje. Ankstesnis prane
šimas, kad vysk. J. Steponavi
čius yra išvežtas Į Vladimirą, 
buvo imtas iš Elta-Press, kuri 
tokią žinią buvo paleidus Halu
spaudai.

Papildomai patiriama, kad il
gai. ir Lietuvoje nebuvo sako
ma, kur vyskupas J. Stepona
vičius išvežtas iš Vilniaus. Bu
vo iš komunistiniu sluoksniu 
paleista žinia, kad jis išvykęs

Sovietai į Venerą
Sovietai vasario 12 paleido 

raketą į Venerą. Raketa buvo 
paleista ne nuo žemės, bet nuo 
satelito, besisukančio apie že
mę.

Venera t priartėja iki žemės 
per 26 mil. mylių. Veneros sri
tyje raketa turėtu būti per 150 
dienų, sovietai tikisi ją ten nu- ir Maskvos žymėtini toki faktai, 
keliausiant gegužės mėn.

Apie satelitą, kuris buvo pa
leistas vasario 5. sovietai nie
ko daugiau neskelbia.

TARP AMERIKOS IR MASKVOS ATSARGUS ŽAIDIMAS
Santykiuose tarp Amerikos taip Amerikos visuomenė ims bės norus atidėti kuriam lai- juo pasekti?

Kas tas Kroger
Peter John Kroger, kurio na

muose Londone buvo šnipų ra
dijas. kaip FBI išaiškino, yra 
iš New Yorko. Čia jis vadino
si Morris Cohen.. Bronxe baigė 
aukštesnę mokyklą 1928, paskui 
1937 dalyvavo Ispanijos kare 
prieš Franco. Grįžęs į Ameriką 
buvo kurį laiką mokytojas. Bu
vo sekamas ryšium su sovieti
nių šnipų Rosenbergų, paskui 
pulk. Abelio byla. Tai pajutęs 
dingo iš Amerikos ir į Angli
ją atvy ko su N. Zelandijos pasu.

— Iždo sekretorius Dillonas 
pareiškė, kad šių metų biudže
tas. sudarytas Eisenhovverio vy
riausybės. bus baigtas su vieno 
milijardo nuostoliu.

—Kubos Castro spaudžia tė
vus. kad jie nesipriešintų ga- 
besniusoius vaiku; siųsti į Mas
kvą mokytis. Tačiau pasiprie
šinimas didelis. Castro tėvam 
grasina.

Iš Amerikos pusės:
Amerika įspėjo Maskvą, kad 

nesiimtų naujų veiksmų, kurie 
didintų įtampą Berlyno ar Kon
go ar kitose srityse, iki vyriau
sybe šiuo pereinamuoju laiku 
paruoš savus nusistatymus. Ki-

spausti vyriausybę atsakyti kon- kui ginčijamus klausimus, 
traveiksmais. — Kennedy žino
jo apie raketos paleidimą į Ve
nerą. bet neskelbė, kol Sovie
tai nepaskelbs.

Iš Maskvos pusės:
Maskva paskelbė, kad palan

kiai sutinka Kennedy vyriausy-

Esama pesimistu, kurie ma-

Ar Amerika platins knygas prieš Ameriką?
Kennedy vyriausybė persvars

to pašto taisykles, pagal kurias 
paštas gali sulaikyti ir konfis
kuoti subversyvinę literatūrą, 
siunčiamą paštu, jei ji siunčia
ma ne uždarais laiškais, pirmos 
klasės paštu. Tokia tvarka bū-

vo per 11 metų. Kasmet paš
tas sulaikydavo tokios komunis
tinės literatūros iki 15 mil. eg
zempliorių. Komunistai dėl to 
skundės, aiškino, kad tai nesu
derinama su konstitucija. Da
bar vyriausybė ėmė persvarsty
ti. ar tai teisėta ir išmintinga.

Europa konfederac nenori ŽYDO POETO LIKIMAS 
RUSIJOJE

Uja Ehrenburgas. Sovietų
Paryžiuje vasario 11 baigėsi 

6 valstybių konferencija, kurio
je dalyvavo Prancūzija. Vokie- šytojas. žydas, savo atsimini-

ra-

1961 vasario 9

PRANCŪZAI ATSIPRAU
Prancūzija atsiprašė Maskvą, 

kad Prancūzijos lėktuvas vasa
rio 9 apšaudė Sovietų lėktuvą, 
kuriuo skrido Sovietų vyriau
sios tarybos pirmininkas Brež
niovas į Maroką. Prancūzai aiš
kino. kad sovietinis lėktuvas bu
vo įskridęs į prancūzų kontro
liuojamą prie Alžiro zoną ir kad 
ir šaukiamas nedavė radijo sig
nalo. Sovietai vasario 11 pasi
aiškinimą atmetė ir visoje Ru- 
sijoje pavarė protesto bangą su X 
reikalavimais subausti kaltinin
ką. sandelių.

tija, Olandija. Italija. Liuksem
burgas. Belgija. De Gaulie siū
lė šių valstybių politinę konfe
deraciją, kuri vykdytų bendra 
užsienių politiką. Jo pažiūra ne
buvo priimta. Vokietija baimi
nosi. kad konfederacija nebūtų 
palaikyta trečiąja jėga, kuri im
tų eiti skirtingu keliu nuo A- 
merikes, užuot solidariai su ja 
ėjusi. Tačiau tolimesni pasikal
bėjimai bus tęsiami Bonnoje ge
gužės 19.

AMERIKOS IR VOKIETIJOS 
PINIGAI

Amerikos pasiruošimas: , . , . ...- .. . no. kad su vyriausybes pakiti-VVashingtone vasario 11 bu- .... •. r... i., ... mu prasidėjo defetizmo ir nuo-vo pasitarimas dėl santvkiu su ,,,, o i*i* laidu kelias. Tėvas Ginder nėraMaskva. Pasitarime dalvvavo .. • . . ............................. ..
prezidentas Kennedv. viceprez. \S . ° nCSln?.a?.‘ ^I*’ reis la 
Johnsonas. vaisi, sekr. Rusk, b dabar dal®al' nes nu0- 
vę ambasadoriai Harrimanas.
Bohlenas. Kcnnanas ir kt. Pri
ėję išvadą, kad bendra santy
kių su Maskva linija nekeisti
na. skubinti Kennedy pasimaty
mą su Chruščiovu nėra reikalo 
ir nėra žinių, kad Chruščiovas 
atvyks į Jungtines Tautas: pa- 
lauktina atominių bandymų už
draudimo konferencijos, kurio
je Amerika pasirodys su nau
jais siūlymais: Maskvos reaga
vimas į juos parodys jos nusi
statymą.

Maskvos pasiruošimas:
Maskva, nieko nelaukdama, 

meta savo Įtakos tinklą į Afri
ką. Guinejoje. Ghanoje jau 
lankėsi Brežniovas; Maskva su
darė sutartį su Maroku dėl pa
galbos. kuri pagreitins Ameri- Jessupo paskyrimas į tarptau- 
kos bazių išstūmimą. '

Chruščiovas pažadėjo japo
nam grąžinti Habomai ir Shiko- 
tan salas, jei Japonija atsisa
kys saugumo sutarties su Ame
rika. Pasak vieno Amerikos dip
lomato. praeitais metais Japo
nijoje buvo demonstracija prieš 
santykius su Amerika, šiais me
tais bus duodami argumentai 
už santykius su komunistais.

laidas jis matė ir apie jas bu
vo kalbėjęs anksčiau. Ir jų eilų 
sumini vėl iš paskutinių aštuo- 
nerių metų;

— Sunaikintas šen. McCar- 
thy. mėginęs pasipriešinti ko
munizmui namie; — VVarren 
.vadovaujamas vyr. Teismas pa
lengvino komunizmui augti; — 
užsienio srityje Chiang Kaishe- 
kas uždarytas Fonnozoje su 
draudimu galvoti apie veržimą
si į Kinija; — atstumti anglai, 
prancūzai. Izraelis, kurie 1956 
iš priešininko buvo atėmę Su- 
esą: — tą pat valandą atsaky
ta pagalba ir pripažinimas Ven
grijos laisvės kovotojam: —
— 1958 pradėti “kultūriniai 
mainai"; — o taip pat komu
nistam pasitarnavusio Philip

Santykiai dėl Amerikos ir Vo
kietijos nemalonūs dėl pinigo. 
Vokietija pasiūlė tik nepilną ūžiant į duris ar paskambinant, 
milijardą dol. Amerikos tai ne
patenkina. Nurodoma, kad po
kariniais laikais Amerika suda
vė Vokietijai apie 6 milijardus. 
Dabartiniu metu Amerika rei
kalauja. kad Vokietija didesne 
suma prisidėtų prie Europos 
saugumo. Pati Amerika tam rei-

PITTSBURGHO BEDARBIAI eilėje laukta paramos i« maisto pertekliaus “V0 pa'
jamų. o Vokietija tik o.5 proc.

muose suminėjo kito žydo rašy
tojo. gimusio Varšuvoje. Osip 
Mendelstamo likimą. Tai buvo 
poetas iš vadinamo akmeistų 
rato, išaugęs simbolizme. 1933 
ar 34 savo draugų namuose jis 
sudėjo pajuokiamą eilėraštį 
apie Staliną. Už tai buvo išvež
tas į' koncentracijos stovyklą, 
ten ir mirė. Pats Ehrenburgas. 
taip pat žydas, dalyvavęs Ispa
nijos kare, paskiau pakliuvęs į 
Stalino nemalonę, dabar apdo
vanotas Lenino ordinu. Tačiau 
prisiminęs Stalino laikus rašo 
nekentes tokios baimės nei ka-

Tokios istorijėlės galinos tik Amerikoje ’
East Orange. N. J., viešo- iš lovos išsivedė į teismą. kaL 

sios bibliotekos naujas direkto- tindami, kad sulaužė taisvklcs 
SaJazaras pareiškė nepatenki- susijaudino. kad skaityto- T^s pUeta neturėjo užstato 
nimą Anglijos Maemitlanu. ku- Jal "gal ™8^na. .lis po 100 dol. tad teko j.em ir
ris esą žinojęs apie rengiamą 
perversmą Santa Maria laive ir 
nieko nepranešęs.

— Amerikoje bedarbių sau
sy buvo 5 4 mil. Padėtis niekad 
po karo nebuvo tokia bloga, dė į duris 16 piliečių ir tiesiai M.uni jokio termino

tinį teismą; — 100 milijonų da
vimas komunistui Titui, kada 
mūsų pačiu doleris žlunga ...

Prezidentas Kennedy. — sa
ko autorius. — turi jaunystės 
ir optimizmo. Jis sutinka pa
dėtį su pasitikėjimu. Visi turim 
melstis, kad jam Viešpats duo
tų šviesos ir jėgos, kurių jis 
taip baisiai reikalingas laisva
jam pasauliui vadovauti.

pasirūpino, kad miestas priim
tų taisykles, pagal kurias kny
gos negrąžinės skaitytojas gali 
būti baudžiamas iki 200 dol. ir 
30 dienų kalėjimo. Vasario 8
anksti rytą policininkai pasibeL tojai sunešė knygas, nežiūrė-

naktį praleisti kalėjime Kilo 
triukšmas mieste, bet skaityk 
los direktorius savo tikslą pa
siekė. Iki savaitės galo skaity



Širdies ir teises kova
> Nusikaltimas prieš žydus ar tarptautinis nusikaltimas?

Laiškas redakcijai
i

Gerbiamas p. Redaktoriau,
Prašau įdėti šį laiškelį į Jū

sų laikraštį, kad A. Lansbergis 
galėtų pasiskaityti.

Aišku, kad atsirado Sluckio 
užtarėjas. Komunistinį rašytoją 
negalima vertinti literatūriniu 
matu: tėra vienintelis matas — 
partinis. Neatrodo, kad pami
nint rašytojo tautybę, padaro
ma neteisėtumas ar netikslu
mas. Aš nevertinu žydelio Sluc
kio nei kaip rašytojo, nei kaip 
žmogaus. Šiandien daugelis da
ro. “kas nėra nei teisėta, nei 
tikslu”. Manau, visiems aišku 
pono Lansbergio juokingas "už
tarimas". todėl nieko daugiau 
nepridedu.

Su pagarba
V. Brazdeikienė,

60-74, 56 Street, Maspeth 78,
N. Y.

dimu. Tačiau 1944 rudenį bu
vo priimtas karo sekretoriaus 
H.- L. Simpsono projektas — 
sudaryti tarptautinį teisiną, nes 
nacių nusikaltimas buvo nusi
kaltimas prieš “tarptautinę ben
druomenę”. Tada ir atsirado 
Niurnbergo teismas, veikęs 
1945-1949. Tegul jis nebuvo 
tobulas, tačiau. Amerikos tei
sėjo R. H. Jacksono žodžiais, 
negalima laukti, iki tarptauti
nis tribunolas bus tobulas ir 
bus išleisti toki įstatymai. 
Niurnbergo teismas sudarė 
principus, kurie virto tarptau-

Eichmanno byla prasidės ko> 
vo 15. Ji sukėlė Amerikoj gau
sių prieštaringų pasisakymų. Pa 
sisakymus pradėjo Izraelio min. 
pirm. David Ben Gurion. Jam 
iš širdies pritarė daugybė laiš
kų. Priešingi buvo ne toki gau
sūs ... Tie visi pasisakymai 
buvo skelbiami N. Y. Times 
sekmadieniniuose prieduose. Iš 
jų visų dėmesio vertos paties 
Ben Gurion mintys ir jo pa
grindinio oponento Telford Tay
lor, teisininko, atsargos gene
rolo, buvusio antrame kare žval
gybos karininko ir vyriausio
prokuroro Niurnbergo teisme, tinės teisės principais, patvir- 
Tų dviejų žmonių diskusijoje 
prabyla širdies, jausmo balsas, 
kuris šaukiasi teisingumo, iš 
kitos pusės proto balsas, ku
ris tą teisingumą nori įstatyti 
į tarptautinės teisės vagą.

Ben Gurion: Eichmannas yra 
Hitlerio Įrankis, kuriuo buvo 
siekiama išnaikinti specialiai 
žydus. Jis nusikalto prieš žydų 
tautą. Jis turi būti teisiamas’ 
tik žydų valstybės. Izraelis yra 
vienintelis teisybės ieškovas už 
nužudytuosius žydus.

Taylor: Eichmannas yra iš 
nacinio hitlerinio aparato. Prieš 
15 metų nacių nusikaltimas bu
vo toks aiškus, kad buvo siū
loma be jokio teismo nacių va
dus likviduoti politiniu spren-

tintais 1946 gruodyje Jungti
nių Tautų.

Niurnbergo teismo principas 
buvo — žiaurumai prieš žydus 
kaip lygiai ir prieš nežydus 
yra nusikaltimas prieš įstatymą, 
ne prieš rasę ar prieš religi
ją. Tvirtinimas, kad žydų žudy
mas yra nusikaltimas prieš žy
dų tautą, veda į prielaidas, kad 
žydų žudymas jau nebus nusi
kaltimas prieš nežydų tautą. Tai 
pavojinga filosofija. Vadovau
jantis Ben Gurion supratimu, 
kad Eichmannas yra nusikal
tęs prieš žydų tautą ir dėl to 
teisiamas Izraelyje, tektų lauk
ti. kad asmuo pietų valstybėje 
nužudęs negrą, bus laikomas 
nusikaltęs prieš negrų rasę ir

turės būti atiduotas teisti neg
rų valstybei Ghanąi ar Gili
nėjai. Tai pavojingas kelias, 
nes jis tolsta nuo teisės ir tei
singumo. Teisingumas reikalau
ja priešingai — kad veiksmas 
būtų laikomas nusikaltimu, ar 
jis vykdomas prieš juodus ar 
prieš baltus.

Izraelio teisingumo ministe- 
ris: Izraelis kaip suvereni vals
tybė turi teisę teisti asmenį, 
kuris fiziškai yra jos teritori
joje. pagal savo pačios Įstaty
mus. nes suvereni valstybė nė
ra atsakinga prieš užsienius už 
tai. kas jos daroma su jos val
džioje esančiais asmenim.

Taylor: Kai užsieniuose 1938 
kilo pasipiktinimas Hitlerio el
gesiu su žydais, Hitleris aštriai 
įspėjo užsienius, kad ne jų rei
kalas. kas darosj reicho ribo
se. Tada žydai buvo reicho val
džioje, kaip šiandien yra Eich
mannas Izraelio valdžioje. Iro
nija yra girdėti tą patį argu
mentą iš tų. kurie imasi ieško
ti teisybės už Hitlerio sunaikin- 
tuosiusi Tai argumentas, išplau
kiąs iš nacionalizmo, ne iš tarp
tautinės teisės.
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H ..
Gerb. p. Redaktoriau!
Malonėkite patalpinti. mano 

atsakymą i Algirdo Lansbergio 
laiškeli, atspausdintą Jūsų laik
raštyje vasario 7 numeryje.

Perskaitęs straipsni "Gydyto
jas M ir teisybės uola", niekur 
neradau, kad ten būtų buvusi 
Sluckio tėvų tikyba panaudota 
“kaip pašaipos ar paniekos ob
jektas". Tame straipsnyje tik 
pavadintas Sluckis žydeliu, nes 
jis ir yra žydas, taigi teisingu 
vardu, taip kaip Algirdas Lans
bergis būtų pavadintas lietuviu 
arba lietuviuku.

Žodis žydelis arba žydukas 
yra žydo mažybinis daiktavar
dis. Algirdui, tur būt. žinoma, 
kad pasaulyje yra žydų tauta, 
kuri vienintelė pasaulyje išpa
žįsta žydų tikėjimą. Tad ko čia 
Algirdui taip jaudintis, jeigu ta
me straipsnyje komunistų žur
nalistas buvo pavadintas tikruo
ju vardu — žydeliu. Sluckis 
nors ir žydelis, bet jis yra .ko
munistas. o būdamas komunis
tas. ar jis vaikšto i sinagogą 
melstis, tai aš labai abejoju.

Ten pat viršum Algirdo laiš
kelio yra patalpintas straipsnis 
iš kolonizuotos Lietuvos: "Ko
lonizatoriai stengiasi atimti lie
tuviams sąžinės laisve". Manau.

(Nukelta į 8 pis j

TELFORD TAYLOR vyriausias prokuroras Niurnberge 1946.

Telford Taylor sustojo prie 
išvados: Eichmannas turėtų bū
ti teisiamas ten, kur vykdė nu
sikaltimą. t. y. Vokietijoje, tei
siamas Vokietijos ar Jungtinių 
Tautų teismo pagal principu^ 
kurie buvo taikomi Niurnbergo 
teisme. Izraelis galėtų būti pro
kuroras ir tokiu būdu sudaryti 
dokumentaciją dėl žmonių ir 
kolektyvų atsakomybės už žydų

Į Laisvę nr. 23 prof. A. Ma
ceina apibūdina, kuo sovietinis 
režimas nori paversti lietuvį ir 
kokia dėl to. yra laisvųjų lie
tuvių pareiga. Į tai verta dė
mesį atkreipti ypačiai Vasario 
16 proga.

“Prieš šimtą trisdešimt me
tų Adomas Mickevičius, apra
šinėdamas tremtinių kelią į Ru
siją, lygina šį, kaip jis rašo,, 
tuščią ir baltą kraštą su popie
riaus lakštu, kuris guli pareng
tas rašyti. Bet kas jame rašys, 
klausia poetas: šventas Dievo 
pirštas ar senas Dievo priešas? 
Jeigu Dievo pirštas, tai jis ge
rus žmones pavers raidėmis. Šie 
žmonės bus Dievo liudytojai ir 
jo tiesos skelbėjai. Jeigu Die
vo priešas, tai jis kardu įrėš, 
kaip žmonių giminę reikia pan
čiais apkalti.

' Šiandien galime jau atsakyti 
į šį Mickevičiaus klausimą.

Į Rusijos tuščią lapą rašo se
nas Dievo priešas^

Tas Dievo pamėgdžiotojas, iš

SPAUDA

Baigia teisėjo Jacksono žo
džiais. kuriais tas buvo atida
ręs Niurnbergo teismą: “Prin
cipai. pagal kuriuos mes šian
dien teisiame nusikaltėlius, yra 
principai, pagal kuriuos rytoj 
mus teis istorija”.

Tai teisės kalba, tačiau šioje
byloje greičiau bus pasiduota viršaus toks panašus į pasau-

M. lio Išganytoją, tačiau toks skir-kalbai.

LIETUVOS PRISIKĖLIMAS RĮŠASI SU TIKĖJIMU
Mielas Redaktoriau. LAIŠKAS REDAKCIJAI

pa- 
ne- 
Tai 
tik

ir
Vasario 16 nėra kokia 

prasta diena. Tai Lietuvos 
priklausomybės Velykos, 
diena, švenčiama visų, kas
myli Lietuvą, kas yra jos tik
rasis vaikas. Kaip ir Velykos. 
Kristaus Prisikėlimo diena. Lie
tuvos prisikėlimas anuomet 
stipriai rišosi su tikėjimu.

Manau, visiem gerai žinoma, 
jog tam Lietuvos prisikėlimui 
kelią ruošė katalikų dvasiški-
ja su šviesios atminties gany- savęs nutraukdami siuntė jiem 
toju Motiejum Valančium, ku
rio pėdomis ėjo ir kitas didy
sis žemaitis — vysk. Pranciš
kus

Suvalkijos garbingas gany
tojas vysk. Antanas Karosas. 
Tie du aukštieji Katalikų Baž
nyčios vadovai tebuvo tada mū
sų tikėjimo ir mūsų tautos sar
gyboje.

Žinoma ir tai. kad Lietuvos 
katalikiškoji visuomenė sponta
niškai sukilo prieš pavergėją. 
Tėvai laimino vaikus, savano
riais išeinant iš namu., ir nuo

Karevičius. Vedė laisvėn

drabužių ir maisto. Katalikiš
kas jaunimas, kaip vienas, me
tė mokslo suolus. Net dvasinė
se seminarijose nuskambėjo

šaukliai į žygį. Katalikiškoji 
moksleivija su šviesios atmin
ties karininku Juozapavičių, lei
tenantu Matulaičiu ir kitais sto
jo po ginklu ir krito. Krito ko
voje už laisvę religingi kaimo 
berneliai — Kalašiūnas, Zem- 
bakevičius, Lukšys, Eimutis. Jie 
ir dauguma kitų Lietuvos sūnų 
padarė tai, kad- Vasario 16 ak
tas virto kūnu. Tas aktas te
begyvena tarp mūsų ir gyvens.

Jei lietuvių tauta šiandien ir 
parblokšta, tai ne amžiam. Ge
rasis Dievulis prikėlė Lietuvą 
1918 metais, prikels ir ateity
je. jei tik parodysim Jam savo 
meilę ir ištikimybę, jei parody
sime savo vienybę ir pasiryži
mą kovoti taip, kaip buvo ko
vojama 1918 - 1920 metais.

Tebūnie tad man leista Va
sario 16 proga, pasinaudojant 
Darbininku, išreikšti didžią ir 
gilią pagarbą katalikiškajai lie
tuvių dvasiškijai. kuri ir šian
dien ruošia kelią Lietuvos pri
sikėlimui — mūsų tautos Vely
kom. Viliuosi, kad katalikiškos 
lietuvių visuomenės vadai, tvir
tai savo tikėjimu ir tautišku

tingas. Jis rašo naują evange
liją, skelbdamas ją visam su
tvėrimui, bet ne meilės ir tie
sos, o neapykantos ir melo e- 
vangeliją.

Bolševizmas yra ne tuo bai
sus, kad nuskurdina žmogų me
džiagiškai, bet tuo, kad žudo 
žmoguje tiesos meilę.

Nepripažindamas žmoguje jo
kių amžinų principų ir jokios 
amžinos prigimties, jis renka
si tiesos mastu šiandienos rei
kalą ir jam palenkia sąžinę, il
gesį ir mąstymą. Naujasis žmo
gus, kuri šiandien bolševizmas 
ugdo, turįs būti greitas prisi
taikyti prie pakitusios padėties.

šitą žmogų bando bolševiz
mas išugdyti ir Lietuvoje. Ir 
mūsų tauta yra įjungta į aną 
tiesos naikinimo vyksmą, kuris 
šiandien žymi visas komunizmo 
valdomas šalis. Mes džiaugia-

mu teberuošia jaunimą Lietu
vos nepriklausomybei siekti ir 
užimti vietas pasitraukiančių se
nių veteranų.

Prašau priimti mano nuošir
džią pagarbą

Ats. gen. Vincas Grigaliū
nas -^Glovackis, vienas iš nu
senusių Lietuvos veteranų

Columbia, 1961 sausio 24

ALICE STEPHENS DAINININKIŲ PLOKŠTELĖ
Ištraukos iš 20-mečio jubilėjinio koncerto, naujausių lietuvių 

kompozitorių kūrinių.
I pusėj: Sonata in D Major ....... ......... Bruno Markaičio S.J.

Įgrota garsaus smuikininko ....... Francis D'Albert
ir pianisto ....... George Laume r

II pusėj: Kėkiėl dainelė? ........ ........... St. Šimkaus
Atsiuntė mane ežeran .................. . V. Banaičio
Vakaro ilgesys ..................... A. Vanagaičio
Batsi»ivėlis ............................. J. Zdaniaus
Suskambėjo ......... . .......... J.' Kačinsko
Veji) šventė B. Markaičio
Motinos kalba ........... VI. Jakubėno

Išeis KOVO 1. B & F. Budapest Gold Labcl R.C.A. Victor 
Stereo - $5.95 - (pridėti 5Oe persiuntimui- Hi Fideliti $1.95 

UŽSISAKYTI GALIMA DABAR:
Alice Stephens — Chicago Conservatory 61 E. Van Buren St. 

Chicago I.III.
Jone Bobintenė — 1530 So. I9th Avė. Cicero 50. III

turėtume pastatyti teisingą šios 
vertybės atskleidimą. į melą 
istorijoje atsakyti giliu jos pa
žinimu. Į asmenų dergimą at
sakyti jų darbų nušvietimu. Į 
religijos žeminimą atsakyti jos JĮ 
vertės kėlimu. r

Rezistencija prieš melą turė
tų sudaryti platų kovos barą 
prieš mūsų tautos pavergėją, 
nes tasai senas Dievo priešas, 
kurį pats Kristus yra pavadi- * 
nęs melo tėvu ir kuris šiandien 
kardu rašo Į baltą Rusijos la
pą, apkala pančiais tautas ne 
tik politine, bet ir dvasine 
prasme. Melas yra dvasios ver
gija, ir melo apspręsti žmonės 
yra lengviau suvaldyti, nes me
luojąs ir melą mylįs žmogus 
yra palūžėlis dvasioje. Neleis
kime tad Sovietam paversti me
lą lietuvių santykiu su savo 
tauta, su jos praeitimi ir jos 
kultūra, su jos tremtiniais”.

mės, kad Lietuvoje gerėja me
džiaginis žmonių gyvenimas ... 
Tačiau kartu su tuo gerėjimu 
tvirtėja visų mūsų krikščioniš
kų vertybių iškreipimas. Viskas 
iš naujo pervertinama. Istori
ja perrašoma. Ateitis kraipoma. 
Asmens niekinami. Kultūra 
niokojama. Religija ujama 
kaip prietaras. Iš kitos pusės 
vadinami marksizmo laimėjimai 
keliami padangėn . .

Melas virsta žmonių santy
kiavimo būdu, tiek tarp savęs, 
tiek su tautos praeitimi, tiek 
su jos kultūra, tiek su sveti
maisiais. Ir tai organizuojamas 
sistemingas melas.

Baisiausia yra tai, kad žmo
guje yra auklėjama melo mei
lė, kad jis bolševistinėje sis
temoje ne tik turi meluoti, bet 
ir šį melą mylėti.

Ir gal niekur kitur bolševis- 
tinis žmogus nesiskiria taip gi- apie SOVIETUS 
liai nuo krikščioniškojo žmo- Amerikoje buvo pučiamas 
gaus, kaip savo santykiu su me- gandas, kad Sovietų pramonė 
lu. Melas krikščioniui yra Kris
taus paneigimas, nes Kristus 
yra tiesa, ne žodinė, bet Įsikū
nijusi, gyva tiesa. Melas bol
ševikui yra jo elgesio taisyk
lė. Net jeigu žmogus sovietinė
je sistemoje ir netikėtų savo 
žodžiais, melas vistiek virstų jo 
būsena. Jis gyvena ir išsilaiko 
tik meluodamas. Galima nujaus
ti, koks sielų žudymas vyksta 
tokioje sistemoje.

Tad ir būtų šiandien pirma
sis mūsų uždavinys — rezis
tencija prieš melo dvasią.

Prieš kiekvieną iškreiptą 
krikščioniškai tautinę vertybę

NAIKINA VAKARŲ MITĄ

ir ūkis auga labai sparčiai. Da
bar tam mitui-smūgį sudavė dr. 
Colin G. Clark, specialistas iš 
ekonomikos instituto New Yor- 
ke. Jis tvirtina, kad Sovietų ūki
nis augimas yra lėtesnis už A- 
merikos, už Australijos, Belgi
jos, Kanados, Suomijos, Prancū
zijos, Italijos, Japonijos, Olandi
jos, Švedijos, Pietų Afrikos. 
Tvirtinimas, kad Sovietų gamy
ba auga per metus po 6 proc. 
— sako pareiškime Kongresui 
Clark — yra iliuzija. Žemės 
ūkio gamyba yra didelėje krizė
je. Gyventojų augimas taip pat 
lėtesnis nei Amerikos.

TADO DAUGIRDO tvė senamiesty.
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Lietuvos Tarybai Vilniuje vokiečiai siūle savo šnipą

Laisvė ir tarptautinis teisingumas
Laisvė nėra kieno nors malo

nė nei atskiram asmeniui nei 
tautai. Žmogus yra laisvas iš 
prigimties. Si tiesa tarp kitko 
yra pabrėžta Jungtinių Ameri
kos Valstybių nepriklausomy
bės deklaracijoje.

Žmonės gauna laisvę kartu 
su gyvybe, nes ji reikalinga 
žmogaus gyvybei išlaikyti ir jo 
dvasiai išsiskleisti. Kas Įf kaip 
besirūpintų normaliu suaugusiu 
žmogum, jo išsilaikymas ir reiš
kimasis vistiek priklauso nuo 
jo paties veiksmų. Tam jis turi 
turėti. laisvę. Tam ji duodama 
gimimu.

Sutelktinės, vienodos dvasios 
apsireiškimas kuria tautas. Tau
tų laisvės pagrindas yra tas 
pats, kaip ir atskiro žmogaus. 
Tautos susidaro ir egzistuoja, 
kad būtų išlaikyta didesnės gru
pės žmonių gyvybė ir skirtin
ga dvasia. Dėl to prel. A. Dam
brauskas dar caro vergijos lai
kais (1908) rašė: “Atėmimas 
iš žmogaus, o tuo labiau iš vi
sos tautos galios apreikšti tu
rimąsias pajėgas yra ne tik di
džiausioji žmonijos akivaizdoj 
neteisybė, bet ir didžiausias nu
sidėjimas prieš Dievą”.

jis tebeveikia popieriuje. Yra 
Jungtinės Tautos, bet jos pasi
reiškia ir prieš tautų laisvę. 
Nėra ligi šiol tarptautinio tei
singumo nei tarptautinės poli
cijos. Kiekviena dar laisva vals
tybė saugo tik savo namus vil
damosi, kad tarptautinis žudi
kas ir vagis jos nelies.

*
Mes stovime klaidingame ke

lyje, — kalbėjo prieš keletą 
metų ispanų diplomatas ir ra
šytojas Salvadore de Madaria- 
ga. — Užuot ieškoję pavergėjų 
draugystės, turėtume ieškoti 
draugystės pavergtųjų.

Klaidingas tas kelias dėl to, 
kad jį atmeta visos žmonijos 
įstatymai. Visuotinai yra smer
kiama ir baudžiama draugystė 
su vagiu, žudiku, banditu. Nusi
kaltėlio nuskriaustas, sumuštas, 
įkaitu paimtas žmogus ginamas 
ir vaduojamas. Su plėšiku drau
gystė nepalaikoma.

Taip yra pilietiniame gyveni
me. Kitaip elgiamasi tarptauti
nėje politikoje. Tai neteisinga 
ir nedora. Moraliniai įstatymai 
nedaro išskirties, ar nusikalti
mas yra pilietinis ar tarptauti
nis. Tiktai žmonės Dievo įsaky
mus kraipo: dengiasi valsty
bės gerove ir savisauga, drau
gaudami su pavergėjais, užuot 
gynę pavergtuosius.

*
Tironija taip visuotinai įsi

galėjusi kitose šalyse. — kalbė
jo savo metu Benjaminas Frank
linas, JAV laisvės kovotojas, — 
kad viltis rasti prieglaudą Ame
rikoje sukelia didelį džiaugsmą 
tiem, kurie myli laisvę.

Mes džiaugiamės ta laisve 
Amerikoje, kur galima laisvai 
minėti Lietuvos nepriklausomy
bės šventė. Pavergtame krašte 
to neleidžiama. Bet mūsų 
džiaugsmas būtų dar didesnis, 
kad tautų laisvės žudikas grei
čiau atsidurtų tarptautiniam 

kartuves nugriovė. teisme. Teisingumas seniai to
Yra tarptautinis teismas, bet reikalauja.

Lietuvos Taryba, paskelbusi 
Vasario 16 nepriklausomybės 
delegaciją, buvo išrinkta Vil
niaus konferencijoje, kuri po
sėdžiavo 1917 rugsėjo 17-20. 
Buvo išrinkta 20 asmenų. Vo
kiečiams jie buvo reikalingi ne 
tam. kad Lietuvos nepriklauso
mybę skelbtų.

Kai Rusijoje dar 1917 me
tų vasario - kovo mėn. Įvyko 
pirmoji revoliucija ir buvo pri
verstas atsistatydinti caras Mi
kalojus H. rytų fronte vokie
čiam jau nebebuvo baimės, nes 
rusų kariuomenė kriko. Tačiau 
jie ir nesiveržė giliau į Rusi
ją. Frontas buvo sustojęs šiau
rėje prie Dauguvos, o rytuose 
ėjo už kokių 100 kilometrų per 
didįjį ir gražųjį Naručio ežerą.

Vokiečiam daugiau vargo bu
vo vakaruose, kur nuo 1917 
balandžio 6 jau kovojo ir Jung
tinės Amerikos Valstybės. Rei
kėjo vokiečiam ten telkti savo 
kariuomenę.

Su Rusija jie norėjo pasiek
ti atskiros taikos. Tam jie tu
rėjo vilčių, nes Rusijoje jau 
veikė vokiečių nusiųstas agen
tas — iš Šveicarijos uždarame 
vagone nugabentas Leninas. Iš 
New Yorko Rusijoje buvo at
siradęs ir Trockis. Jie agitavo 
už taiką be jokių sąlygų. Jie 
griovė ir taip jau pašlijusią Ru
sijos tvarką.

Kad vokiečiai neprarastų tai
kos derybose, ką jie buvo už
ėmę, ir kad nesudarytų įspū
džio. jog pasilaiko užkariautas

žemes. jiem reikėjo gyventojų ant gražios didelės popieros pa- 
pritarimo. Vilniaus konferenci- rašytą. * r
joje išrinkta Lietuvos taryba > “Po šitos ceremonijos buvo- 
turėjo taikos derybose pareikš- me paprašyti į valgomąjį kam- 
tį visos lietuvių tautos vardu,' 
kad amžiam atsiskiria nuo Ru
sijos ir dedasi su Vokietija. Bet 
kaip pasiekti, kad tarybos na
riai tai nutartų ir kaip žinoti, 
ką jie susiėję kalbės?

Dar nebuvo tada slaptų mi
krofonų, kuriuos būtų galima į- 
taisyti, kur tarybos nariai su
sirenka. Geriausia tan\ priemo
nė — surasti bent vieną iš
daviką arba jį įsiūlyti į tarybos 
narius.

Vienas tarybos narių, vėliau 
vysk. Justinas Staugaitis, savo 
prisiminimuose pasakoja, kaip 
buvo norima jiem duoti ta 
“angelą sargą”. Vyskupas rašo:

“Konferencijai išsiskirsčius, 
jei neklystu, rytojaus dieną, vi
si tarybos nariai iš kunigaikš
čio Isenburgo. vyriausiojo ry
tų fronto vado, gavo pakvieti
mą vakarienei. Paskirtą valan
dą nuvykome. Priėmimas buvo 
paruoštas vadinamame karinin
kų klube (casino). Didžiulės sa
lės gale buvo paruoštas tro- 
nas. Jame atsistojo Isenburgas 
pilnoje savo uniformoje su vi
sais ordinais ir žvaigždėmis, 
šaliniai sustojo pusračiu kari
ninkai sulig rango. Mus sustatė 
gara atstu nuo trono prieša
kyje. Vienas karininkas paei
liui šaukė mus pavardėmis. Mes 
praeidami, prie Isenburgo, iš 
jo rankų gavome po diplomą.

Yra nusikaltimas Dievui, ka
da kitam atimama laisvė, kad 
sau jos daugiau nugriebtų. Lais
ve visi yra lygiai Kūrėjo ap
dalinti, ir niekas neturi teisės 
jos atimti, kol nesikėsina į kito 
gyvybę ar turtą. Nelaisvė yra 
vagystė, apiplėšimas.

Tarptautiniai vagys yra tie, 
kurie kitom tautom atima lais
vę. Jie verti, kad juos uždary
tų į kalėjimą, kaip atskirose 
valstybėse uždaromi žudikai, 
prievartautojai ir vagys. Deja, 
tautų žudikam tokio kalėjimo 
dar nėra. Buvo pastatytos kar
tuvės Nuernberge (1946), bet 
nevisi žudikai ten pakabyti, ir
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batų ir susėdome vakarieniau
ti. Tebuvo tik vieni vokiečių 
kariškiai ir mes. Civilių tebu- * 
vo tik vienintelis baronas von 
der Ropp. Kaip vėliau mums 
paaiškėjo, buvo tai vokiečių val
džios tam tyčia paskirtas tary
bai šnipas. Baronas Ropp bu
vo gimęs Panevėžio apskrityje, 
kame turėjo dvarą, bet išauklė
tas buvo Berlyne, ten ir gyve
no. Lietuviškai Roppas nemo
kėjo. Kaip tik su šituo ponu 
per vakarienę teko man sėdė
ti. Maloūus kaimynas tuoj pra- ' 
dėjo man giedoti lapės gies
mę. Jis, girdi, jaučiąsis esąs 
lietuvis. Labai apgailestaująs, 
kad lig šiol nemokąs lietuviš
kai, bet išmoksiąs. Jam esą vi
sada rūpėjęs Lietuvos kraštas, 
ypač rūpįs dabar, kada jam 
užtekanti geresnės ateities auš
ra. Visi Lietuvos sūnūs, be kal
bų ir pažiūrų skirtumo, dabar 
turį susitelkti bendram darbui 
— savo tėvynei atstatyti. Baro
nas turįs daug santykių ne tik 
Vokietijoje, bet ir visame pa
saulyje; juos išnaudosiąs savo 
tėvynės labui.

“šitokia kalba 
noje man atrodė 
kantriai laukiau, 
pasibaigs ... Iš 
minų jaučiau, kad ir jiems tos 
vaišės malonumo nedaro ...
Visoms ceremonijoms pasibai- buvo pasiryžę savo kraštui ken- 
gus, išėjome iš vokiečių klubo. 
Išėję į gatvę visi laisvai at
sikvėpėme.

Konferencija buvo įgaliojusi 
tarybą kooptuoti, jei reikės, 
naujų narių. Baronas Roppas 
tai žinojo, todėl jis labai gud
riai pradėjo piršti į tarybos 
narius. Kai kurie mūsiškiai ba
ronu jau buvo patikėję ir mie
lai jį būtų priėmę Į tarybą, bet darbiavimą, apie savo krašto 
jos narių dauguma suprato, kad 
tai vilkas avies kailyje., ir jo 
kandidatūrai sipriai pasiprieši
no”.

Nepavyko. Taryba ir toliau 
laikėsi kietai, kiek tik ji galė
jo. Pagaliau Vasario 16 aktą 
paskelbė prieš vokiečių valią.

Tas baronas Roppas nebuvo 
vienas, pasinešęs priešam tar
nauti. Lietuvos žemėje buvo 
išaugę nemažai nuo lietuvių 
tautos nutolusių žmonių, kurie. graužti.

vokiečio bur- 
keista .. . Ne- 
kol vakarienė 
savo draugų

KAN JUOZAS TUMAS - VAIŽGANTAS. Dail. ^V. K. Jonyno medžio 
raižinys. '

Taip kalbėjo prieš 65 metus Vaižgantas
Kun. Juozas Tumas Vaižgan- rusus kolonizuoti, lietuvius iš- 

tas nebuvo Vasario 16 akto 
signataras. Bet maža buvo žmo
nių, kurie tiek daug ir taip il
gai būtų kovoję dėl laisvos Lie
tuvos kaip jis.

Kelias į Lietuvos politinę lais
vę, į Vasario 16 aktą, buvo il
gas — ėjo per tautinio susi
pratimo, tautinio solidarumo, 
tautinės vienybės’ pajautimą ir 
sustiprėjimą, per liet, kul
tūros pakėlimą, per išauginimą 
dvasios pasipriešinti Rusijos už
mačiom, kurios siekė Lietuvoje

kti. '
Ir dabar jų yra nemaža. Prie

šas randa jų ne tiktai pačioje 
Lietuvoje, ir net tarp pačių 
lietuvių, bet ir užjūriuose, taip 
pat tarp pačių lietuvių. Jie gie
da visokias “lapės giesmeles”: 
vieni traukia jas aiškiai bolše
vikiškai, kiti užgieda švelnia 
gaidele apie kultūrinį bendra-

blaškyti, likusiem primesti ra- - 
siško gyvenimo stilių.

Apie tai Vaižgantas kalbėjo 
. lietuviams jau (1896 Tėvynės 
Sarge paskelbtoje alegorijoje 
"Dėdė lapę nušovė". Joje su 
dideliu pastabumu ir taiklumu 
rodė lietuvių charakterį: iš vie
nos pusės — geraširdiškumas 

_savo kaimynui, nors jis ir prie
šininkas, ramumą, taikingumą, 
religingumą, iš antros — ne
veiklumą. neprierangą, pakalbė- 
jimą ir įsitikinimą, kad jau tuo 
viskas ir padary ta. Rodė ir ru
so lapino vis augantį agresyvu
mą, plėšrumą, kai jam niekas 
nesipriešina. Vaižgantas taip 
pat parodė, kaip atėjo lietuvių 
pasipriešinimo metas, kaip tas 
pasipriešinimas vyko ne tiek 
ginklu ir jėga, kiek gudrumu, 
kad lapinas turėjo išsinešdinti 
net į Viatką (į tolimą Rusiją).

Nuo anos alegorijos parašy
mo iki nepriklausomybės pa
skelbimo praėjo ilgas laiko ga
las — 22 metai. Mes nežinome 
šiandien, kiek laiko praeis, iki 
tas pats lapinas rusas vėl iš
sinešdins iš Lietuvos i Viatką.

pažinimą, apie lietuviškos veik
los užsienyje neprasmingumą, 
apie mūsų veiksnių “demora
lizaciją ir t.t. Tai vis tie “Rop- Dabar tik regime, kain Lietu- 
pai”, kurie nori įsisprausti į voje vyksta tos pačios rusų la. 
vieningą lietuvių frontą ir jį pįno užmačios; ten vyksta tas 
ardyti. Būkime tvirti, kaip bu
vo Lietuvos tarybos nariai.
Anuomet buvo sunku ir dabar 
nėlengviau. Anuomet laisvė at
gauta, bus atgauta ir dabar. O 
visokios lapės beliks tik ropėm

pats lietuvių pasipriešinimas.
O Vasario 16 proga čia pa

kartojamoje Vaižganto praeities 
alegorijoje skaitytojas Įžvelgs 
ir dabarties save, savo santy
kius su kitais lietuviais ir su 
visa kova dėl laisvės?

I VAIŽGANTASI
J Dėdė lapę nušovė

ŠVENTKIEMIŲ sodžiuje gy
veno ūkininkas, vardu Nikode
mas.

Buvo jisai žmogus aukštas, 
plačiakaktis, kelmuotais lanku
išriestais ančiakiais. Spitras, o 
dėl to daugiau kaip kiti matė. 
Ūkininkavo jisai sumaniai; gy

balsiai. Bet nenusigąsk. Sakyk, 
ko nori. Išklausys kantriai, pa
mokys išmintingai. O pamokęs 
ims jau balsiai galvoti, ką bu
vo pirmiau pradėjęs. Savo min-

diena džiaugsmą nešė, antra— 
nuliūdimą; vienądien rimties 
angelas šešėliu per sodžių per
plauks, kitądien juodas žaltys, 
galvą iš ažu kalno iškišęs, tai 
saldžiai vilios, tai siera spiaus, 
— kad buvo išmintingi, susi
tvarkę, susiklausą, tai savo va
do klausydami, angelą pasvei
kindami, žaltį nualiodami, gy
veno ramiau ir laimingiau nei 
kiti.

Tačiau, kaip niekas pasauly
je ilgai neišesti neatsimainęs, 
taip ir šventkiemių rimtis ir

buvo ramios, laukinio nepatra- 
mentos, ar neįžago “Jokūbas 
kūdas” (vilkas) ir nepagadino 
jų dėslumo.

O žąsys šiemet užderėjo: bus 
riša kapa muštinių.

— Tegu tad vyrai pasakys 
moterims nemokant pinigų už
dirbti! — balsiai, pasididžiuo- 
damos pabaigia savo mintis ir 
eina rėtyje išsinešti grūdų.

Būriais būriais atkrypuoja 
baltos, pilkos žąselės. Jos ne
greitos. Bet ko gi ir skubintis? 
Eina sau tūptų, negi darbo*

čių, savo sielvartų neslėps nuo 
tavęs, ir tu, ką bežiūrint, pasi
jusi jo liga besergąs, jo siel-

Prasideda stumdymasis, gnai- 
bymasis, pešiojimasis ir toks 
klegesys, toks kirgagojimas, 
kad nė apsiklausyti. Nurimęs 
sodžius vėl tai valandai atgy
ja.

šeimininkė tai mato. Norėtų 
bėgti gelbėtų, nekantrauja. Bet 
kaip čia beišskirti savosios?

— Oi, nusibruks su visu bū
riu toliau sodžiun, ir žinok, kad 
geras, ar tavo žuvo, jei žuvo, 
ar kaimyno!...

Šeimininkė ris labiau jaudi
nasi, nerimsta, nors žino, jog

vuliams skursti neleido, žemės 
neapleido; javai derėjo — gy
vuliai viso.

Dėl proto ir doro, teisingo 
būdo, sodžius apsirinko jį vy
resniuoju. Ir neužsivylė.

Nuo tos dienos “dėdė Niko-

vartu besisielojąs.
Žmonės vadino jį atkakliu, 

o jis tik rimtas buvo: veltui 
nemintijo, niekų neplepėjo ir 
nieko pusiau nedirbo. Ką išgal
vojęs, tuojau vykino; ką tu
rėjo, neleido sugaišti. Savo so-

laimė.
Gyvendami prie pat švento

sios upės, jie augino daugybę
vandens paukščių. Bet nė vie
nų taip nemėgo, kaip žąsis.

žalingi tai gyvulėliai: dažnai 
dėl jų tekdavo kaimynams vai
dytis ir net susipešti. Bet kad 
ir pelno buvo iš žąsų nemaža, 
tai ris dėlto. nesiliovė laikę.

dirbtų. Skilviai netušti, sliekų, 
žolelių gana prisirankiojo. Duos 
šeimininkė ko nors pasiskanin-
ti, gerai; neduos, ir be to ap
sieis. Tad ir tiriliuoja ramūs 
būreliai nelyginant vakarinius 
poterėlius.

Bet štai santvaras. Būrių de
šimtis, o kelias siauras. Sumišo 
vienon krūvon.

kiemą priėjusios, visos šast iš
siskirs ir sulįs, kur reikia. Pa
siliks kurioji, ir tą svetimosios
varu išvarys, išgnaibys.

Taip ir yra. štai jau šeimi- 
' ninkę apniko. Aukštai kaklus 

ištiesusios, greitai greitai, už 
kita kitos sveikina džiaugias ir 
tf... vaišių prašo.

demas”, nes dabar taip jį ėmė 
vadinti, užmiršo, kas tai yra jo 
paties ūkis, kas kaimynų. Viso 
sodžiaus reikalai ir rūpesčiai 
buvo lygiai jo paties reikalai 
ir rūpesčiai. Jis visą dieną ap
link laukus žvalgėsi; vakarop, 
ką gera ir pikta regėjęs, svars
tė ir galvojo, kaip čia negeru
mas geru padarius.

Tuomet jis buvo “nedoras" 
— rūstus,* nieko nesakė. Kai
mynai jo bijojo. Bet baisus jis

džiui apginti negailėjo nė pusės 
savo ūkio. Priešininkus bebai- 
dydamas. pats buvo ramumo 
nebetekęs, bet džiaugėsi, so
džiui ramumo davęs.

Užtat visas sodžius ne tiktai 
klausė Dėdės Nikodemo, bet jį 
gerbė ir net mylėjo. Ką Dė
dė pasakė, buvo šventa ir tuo
jau išpildytina. Jei kas jaunik
lis išsišokdavo savo sumany
mais, tuoj gaudavo:

— Tylėk, varle! Geriau klau-
nebuvo, tik ūmus. Jei drįsi ne- syk. ką Dėdė sako.

Linksma būdavo pažiūrėti, 
kaip vidurvasarį žąsiukai apsi- 
plunksnoja ir su senėmis žąsi
mis susilygina. Pavasarį išneš- 
davai juos pievon anderioje, 
o dabar nebesudėtumei nei į 
du vežimu. Oo! tai turtas! Žiū
rėk!

Vakaras. Visi gyvuliai iš lau
kų sugrįžo ir jau sudoroti, šei
myna pavalgydinta, šeimininkė 
jau būtų laisva, tik žąsų dar 
nėra. Ir dar niekur nieko, o

— Sveikos, sveikos, seselės!
— girktelėjo.

— Seniai nesimatėm!
— Ką beveikiat?
— Ar daug pelnėt?
— Nelįsk, pagonka!
— Nemink ant kojų!
— šalin!
— Šalin!
— Šalin!
— Kur!
— Kur!

— Mano žąselės nabagėlės, 
mano baltasparnėlės ... žiūti 
žiūti žiūti! ... Mano žąsiukai 
ilgaspamiukai... žili žili žili...
— Žąsų balsan klega šimtus 
lipšnių žodelių šeimininkė. O 
tuo tarpu pila ant nugarų grū
dus ir neramiai skaito.

— Viena, dvi, trys, penkios.. 
šešios dešimtys ... Visos, ačiū 
ponui Dievui! — taria lengvai 
atsidususi šeimininkė ir varo

laiku pertraukti jam minties 
siūlą, supyks smarkiai, sušuks

jau ima rūpintis ir sielotis, beg — Kur lendi! tvartan.

Pašvenčių giriose buvo daug 
smėlio kalvų. Vienoje kalvojė 
išsikasė olą lapinas, šventkie- 
miai tuoj tai pasergėjo. Ale sa
ko:

— Tegu sau. Kurgi ir lapi
nas dėsis? žalos jis mums ne
darys, nes jis gudrus: artimų
jų kaimynų nenorės supykinti.

Ag taip ir buvo. Kol lapinas 
mažus vaikus turėjo, niekas jo 
arti nė matyti nematė. Visą tą 
laiką jo kitur medžiota.

Tolimesnieji ūkininkai daž
nai pašiskųsdavo, tai žąsies, tai 
vištos nebetekę. Bjauraus tai 
būta Dievo padaro. Rodės, it 
pasamdytas tam tikslui, kad tik 
skaudžiau įkyrėtų kaimynams. 
Kartais, būdavo, įsisuks į viš- 
tininką, išmuš išmuš visa, bet 
pasiimti nieko nepasiims. To
kio tai būta žalio pasiutėlio.

— Ei, sakydavo: išvaikykite 
jūs savo kaimyną, kad paskui 
nereikėtų patiems griaužtis ...

Ale šventkiemiai tik juokėsi.
— Kaipgi, sako, dabar kai

myną su mažais vaikais iš tė
vynės ištremsi? Ar mes masko
liai, ar ką?

Atėjo ruduo. Vieną vakarą 
šeimininkės paprastai savo žą
seles sutiko. Tik beskaitant vie
nai smilkt:

— Ogi dviejų nesama ...
Antrai smilkt:
— Ogi vienos nesama ...

— Galgi sliekų apsilesė ar 
kokia liga užėjo. Reiks rytoj 
laukai apeiti ir lavonų pasižiū
rėti.

Lavonų niekur nerasta.
— Tiek to! Gal juos upė nu

nešė.
Dėdė Nikodemas jau čia pat 

besąs. Apžiūrėjo, visų išklausė, 
sukrankštė ir, nieko nepasakęs, 
parėjo.

Vakare žąsys parėjo visai nu
siminusios ir nuilsusios; nebe 
tirštu būriu, tik padrikusios.

Šeimininkės vėl kelių pasi
gedo ir padarė tokio klegesio, 
jog nė pačios žąsys nesusily
gintų. Ne veltui moterys kar
tais “žąsimis” vadinamos.

Dėdė Nikodemas paklausė, 
galvą pakraipė.

— Lapino darbai! Lapino dar
bai! — pasklido po visą sodžių.

—O, jis šioks, o. jis toks! 
Tai tu taip atsimoki už gerą 
mūsų širdį?! Palauk gi! ...

Ateis vakaras — sūdo diena! 
Moters skundžiasi, aimanuoja, 
ilgai nuvargusiems vyrams mie
go neduoda. Vyrai murma ir 
ant lapino, ir ant moterų. Din
go pirmykštis ramumas.

Susitarė žąsis sargiau ganyti. 
Dėdės Nikodemo seniai jau vei
das ištįso. Nesiskundė, nekal
bėjo, tik pats su pie.meninūs 
ėmė žąsis ganyti. Pragaištis 
bent kiek sumažėjo, bet neiš-

Tad šventkiemiečiai, nors ir visos šiandieną sugrįš, ar ne- — Pagonka!
jiems, kaip ir kitiems, viena bus viena antra kritus, ar iš- — Pagonka!

Dėdė Nikodemas visa tai ma- Pasiguodė viena antrai, pa- nyko.
to ir linksmai Šypsosi. aimanavo ir nurimo. (bus daugiau)
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Laisvės kova įpareigoja visus
k Kova dėl tautų ir žmogaus 

laisvės yra visuotinė. Nesuskai
toma daugybė aukų yra sudė
ta ant jog aukuro. Ir taip yra 
todėl, kad žmogus į laisvę besi
verždamas, iš kitų ją atimti daž-

į Lietuvių tauta ant didžiųjų 
tautų vieškelio nuo amžii^ pir
ko savo laisvę didelėmis auko
mis. Laisvės kovose vienu ar 

i kitu būdu visada dalyvavo vi
sa tauta. Ir šio krašto ateivių 
nuopelnai savo tėvynei tai vaiz
džiai liudija.

Pasaulis šiuo 'metu yra atsi
dūręs pavojingoje kryžkelėje. 
Tarptautinėje plotmėje kova ei
na ne už kokį pasienio mišriai 
apgyventą ruožą ar laukinę te
ritoriją. Kova eina dėl visos 
žmonijos ateities. Visuotinė ko
va visuotinais ginklais.

Pastaroji Chruščiovo kalba ir 
Maskvos manifestas tos kovos 
sovietinius planus išdėstė aiš
kiau, nei kada nors anksčiau.

I Vakarų pasaulis net ir šio įžū
liai pareikšto iššūkio akivaizdo
je nerodo atbudimo ženklų.

Prezidentas John F. Kennedy 
savo metiniame pranešime Kon-

I gresui teisingai pastebi, kad 
I mes neturime leistis įtikinami.

kad komunizmas atsižadėjo pa
saulio užvaldymo ambicijos, ku
rią jis taip pabrėžiančiai išdės
tė minėtame manifeste. Prezi
dentas įspėja, kad mes kasdien 
artėjame į didžiausio pavojaus 
valandą. Nežiūrint kai kurių 
prezidento bendradarbių linki
mo į kompromisus, pastarasis 
jo pranešimas teikia vilties, kad 
jis teisingai suprato komuniz
mo pavojų ir jam pasipriešins 
ne žodžiais, o darbais.

Kova už laisvę mariausia yra 
gedima totalinės kom nizmo im
perijos viduje. To. i aplinkybė 
mus ypatingai pareigoja visais 
mums prieinamais oadais prie 
jos prisidėti, nes mums lemta 
gyventi pasaulio ktvos prieš 
komunizmą avangardu tapu
siam krašte. Dezertyravimas bū
tų didžiausias nusikaltimas.

Esama padėtis apsprendžia 
mūsų dalyvavimo laisvės kovo
je būdus. Kiekvienu atveju ta
čiau nei vienas. lietuvis nega
li likti nuošaliai nuo šios lem
tingos kovos. Tenka priminti, 
kad silpnai lietuviškai bekal
bą ir tėvynės nematę dažnu at
veju nuveikia šios kovos fron
te daugiau, nei laisvoje Lietu-

STEPONAS KAIRYS, Vasario 16 signataras, g. 1878 Kurklių vlšč., Uk- 
merkės apskr., dabar guli sanatorijoje Smithtown, L. L, N. Y., su nuplau
ta koja.

SIMPATINGAS SOCIALDEMOKRATAS
IGNAS MALĖNAS

Vieną dieną, pačiomis vėliau
siomis priėmimo valandomis, 
kažkas pasibeldė Į aukštesnių
jų mokyklų departamento di
rektoriaus duris.

— Įeikit!
— Laba diena, pone direkto

riau. Jūs, tur būt, manęs ne
pažįstat! Esu Žvironas, profeso-
rius.

Pažinti nepažįstu, bet apie
jus girdėjau. Galime būti pa-

nu gana svarbiu klausimu. Gir
dėjau, kad jūs, pone direkto
riau, šiuo metu turite ministe
rijoje gana svarbų balsą. Tai 
aš ir norėjau pasiteirauti, ko
dėl jūs vengiate aukštesniom 
pareigom skirti socialdemokra
tų? ..

— Tai nėra tiesa, pone pro
fesoriau!

— Aš reiškiu bendrą nuomo
nę.

žįstami, — atsakiau pasisvei- — Paskirtas Treigys — Kau
no didžiausios gimnazijos di
rektorius (Aušros). Valaitis — 
Kauno suaugusių gimnazijos di
rektorius.

— Treigys nėra partijos na
rys.

— Mes partijos bilieto ne
tikriname.

— Kodėl atleidote iš mer
gaičių gimnazijos direktoriaus 
pareigų mokytoją N.N.?

— Dėl to. kad “Perdaug mei
linosi” mergaitėms. Jeigu nori
te, aš galiu smulkiau painfor
muoti. Bet tai turės likti tarp 
mūsų.

— Ačiū, pone direktoriau, 
aš tikiu jums. Galimas daiktas, 
jūs turėjote labai rimtų moty
vų, kuriuos viešai iškelti nepa
togu.

— Turime, pone profesoriau!
— Bet jeigu jūs abejojate, tai 

galite pateikti sąrašą rimtų as
menų, rytoj jie bus paskirti di
rektoriais.

— Ačiū, pone direktoriau. 
Aš taip paskubomis ir negalė
čiau.

— Jūs, pagaliau, galite jį 
įteikti rytoj ar poryt. Tik pra
šom savo priekaištą paremti 
faktais.

— Pažiūrėsiu, gal aš po kiek 
laiko ir pristatysiu, bet dabar 
aš negaliu, nes per greitai už
kluptas.

— Gerai, pone profesoriau. 
Dėl per greito “užpuolimo” ati-

tandamas.
— Aš apie jus taip pat esu 

girdėjęs.
— Malonu pažintį atnaujinti 

ir sustiprinti.
— Pone direktoriau, aš pas 

jus taikiau, kada bus mažai 
žmonių. Mat, norėjau kiek pla
čiau pasišnekėti.

Tai buvo 1943 metai.
— Jūs pataikėte labai gerą 

momentą. Dabar kaip kartas 
nieko nėra.

— Aš atėjau pas jus, pone 
direktoriau, niekeno neįgalio
tas. Bet noriu .pasiteirauti vie-

Sol. LIONfi JUODYTfi-Mathews 
yra įdainavusi naują lietuviškų 
dainų plokštelę —

Long Play HI-FI Recorda

"MANO
LIETUVOS

PRISIMINIMAI"
(My ythuanian Memories) 

Kaina $498
Antrąją mažą (angliškai) — 

"Christmas Carols"
Shepherd Boy and Sleeping Child 

Kaina 98<
Išleistos Mill Marlboro Co. 
Platintojams užsakius didesniais 
kiekiais — duodama nuolaida

Gaunama:
Alex Mathews—256 Union Avė. 
Brooklyn 11, N.Y.; Jack J.Stukas 
— 1264 White St., HiHside, NJ.; 
Juozas Ginkus — 495 Grand St., 
Brooklyn 11, N.Y.; Darbininkas 
—910 Winoughby Avė., Brook- 
lyn 21. N.Y.; Spaudos Kloakas — 
280 Union Avė. Brooklyn 11, N.Y.

PREL. KAZIMIERAS ŠAULYS, Vasario 16 signataras, g. 
1872 Švėkšnos vlsč., Žemaitijoje. Dabar yra seserų kape
lionas Lugano, Šveicarijoje.

Tarp balto ir juodo žmogaus
Pasakoja dr. V. Vygantas (6)

Konge prasidėjus neramu
mam, komunistai buvo pasine
šę užimti pirmaujančias vietas. 
Tam jie ruošėsi jau anksčiau: 
turėjo savo treniruotų žmonių 
pačiame Konge, pristatė jų dau
giau iš Čekoslovakijos ir^Rusi- 
jos. Pakilę buvo vykti ir kinai. 
Tai turėjo reikšti “ūkinę ir 
techniškąją paramą” Kongu!*.

Jau minėjome, kad Lovanium 
universitetui buvo paruoštas

akį, kad pirmiausiai griebėsi už

voje išaugę, kurie turėtų būti 
gyvais pavyzdžiais.

Kas šiandien abejoja mūsų 
laisvės kovos prasmingumu, lai 
prisimena Aušros ir Varpo lai
kų tėvynės žadintojus ir knyg
nešius. “Negreit su saule išauš 
dar rytas” — dainavo tada poe
tas. Ir miegojo aplinkui naktis. 
Nežiūrint to, anų žadintojų dė
ka tautos atgimimo banga rito
si nesulaikomai. Ir laimėjimas 
atėjo.

Šiandien kiti laikai. Visas pa
saulis stovi prieš dilemą: išlik
ti, ar nugrimsti į komunistinės 
vergijos prarają. Nežiūrint tin 
gaus prisitaikymo bandymų, Va 
karų žmogus eventualiai bus pa 
žadintas iš patogaus snaudulio 
jei ne pavergtųjų dejonių, ta 
komunistinio kūjo smūgių į j< 
iliuzijomis grįstą taikingo sugy 
vertimo rūmą.

Lietuvių pastangos tėvyne 
išlaisvinti neturi likti atsitikti 
niais prasiveržimais. Nepriklau 
somybės akto ir laisvės kovi 
prisiminimas turėtų suburti vi 
sus mus draugėn ir paskatint 
visas mūsų pastangas sujungt 
į vieną darnų ir efektingą vie 
netą. Kiekvienas įnašas, kad ii 
kaip mažas, darbu, žodžiu ai 
auka, neliks be ženklo ir pras 
mės.

Vasario šešioliktosios proga 
prašysime Aukščiausiojo tėvy
nėj likusiems ištvermės, o lais
vėje esantieji pasiryšime ištęsė- 
ti didžiojoj laisvės kovoj. Pa
skirtame vieną sekmadienio po
pietę ir trupinėlį savo santau
pų, kaip mūsų moralinį-ir me
džiaginį įnašą-į didžiąją Tėvy
nės laisvės kovą. Ar jausimės 
ramūs, tos menkutės pareigos 
neatlikę, kai mūsų broliai ir 
seserys tėvynėje sunkią prie
spaudą neša? St. Dz.

MYKOLAS BIRŽIŠKA, Vasario 16 signataras, g. 1882 Viekšniuose, Ma
žeikių apskr., dabar gyvena Los Angeles, Calif.

Vasario 16 minėjimas pavergtoj Lietuvoj
KAZYS JURGAITIS

šant, istorijos vadovėliuose nie
kur nerasi datų, susijusių su 
nepriklausomybe, kad ir kabu
tėse parašytų. Nei nepriklauso-

Bolševikai istorinių įvykių 
raidą iškreipia savo naudai. Lie
tuvos nepriklausomybės atgavi
mą komunistai aiškina ne kaip 
savarankų tautos apsisprendi- mybės paskelbimo, nei seimo, 
mą, o kaip “darbo žmonių pa
vergimą”. Nepriklausomybė ra
šoma kabutėse. Bet ir taip ra-

Paaiškinimas nukentėjusiems nuo nacių
Jungtinių Tautų komisaro pa- rėjo naujos pilietybės, šiuo at- 

bėgėlių reikalams įstaiga New veju tik pilietybės pakeitimas 
Yo ke praneša mums, kad pa- panaikino tremtinio teises, 
reiškimus dėl atlyginimo nu
kentėjusioms nuo nacių dėl tau
tybės gali paduoti ir tie, kurie 
1 53 metais spalio 1 dieną jau 
fc.ivo išemigravę, bet dar netu-

g iška moralė, jei taip būtų ga
lima pasakyti apie bolševizmą, 
neužgaunant Afrikos džiunglių. 
Jo -e. sakytumei, pasireiškia dar 
r.? t ir alus, neapvaldytas plėšru
mas. gamtinis. Bolševizmas yra 
s'.ik.o. rafinuoto, sadistinio po-

nei kitų datų. Lietuvos moks
leiviai ir jaunimas vis dėlto nu
jaučia, kad kabutėse rašoma 
nepriklausomybė buvo tikroji.

Iki 1950 metų buvo dar gie
damas tautos himnas. Vytis bu
vo tuojau pakeista, bet ir da
bar nėra aiškiai smerkiama, per 
daug jau aiški tautinė kilmė. 
Dar ir dabar galima pamatyti 

Pareiškimus — anketas gali- nesunaikintų paminklų su Gedi
ma gauti Balfo centre, bet jas mino vartų, Vyties kryžiaus for- 
užpildžius reikia siųsti ne į 
Balfą, o į U.N.H.C.R. Indemni- 
fication Fund šiuo adresu:

mos architektūriniais dirbiniais.
Kas kita su trispalve. Ji kaip 

ir mintis apie nepriklausomybę 
yra persekiojama. Trispalvės iš
kėlimu aukštuose medžiuose, pa 
štatuose buvo sutinkama Vasa
rio 16 partizanų veikimo metu. 
Priėjimas nuimti iškeltą trispal
vę būdavo užminuotas.

Dabartiniu metu nepriklauso
mybės dalos paminėti nėra jo
kių oficialių galimybių, nors ją 
prisimena kiekvienas doras lie
tuvis.

Palais dės Nations
Geneve, Svvitzerland
Anketoms paduoti terminas 

— iki 1961 gruodžio 31. Anke
tos svarstomos Ženevoje, spe
cialioje komisijoje, kurią suda
ro organizacijų, komisaro pa
bėgėlių reikalams ir V. Vokie
tijos federalinės valdžios atsto
vai.E'mge negrai to nežino. 

Jie n svarbu pirmiausia, iš kur 
r sielų gauti materialinės para
rtos. Nuvokia, kad dėl jų var
žai baltųjų priešingos galybės. 
A t- norėtų išnaudoti. To siekė 
i Lumumba, tik jis, karštuolis, 
1 c daug atsirėmė į raudonąjį 
veži na. Tas jį nunešė pakalnėn, 
nespėjus persėsti į baltąjį. Da
ba jai vėlu. Antibolševitania- 
r e f onte sudarytas nepasitikė
jimo". O bolševikinė ideologija 
jam. tur būt. tik tiek terūpė
jo. kiek ir kitiem kongiečiam. 
Nelabai jie čia susigaudo, nėra 
dar gilūs mintytojai. Daugiau 
dedasi politikais laviruotojais 
tarp baltųjų komunistų ir anti- 
komunistų.

Tarp balto ir juodo žmogaus 
slenkstis dar aukštas. Praeis 
dar laiko, kol bus peržengtas. 
Įsivaizduokite, kad koks ponas, 
spaudęs savo tarną, staiga jam 
pasidaro malonus ir siūlosi su 
savo paslauga. Kitados važiavo 
karieta ir kelyje taškė bala pra
einantį žmogelį. Dabar sustojo, 
siūlo pavėžėti. Įtarimas savai
me kyla: kas nors darosi tau 
negera, kad man daraisi geras.

Taip yra Konge ir kitose Af
rikos valstybėse po baltųjų 
spaudimo. Ilgainiui negrų pasi
tikėjimą gali laimėti tik tie bal
tieji. kurie ateis ne tiktai su

Balfo Centras

fizikos ir filosofijos mokslų. 
Prie fizikos viliojo atominis re
aktorius. Filosofijos mokslai 
reikalingi komunistinei ideolo
gijai skleisti. Pulk. Mobutu tuos 
“specialistus” išvaikė.

Bet tai nereiškia, kad komu
nistų agentų nebūtų likę ma
sėse ir visame Konge. Jie mo
ka dengtis, prisitaikyti prie vie
tos žmonių, save su jais sutap- 
dinti. Yra mokančių vietines 
tarmes. Gi savąją propagandą 
pradeda kad ir tokiu pokalbiu 
su Kongo kareiviuku:

— Kodėl nieko neparašai sa
vo tėvam, giminėm? — klausia. 
— Jie tikriausiai apie jus gal
voja ir yra pasiilgę.

— Kad rašyti nemoku, — tas 
atsako parodydamas savo beje-

SUSIPAŽINK SU ATEITIM
Ateitis per savo 50 metų iš- jubilėjinį Ateities prenume- 

tikimai ir nenuilstamai kovojo ratorię vajų, 
už geresnio žmogaus, geresnio .... ,* & > » Visi, kūne naujai užsiprenu

meruos Ateitį iki balandžio 16, 
. gaus žurnalą per ištisus metus 

tik už 4 dol. Pagalvokim, ar 
nereikėtų šią taip mažą sumą 
išleisti, užsiprenumeruojant šį 
katalikiško jaunimo žurnalą sau 
savo vaikams ar kaip dovaną 
savo pažįstamiems. Prenumera
tas siųsti: Ateitis, 5254 So. 
Trumbull, Avė., Chicago 32, 
III.

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, 
skelbia:

kaltinti savuosius. Nevarėte 
propagandos už mokytojus.

— Kažin, pone direktoriau, 
ar manote, kad mokytojų pro
centas yra mažesnis negu ap
skritai socialdemokratų visoje

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS

giškumą.
— Klausimas, į kurį man ga- — Tai matai, kaip čia yra. 

na sunku atsakyti. Statistikos O Rusijoje visi moka rašyti, 
tų kandidatų neturite. Aš pats nei tuo, nei kitu klausimu nie- Valstybė tuo rūpinosi, čia bel- 
tokių ieškojau, nežiūrint ko- kas nėra vedęs. Bet mokytojų gai tik išnaudojo.
taom partijom priklausytų, bet socialdemokratų procentas tik- — Tai tiesa, — pritaria neg- 
negaliu surasti. Tai tikras var- rai mažas. Tai aš žinau iš savo ras.

dėkime. Bet aš esu tikras, kad tautoje?
jūs ir vėliau man sąrašo nepri- 
statysit. O dėl ko? Kad jūs rim-

gas. O jūs žinote, dėl ko ne
galima surasti, ypač kairiaja
me sparne? Priežastis labai pa
prasta. Kairieji mokytojauti nė
jo, ypač dėl per menko atlygi
nimo. Jie taikstėsi į pelninges-

asmeninės pažinties.
— Jeigu taip, pone direkto

riau, jūs turite racijos. Mano 
pareikšti pageidavimai neturi 
pagrindo.

Šituo mūsų pasikalbėjimas

Rusas nepasako, kad ir pas 
juos nėra visai išnykęs analfa
betizmas. Išleidžia iš akių ir 
tai, kad Rusija nėra kokia nau
ja, iš džiunglių kylanti valsty
bė. Nė nuvokti neleidžia, ko-

nes vietas, ši spraga ir liko ne- baigėsi. Išsiskyrėme, kaip tikri kia tęn yra kitokia negerovė, pinigu ir protu, bet ir su šir- 
kokia prievarta ir kokia džiun- dinų (b. d.)

(Long Ray Hi-Fi Lrthuanian Records)
Dainos iš Lietuvos, sol. L. Juodis su Rūtos choru; 16 dainų $4 60 ®
Mano Lietuvos Prisiminimai, L. Juodis; 14 liet, dainų 5.CO įį
Christmas Carols Sol. L. Juodis, angliškai mažo formato PI. 1.00 §
Pavergtos Tėvynės dainos ir šokiai: Jokūbas J. Stukas Nr. 1; 4.00 
Pavergtos Tėvynės dainos ir liet, operos. J. Stukas. Nr. 2. . . 4.00 i
Lietuviškos dainos ir šokiai, Monitor Co. 16 dainų ir Šok. . 4.50 S
Lietuviškos dainos. Bostono liet. mišr. choro 17 dainų 4.50
S. Barkus radijo vak. dainuoja. 10 dainų ir 10 kalėd. giesm. 5.00 "
Rožės ir tylūs vakarai. V. Stankus, 11 šokių muzikos 
Lietuviški maršai. Br. Jonušas. įgrota 12 liet, patriJotinių maršų 
Liet, dainų ir operų rinkiniai. J. Karvelis 10 plokštelių pa 
Dainos M Letuvos, sol. L. Juodis su Rūtos choru -v stereo

PLOKŠTELIŲ ALBUMAI GAUNAMI:

DARBININKO administracijoje, 910 VViiloughbv Avė. £
$

7.00 £
5.00
5.00 |

g Brooklyn 21, N. Y. j
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DEŠIMTOJI TOKSTANTINE m 85 ROMANAI
Dešimtoji dienraščio Draugo 

romano premija pereitą sekma
dienį Chicagoje buvo iškilmin
gai įteikta rašytojui Aloyzui Ba
ronui. Šis dešimtasis x romano 
konkursas buvo charakteringas 
ir tuo, kad konkurso laimėto
jas tuoj po jury komisijos po
sėdžio buvo viešai paskelbtas. 
Nepaslaptis, kad visuomenė jau 
seniai laukė, kada produktyvus 
ir savitai originalus rašyt. A Ba
ronas bus papuoštas romano 
konkurso, laimėtojo laurais. Šie
met daugelio lūkesčiai išsipil
dė — rašytojas Al. Baronas lai
mėjo tūkstantinę ir kartu iš
skyrimą bei garbę.

Pereitas savaitgalis Chicago
je ypač buvo gausus įvairiomis 
lietuviškomis iškilmėmis 
linksmavakariais. Tačiau į Mari
jos aukšt. mokyklos salę, kur 
buvo premijos įteikimo iškilmės 
nors ir laimėtojas buvo žino- 

, mas, susirinko tikrai gražus 
skaičius žmonių. Tai žinia, kad 
tiek laureatas A. Baronas, tiek 
ir pati romano konkurso idė
ja žmonių yra pagarbiai verti
nama. Tiesa, publikos tarpe ne- 
perdaugiausiai buvo jaunimo ir 
beveik visai nesimatė iškiles
niųjų mūsų rašytojų.

Iškilmės buvo ir tuo savitos, 
kad tiek pats romano premi
jos laimėtojas, tiek ir progra
mos dalyviai atstovavo tą kar
tą, kuri kūrybiškai subrendo ir 
iškilo jau už Lietuvos ribų, bū
tent, pats 
solistė D.
Vaznelis, 
Blandytės 
nytė. Aukščiau išvardintieji da
lyviai ir nupynė tų iškilmių 
meninį .vainiką, tą malonią dva
sinę atgaivą visiems iškilmių 
dalyviams.

REPORTAŽAS IS CHICAGOS

Taip ..' Tai tikra tiesa. Bet 
ar kur kitur už tūkstantinę, 
paskirtą reklamai ar kuriam 
labdaros tikslui, kuris mecena
tas susilaukia tiek pagarbos ir 
aplodismentų, kaip Draugo ro
mano premijose įteikimo iškil
mėse? O kokios didžiulės ova
cijos buvo sukeltos Morris B. 
Sachs! Brač, ir krautuvė išrek
lamuota taip, kad ir televizi
jos oratoriai geriau jos neiš
reklamuotų. štai kodėl ir tūks
tantinių eilė nesibaigia ... A- 
merika — nieko nepadarysi. 
Gerai, kad nors reklama gali 
išlaikyti romano konkurso gy
vybę ir kad ji pajėgė įamžinti 

bei paskutinį dešimtmetį, kaip isto
rini lietuvių literatūroje.

Rašyt. Aloyzas Baronas gimęs 
ir užaugęs Vabalninke, tame 
dainių, ministerių, kunigų ir... 
alaus krašte. Jo kūryba plati, 
gaivi ir nuoširdi, kaip gaivios 
ir nuoširdžios jo gimtojo kam-

pelio žmonių širdys ir polėkiai. 
Regis ir iškilmingojo akto ve
dėjas galėjo plačiau pasinerti 
j laureato gimtojo kampelio ap
linką, į anuos garsius vabalnin- 
kėnų krašto rašytojus, kurie 
negalėjo neturėti Įtakos Į A. 
Barono kūrybinio kelio pasi
rinkimą ir vingius, užuot kal
bėjęs apie raudonus nosių ga
liukus ir apipelėjusią “Napo
leono” bonką ...

Ak, tiek to! Bet iškilmės bu
vo jaunos, mielos ir gražios. 
Aloyzo Barono žodis ouvo tik
rai akademinis ir liudijo trem
ties kūrėjų kartos gilų žvilgs
nį Į meno vertybes ir jų am
žinumą. Ištikimybę tikrajam me 
nui pademonstravo ir progra
mos dalyviai: akt. A. Dikinis, 
sol. D. Stankaitytė ir sol. A. 
Varnelis. Tikėkime, kad ir jau
niausios šios programos daly
vės ateityje pasieks tų aukštu
mų. kuriose dabar stovi virš 
paminėtieji.

rašyt. A. Baronas, 
Stankaitytė, sol. J. 

dainininkės seserys 
ir dain. V. Vaiiko-

I tą derinį gražiai tiko ir abu 
premijos mecenatai: Morris B. 
Sachs Jr. ir B. Palutsis. Pir
masis stambaus piniguočio, iš 
mūsų Švėkšnos kilusio a. a. Mor 
ris B. Sachs sūnus, einąs savo 
|ėvo keliais ir nemažai pinigu 
skiriąs labdarybės bei kultūros

VI. Ramojus

ALOYZAS BARONAS

VAIZDAS i Biržų pilies griuvėsius.

ALTO VYKDOMOJO KOMITETO PRANEŠIMAS
i ‘

Dar kartą Amerikos Lietuvių 
Taryba ragina visus Alto sky
rius, draugijų sąryšius ir paski
ras draugijas pasidarbuoti, kad 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo 43-ji metinė būtų pa
minėta kuo Įspūdingiausiai.

Visos minėjimo proga sudė
tos aukos bei kitos pajamos 
privalo būti skiriamos tik Lie
tuvos laisvinimo reikalams ir 
siunčiamos Alto centro iždan. 

Jungtinių Tautų atžvilgiu dar Toks pageidavimas buvo vien- 
nėra sutarta su kitomis drau
gingomis vyriausybėmis.

-- Todėl atrodo, kad bus tiks-
miaUsieji jį sąjungininkai susi- lingiau mums. Amerikos lietu-

Jungtinių Tautų penkiolikto- 
- je sesijoje^ kuri bus tęsiama 

kovo 7 diėžą. Sovietų Sąjunga 
ir jos vadovaujamas komunisti
nis blokas kėlė dideli triukšmą 
vadinamojo “kolonizmo” (ar 
“kolonializmo”) klausimu. Gin
čai šiuo klausimu buvo laikinai 
baigti, priėmus 89 balsais Afri
kos — Azijos tautų pasiūlytą 
rezoliuciją, vietoje Kremliaus 
delegacijos įteikto pareiškimo, 
piktai puolančio Vakarų “impe
rialistus”, pirmoje eilėje Jungti
nes Amęrįkos Valstybes.

Jungtinės Valstybės ir arti-

Valstybių požiūriu (kaip matyt, 
iš buv.ambasadoriaus Wadswor- 
tho pareiškimo), toli gražu nėra 
pilnai išspręstas ir baigtas.

Bet ir kolonizmo debatai at-' 
sinaujins, vėl susirinkus New 
Yorke 99 tautų atstovams, šian
dien to niekas nežino. Tai pa
reis nuo Įvairių aplinkybių ir 
tarptautinių santykių, kurie die
na iš dienos keičiasi. Naujosios 
JAV administracijos programa

IS VISUR
— DARBININKAS kitą sa

vaitę dėl Washingtono gimta
dienio išeis tik vieną kartą sa
vaitėje. »

— Bronius Bučys Argentinos 
vidaus reikalų ministerijoje iš
dirbo virš 20 metų. Išeinant 
jam į pensiją, buvo apdovano
tas aukso medaliu.

— Kun. St. Saplys nuo gruo
džio mėn. perėmė marijonų vie
nuolyno Avellanodoje. Buenos 
Aires, viršininko pareigas: At
vyko iš JAV.

— Toronte, Kanadoje, kovo 
4,’šv. Kazimiero dieną, dainų 
ir arijų koncertą ruošia sol. Al
dona Stempužienė ir Vaclovas 
Verikaitis.

— Hamiltone, Kanadoje, Lie
tuvos neprikausomybės šventė 
minima vasario 19. Mišios 11 
vai. Aušros Vartų lietuvių baž
nyčioje. Minėjimas 4 vai. po
piet lietuvių namuose.

— Montrealyje, Kanadoje, 
ateitininkų sąjūdžio ir “Atei
ties” 50 metų sukaktis bus mi
nima kovo mėn.

— Aloyzo Barono premijuo
tas romanas “Laiptai ir bedug
nės” jau pradėtas spausdinti 
Draugo atkarpoje.

— Vienybė, leidžiama Broo- 
klyne ir redaguojama rašytojo 
Juozo Tysliavos, vasario 10 su
laukė 75 metų. Pradžioje ji va
dinosi “Vienybė Lietuvininkų”, 
leidžiama Juozo Paukščio.

— Ateitininku Sendraugių 
Centro Valdyba prašo sąjungos 
narius , savo auką, skiriamą Va
sario 16 proga Lietuvos laisvi
nimo reikalams, siųsti vietovė
mis arba asmeniškai Centro val
dybos adresų Chicagon. Visos 
aukos bus įteiktos Altui.

tikslams, antrasis — Ameriko
je gimęs ir išaugęs lietuvis, 
kaip pats kad pasisakė, įsimy
lėjęs Draugą ir kitą lietuvišką 
katalikišką spaudą. Tokių tai 

'mecenatų nenutrūkstanti gran
dinė ir palaiko Draugo romano 
konkurso gyvybę, o dešimtųjų 
iškilmių metu jau. buvo paskelb
tas ir 11 konkurso mecenatas 
— dr. Kriaučeliūnas.

ATKURTAS DEMOKRATŲ KLUBAS

Ką tie Draugo romano kon
kursai gera padarė, geriausiai 
išryškino savo įžangos žodyje 
kun. V. Bagdonavičius, kad Lie
tuvos literatūros istorijoje dar 
nebuvo tokio romanais kūry
bingo laikotarpio, kaip šis pas
kutinysis, kada per 10 metų bu-

—Stasys Bačkis, Lietuvos 
atstovybės Washingtone pata
rėjas, buvo nuvykęs Į Chicagą, 
kur kalbėjo Vasario 16 minėji
me. suruoštame Illinois lietuvių 
prekybos rūmų vasario 10.

balsiai pareikštas Amerikos Lie
tuvių Tarybos suvažiavime.

ALT Vykdomasis Komitetas: 
. „ - ------------- ------ L. Šimutis, pirmininkas, E.

laikė nuo balsavimo, ir tuome- viams. Vasario šešioliktosios
tinis Amerikos delegatas, am- minėjimų rezoliucijose bei pa- gaitis, sekretorius, M. Vaidyla, 
basadorius James J. Wadsworth reiškimuose statyti pirmon vie- 
kritikuodamas ją pareiškė stip- ton bendrąjį Lietuvos laisvės 
rių rezervacijų dėl jos turinio. ' 
Savo kalboje, 1960 m. gruodžio 
14 d., jisai pastebėjo, kad “ko
lonizmo rezoliucija privalo bū
ti taikoma ne vien Azijos ir 
Afrikos, bet ir rytinės Europos 
tautoms, gyvenančioms Sovietų 
kolonizmo Junge.

Netrukus po to generalinės 
asamblėjos sesija buvo per
traukta ir jos tęsimas nukeltas 
į šių metų kovo mėn. Buvo laiki
nai nutraukti ir debatai koloniz- 

A? Matulionis. Algirdi’ Kasiu- mo Mausimu, kuris. Jungtinių 
laitis, apibūdinęs dabartinio pre 
zidento užsimojimus suvaldyti 
Sovietus, prisidėjo prie J. De-’ 
Righter pasiūlymo, atkurti Cle
velande demokratų klubą, Vik
toras Mariūnas. pabrėžęs reika
lą įsijungti į politinę veiklą ir 
bendradarbiauti su valdžios or
ganais. taip pat pasisakė už klu
bo atkūrimą. Dar kalbėjo J. 
Daugėla, Garka. F. Saukė vi čius, 
J. Urbšaitis ir k. Klubo pirmi
ninku išrinktas Joseph P Mull- 
Muliolis, vicepirmininkais — 
Jonas Nasvytis, Algirdas Kasiu- 
laitis ir Viktoras Mariūnas, fi
nansų sekr. adv. Donaldas Mu- 
liolis. sekr. Algirdas Matulionis, 
ižd. John DeRighter, nariais: 
Jonas Kazlauskas. Frank O Bell 
ir Karolis Morkūnas, maršalka

Bartkus, vicepirm., dr. P. Gri-

iždininkas

C LEVE L AND, OHIO

Praėjusiems Amerikos prezi
dento rinkimams Clevelande bu 
vo sudarytas lietuvių demokra
tų komitetas remti šen. Kenne- 
dy kandidatūrai į JAV prezi
dentus. Komitetas aktyviai vei
kė rinkiminėje akcijoje.

Vasario 5 to komiteto pirmi
ninkas John DeRighter sukvie
tė komiteto narius į lietuvių 
salę apyskaitiniam pranešimui. 
Jis priminė, kad pastangos ne
nuėjo veltui, tačiau turime veik
ti ir toliau. Clevelande prieš 
30 metų buvo įsisteigęs demo-

vo parašyta ir konkursams pri- kratų klubas vardu “American

Cuyahoga County". Jis visą ei
lę mėtų puikiai veikė, vėliau 
apmirė. Pasiūlė klubą atkurti 
ir susirišti su kitais Amerikos 
demokratų klubais. Kartu bus 
galima daugiau padėti ir mū
sų pavergtai Lietuvai.

Tolimesnį susirinkimą vedė 
Jonas Nasvytis, sekretoriavo

reikalą. šituo reikalu mes gali
me tikėtis iš prezidento Ken- 
nedy ir jo administracijos pil
no pritarimo, nes jisai yra aiš
kiai ir oficialiai pasisakęs už 
“rytinės Europos žmonių laisvę 
ir gerovę”.

Mums svarbu, kad ir Ame-' 
rikos valdžia, ir plačioji šios 
šalies visuomenė neužmirštų, 
jog tarp Maskvos pavergtų ir 
laisvės trokštančių rytinės Eu
ropos tautų yra ir mūsų tėvy
nė Lietuva.

Chicago, III., 1961 vasario mėn.
Post scriptum, šis praneši

mas buvo paruoštas, kai atėjo 
nemaloni žinia apie Brazilijos 
prezidento nedraugingą pasiel
gimą Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos atžvilgiu. Kaip Amerikos 
piliečiai, mes neturime teisės 
kištis i svetimos valstybės poli
tiką, bet turime budėti, kad Lie
tuvos laisvės reikalas nenuken
tėtų šioje šalyje. Būkime pasi
ruošę kovoti ir dirbti!

siųsta 85 romanai. Lithuanian Demoeratic Club of

LB TARYBOS RINKIMAI
LB Centro valdyba 1961 va- kimų komisijoms gali siūlyti ne 

mažiau kaip 10 rinkikų. Kan- 
jos JAV Lietuvių Bendruome- didatai siūlomi iš savo apygar- 
nės Tarybos rinkimų taisykles, dų ir atskirame sąraše gali bū- 
Rinkimai vykdomi gegužės 13- ti ne daugiau kaip 7 kandida- 
14. Renkama rinkiminėmis apy- Sąrašai įteikiami ne vėliau

sario I posėdyje priėmė nau-

nės Tarybos rinkimų taisykles.

gardomis, kurių centrai yra Los kaip iki kovo 31.
Angeles. Chicago, Clevelandas, Rinkimus vykdo: LB centro 
Bostonas ir New Y orkas. LB vaidybos sudarytoji vyriausioji
Tarybą rinkti gali visi JAV lie- komisija; LB centro valdybos ~ VIadas Cyvas' Išnnktajai 
tuviai, ne jaunesni kaip 18 me- g apygardų valdybų pasiūlytų vaWybai suteikta teisė parinkti 
tų ir registruoti LB apylinkėse, kandidatų sudarytosios rinkimi- trūkstamus kandidatus į val- 
Apylinkių valdybos rinkikų są- nių apygardų rinkimų komisi- dybą. kaip tai numatyta statu- 
rašus sudaro ir vietos rinkimų jos; apylinkių valdybų sudary- te. 
komisijoms įteikia ne vėliau tosios apylinkių rinkimų komi- 
kaip iki balandžio 23. Balsuoti sijos, 
rinkikas gali pasirinktinai — 
asmeniškai mesdamas balsavi
mo kortelę į urną balsavimo 
patalpoje arba ją pasiųsdamas 
rinkimų komisijai paštu.

Būti renkamu turi teisę kiek-

Atgaivinto klubo pirm. J. P. 
Mull - Muliolis kvietė visus at-

Renkamas 31 LB narys. Jų 
skaičių rinkiminėmis apygardo
mis nustato vyriausioji rinkimų 
komisija proporcingai pagal šio
se apygardose paduotų balsų kimą pasieksime gerų vaisių, 
skaičių: kurioje apygardoje dau-

vienas, įtrauktas į apylinkės giau balsuos, ta apygarda taip 
rinkikų sąrašą. Kandidatų są- pat praves daugiau ir LB ta- ’r pakilusiu ūpu. 

VC inf.

silankiusius įstoti į klubą ir į- 
si t raukti į veiklą. Tik padidi
nus eiles ir suintensyvinus vei-

Susirnkimas praėjo gera nuo-

api* 1961 metų įvykius nu
simanysi, jeigu DARBI
NINKĄ skaitysi.

New Haven, Conn.
Jurgis Kisielius jau antras 

mėnuo kaip yra išėjęs į JAV 
kariuomenę atlikti karinės prie
volės. Labai išsiilgstame Jur
gelio, nes jis buvo labai .malo
naus būdo ir doras jaunikai
tis. Nors jau trečios kartos lie
tuvis, bet kalba labai gerai lie
tuviškai, dalyvavo lietuviškam 
veikime, priklausė šv. Kazimie-

/To par. chorui ir tautinių šo
kių grupei. Kur tik buvo pra
šomas. niekuomet neatsisakė 
padėti. Linkim tau. Jurgi, sėk
mės ir Dievo palaimos kario 

pareigose. M.

— Kun. Vytautas Zakaras Lš 
Wakita, Okla., perkeltas klebo
nu į šv. Petro ir Povilo par. 
Cushing, Okla.. Naujas adresas: 
415 E. Oak St. Cushing, Okla. 
Kun. Vytautas Zakaras - Zaka
revičius yra kaunietis, kunigu 

. įšventintas 1944 kovo 25.
— Matas Narjauskas, tik da

bar paaiškėjo, yra miręs Mia- 
mi, Fla., 1960 lapkričio 28. Jis 
yra buvęs Lietuvos konsulas 
Briusely. Berlyne. Atvykęs į A- 
meriką. kurį laiką dirbo Ams
terdame, gavęs pensiją, nusikė
lė prieš porą metų į Floridą. 
Velionis buvo gimęs Amerikoje 
1891 gegužės 22. Mirė nuo krau 
jo vėžio.

Visoms MAS kuopoms!
Bolševikai areštavo Lietuvoje 

Vilniaus vyskupą J. Steponavi
čių. Sąryšyje su tuo areštu, 
MAS Dvasios Vadas, ir Centro 
Valdyba skelbia visiems moks
leiviams ateitininkams š. m. va
sario 19 d. — MALDOS DIE
NĄ už suimtąjį Vyskupą, už 
visus Lietuve; kankinius ir per
sekiojamus tikinčiuosius.

Tą dieną visi moksleiviai pri
ima minima intencija šv. Ko
muniją ir, kur bus galimybė, 
pasitarus su Dvasios Vadais, su
rengia specialias pamaldas ar
ba* susikaupimus.

MAS Ovalios Vadas ir 
MAS Centro Valdyba

P. S.: Jei vasario 19 butų 
kuriai kuopai netinkama. Mal
dos Diena parenkama artimiau
sią dieną savaitės bėgyje.

1
S & G MEAT MARKET

buvusl
J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE 

Home-Made Bologna 
ANTANAS VAITKUS, vedėja* 

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTtTVŽMS ir POBŪVIAMS

Pristato į namus lietuviškus skilandžius tr sūrius 
VVe take all orders upecUI price for We<Mings and Parties 

34* Grand Street. Breaklyn II, N. Y.
L. Lynas • it LIETUVOS šauta* WH<wa» CNveunOe. Nirotr. v. Rtodatn***.rašus rinkiminių apygardų rin- rybos kandidatų.

Tel. Staffc 2-4323



35 So. 8th Street Brooklyn II, N. Y.LIETO OJE MIRĖ 102 METŲ SENUTĖ
LOV1NG CHILD CARE EVergreen 7-2-155 Resid. Illinois 8-71 18

NEWARK, N. J.

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės
EKCELLENT DAY CARE

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

£ 110-04 Jamaica Avenue

in

Skyrių veda JONYNĄ ŠIŠIENE

Catholics Welcome Phone: ELizabeth 4-7608
Siuntiniai į —

SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS— O kaip pats Įeisi? Newarkietis

Kas atsitiko Europoje prieš 130 metų?
Kviečiame jus tapti mūsų klijentais

bai ačiū
H. W. MALĖ * FEMALE

RADIJO PROGRAMA

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM bangomis 1190 kilociklų 
Fll bangomis 105.7 megaciklų 
iš WK0X, Framingham, Mass.

’cnrsd.il*’. N- 
Plūs

Excellent Day Care
In Brony N.Y. S10 Per VVeek

Catholics VVelcome Inspectioa
Invited — MO 9-6437

Catholic Children Cared For
DAILY or VVEEKLY

Fh-ivate Home in Manhattan 
Reasonable

AU 1-3974

tčm. paltam; vilnonės skaros, kilimai, lovų užtiesaali ir kt. • Pri
imami užsakymai ir raštu. Jums patarnaus lietuvė moteris, kalbanti 
jvairiom kalbom. Mandagus, kruopštus ir nebrangus patarnavimas.

DAILY or VVEEKLY 

Catholic VVelcome — Reasonable 

D A 8-2792

DAILY or VVEEKLY

Manhattan — Reasanable Prirėš 
AU 1-2397

Krautuvė: 75 East 7th Street • Tel. OR 4-3930

GRADUATE BABY NURSE
Will Day Care Children 

AI.«o We, kend,s 
REASONABLE 

Appiy 
MOORE 

771 Beck St. 
BRONX. N. Y.

> Didelis pasirinkimas vilnoniu atraižų vyriškom bei moteriškom eilu-
Radijo programos ■ t5m na,tam'

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

BOSTONO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA

-t Hant.^ial.- Avė. VVhit- l’lains 
WH 6-2250

CHILDREN BOARDED

'• s, j '<4.

Parašas

O<1
Penas Toks kasė sniegą vi

sai ne taip, kaip reikėjo. Ver
tė ne nuo tako, o ant tako. 
Užvertė abu Įėjimus: ir i frorit- 
rumi ir i kičiną. Antrajam ta- 
kui suklojo tokią krūvą, kad 
siekė stogą.

— Na. dabar galėsiu bent 
atsikvėpti. — balsiai išreiškė 
savo pasitenkinimą, atsirėmęs 
kastuvo.

Pro sali bridęs kaimynas nu
girdo tuos žodžius ir neišken
tė neatsiliepęs:

— Tai kaip tu dabar atsi
kvėpsi. kad užvertei duris. Rei
kėjo kasti priešingai.

— Aš ir kasiau priešingai, 
Kaip tamsta malonėtumei kas-

— Kad žmonės galėtų Įeiti.
— O kam jie turi eiti? Aš 

taip kasu, kad jie negalėtų nei 
Įeiti nei Įlysti. Ar dar neaišku?
— Aš nieko nesuprantu. Žmo

nės kasa, kad galėtų praeiti, 
o tu kalną ties durimis suver- 
tei. Neištirps ligi pavasario.

— Gali netirpti ir vasarą, 
dar geriau. — atrėžė ponas 
Toks. — Bus mažiau išlaidų ir 
daugiau ramybės.

— Kokių išlaidų? — klausė 
kaimynas.

— Nagi tų vajinių: baltinių, 
altinių, solidarinių ... Tik ei
na ir eina, tik duok ir duok. 
Jau visi laikraščiai mano pa
varde mirga. Manai, tai mažai 
kainuoja. Be penkinės neskel
bia.

— Gerai sakai. — pritarė 
kaimynas. — Gerą idėją išgal
vojai. Eisiu ir aš apsikasiu.

— Skubėk. — paragino po
nas Toks. — o tai sniegas grei
tai nutirps. Versk gerą kūgi ir 
priplok! Tada ne taip veikiai 
tirpsta.

— Gerai sakai. — jau tripe- 
no kaimynas namų link, kai po
nas Toks ji sulaikė:

— Aš? Apie tai nepagalvo
jau.

— O aš sugalvojau. Aš ei
siu per žmones rinkti aukų, kol 
sniegas sutirps. Dabar kaip tik 
laikas. O žmonės pas mane tai 
neįeis. Bet išgarbintas liksiu: 
toks ir anoks., iš šen ir ten. 
surinko šitiek ir tiek. Jam la-

1961 m., vasario 14 d., nr. 12.

BALTIJOS jura prie Palangos.

Elžbieta Paukštienė, sulauku
si 102 metų, mirė Lietuvoje. 
Tą žinią gavo jos duktė Teofi
lė Staugaitienė. gyv. 114 Main 
St.. Nevvark. N. J. Senutė mi
rė sausio 16. Nors ir išgyve
nusi toki ilgą amžių, visą lai
ką buvo stipri fiziškai ir pro
tiškai. Mirė turėdama pilną są
monę, regėjimą ir girdėjimą, 
kas tokio ilgo amžiaus žmonėm 
retai pasitaiko. Gyveno šakių 
apskr. prie Višakio Rūdos. Ne- 
mierų km.

Tai ilgas ir vargo nužymė
tas gyvenimo kelias. Bet var
gas grūdino ir išlaikė Buvo 9

vaikų motina; turėjo 5 sūnus 
ir keturias dukteris. Iš visų vai
kų liko tik dvi dukterys. Vie
na. 75 m. amžiaus, gyvena Lie
tuvoje. o kita. Teofilė Staugai- 
tienė. 71 metų, gyvena Nevvark.

Siaučiant pirmajam Pasauli
niam karui buvo sunaikintas 
jos stambokas ūkis, visi trobe
siai sudeginti, mirė vyras ir 
jauniausias sūnus.

Antrajam Pas. karui užėjus, 
neteko ne tik visų turtų, bet 
žuvo ir likę keturi sūnūs: Mar
celijus. Vincas. Pijus ir Juozas. 
Dvi dukterys mirė dar mažos.

Visas tas gyvenimo kančias 
Elzbieta kantriai nešė ir pergy
veno didžiadvasiškai, aukodama 
Dievui, kurs jos gyvenimą nors 
ir kančiose, laimino ir leido 
jai sulaukti virš šimto metų.

A. a. Elzbieta Paukštienė bu- 
garbės teismo nariu. Iždininko vo palaidota bažnytinėmis ap- 
pareigas perėmė Ą. Braždžio- eigomis Nemierų kapuose. Sa-

Pasikeitimas ateitininkų sen
draugių vaidyboje
Ateitininku sendraugių sky

riaus iždininkas V. Kazlauskas 
pasitraukė iš pareigų, nes bu
vo išrinktas Ateitininkų Fed.

nienė. kuri šiuo metu priima 
užsakymus labai Įdomiai kiek
vienam ateitininkui ir šiaip ka
talikui inteligentui naudingai 
knygai Ateitininkų Vadovas. Au 
torius kun. St. Yla.

Pasitraukė Alė Rūta
Alė Rūta — Arbienė pasi

traukė iš lituanistinės mokyk
los lietuvių literatūros' dėstyto
jos pareigų. Perėmė dėstyti mo
kytojas V. .Tamulaitis. jau pra
ėjusiais mokslo metais dėstęs 
literatūra.

LB skyriaus visuot. susirink.
LB metinis susirinkimas bus 

vasario 26 d. 12 vai. lietuvių 
namuose. 4415 Santa Monica 
Blvd. Girdėsime praėjusių me
tų veiklos pranešima. Rinksime 
naują valdybą.

Paryžiuje siaučia cholera
Prieš 130 metų Europoje bu

vo užėjusi choleros epidemija. 
Pradžioje ji buvo palietusi Vo
kietiją. kur 1831 mirė filoso
fas Hėgelis, generolas grafas 
Gneisenau ir jo štabo viršinin
kas Clausęwitz. 1832 cholera 
pasiekė Paryžių. Ją aprašo 
Augsburgo "Allgemeinen Zei- 
tung" korespondentas Heinrich 
Heine. garsus poetas, tuo metu 
pagarsėjęs savo Jcnyga “Buch 
der Lieder” (Giesmių knyga).

Paryžius, 1832 balandžio 19. 
Mirties tyla užvaldė Paryžiaus 
miestą. Akmeninė rimtis palie
tė visų veidus. Gatvėse žmo- 

_ nių labai maža. Ir tie patys sku-
ba greit, burnas užsiėmę ran
komis. arba užsirišę skarele. 
Visi teatrai apmirę. O jeigu už
eini i koki salioną. visi nustem
ba: kodėl esi Paryžiuje, kodėl 
neišvažiavai. Visi Ijas tik ga
lėjo, kas t i ’o kokių pa
reigų. išvyko iš miesto.

Epidemija pirmiausia palietė 
vargšus, o turtuoliai pasiskubi
no bėgti iš miesto, pasigriebę 
vaistų. Tautoje tai sukelia daug 
nepasitenkinimo. — turtuoliai 
savo turtu ginasi nuo mirties, 
kai vargšai palikti jų pačių li
kimui.

Tačiau tekiu metu iškilo ir 
šviesieji žmonės. Princas. Or
leano herzogas. lanko ligoni
nes. kaip ir visi — užsirišęs

RESTAURANT

THE FAMTOl'S HAY LOFI
"3 G!i!.«*»r4 n f>»y" 

C-rtintry VV-.-il-rn Mtisic 
Ev-rv Fridą v • Sntunlay

*» 30 T-. Ž 30 A. M.
AT THE

POST HOUSE RESTAURANT 
39 Post Avė. We»tt>ury L. t.

Ifilien Cr-iistor
Farilltivu fnr Parti- s

ED 4-4721

TO PLACE. 
YOUR AD 

CANCEL. OR CMANre 
Call LO 3-7291

CHILDREN BOARDED

CHILDREN 1 - 5 YEARS
Given Day Care V By 

Experėneed Mother 
In Brookivn Private Home 

Hl 3-3071

CHILD CARE DAILY
Free Pick Up & Delivery 
Drooklyn Private Home 

Kesoną ble 
ST 3-7843

Eseellent Day Care for Children
2—4 Tears of Age Manhattan

Reasonable
FO 8-4995

KPER1ENCED MOTHER VVILL
Day Care Children in Her 

Private Home in Manhattan 
Catholice VVelcome Reasonable

A U 6-2379

Tel.: A Pp legate 7 0349 Sav. V. ZELEN1S

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

NAUDOKITRS PROGA!
• Fedder* (geriausios rūšies) oro vėsintuvai. Žemiau sezono kainos
• 40^4- nuolaidos vokiškiems Blaupunkt radio bei stereo HI-FI

aparatams -
o Dideli atpiginimai aukščiausiai įvertintoms Admiral ir Motorola

23 inėų ~

Nemokamai 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.

^piginimai aukšči 
televizijoms, bei stereo HI-FI

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS

kių apskr. Laidotuvėse dalyva
vo du kunigai, atlaikė dvejas 
mišias. Pasakė ir pamokslą. 
Kaip rašoma laiške, laidotuvių 
dieną buvo labai gražus oras, 
saulutė net kaitino, kaip vasa
rą.

Teofilė Staugaitienė liūdi, ne
galėjusi dalyvauti savo brangios 
motinėlės laidotuvėse. Gedulin
gos mišios buvo atlaikytos Švč. 
Trejybės bažnyčioje sausio 30. 
Kitos bus aukojamos 30 dienų 
po mirties — vasario 16 d., 7 
vai. ryte taip pat švč. Trejy
bės bažnyčioje. Nevvark, N. J.

Teofilė Staugaitienė neteko 
šiais metais ne tik mamytės, 
bet ir vyro Jono, kuris mirė 
prieš 5 mėnesius. Bet ir ji guo
džiasi Dievai, kaip ir jos miru
si mamytė. Yra gilaus tikėjimo, 
uoli parapijos veikėja, katali
kiškų laikraščių ir knygų pla
tintoja ir rėmėja, aukotoja į- 
vairiems vienuolynams ir lab
daringoms Įstaigoms.

savo veidą skarele. Jo šeima 
dalija vargšam pinigus ir skare
les užsirišti bumai, nes tai vie
nintelė apsauga.

MIRĖ GOETHE
Weimar, 1832 kovo 30. Didy

sis vokiečių poetas jau miręs. 
Po trumpos ligos jis mirė ko
vo 22 savo namuose, eida
mas 82 metus.

Kovo 19 jis buvo susirgęs 
ir paguldytas i lovą. Kovo 22 
jis paklausė, kuri diena, ir pa
sakė. kad prasideda pavasaris, 
dabar bus galima pailsėti. Ta
da paprašė tarno, kad atidary
tų antrojo lango langines, kam
baryje būsią šviesiau. Tai buvo 
jo paskutinieji žodžiai, po to.
sėdint kėdėje, jam darėsi blo
giau ir blogiau. Mirė pusę dvy
likos prieš pietus.

Jo raštų yra išleista apie 40 
tomų. Fausto n dalis taip pat 
baigta. Jo mirtis buvo paminė
ta visoje pasaulio spaudoje.

Kas norėtu skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 5-7281

Richmond Hill 18. N. Y.

Tel. VIrginia 6-1800

MĘRCURY Parcel & Trading Co.
943 Elizabeth Avenue Elizabeth. N. J.

Day Care For Children >
2 to 4 Years Of Age >

Hoiirs: 7 A.M. to 6 P.M. Reasonable f LIETUVĄ. UKRAINĄ, LATVIJĄ. ESTIJĄ ir kitus kraštus 
OL 3-4336

ved. Jonas J. Romane*, sr. > 
WHILX— 1*30 kil. Medford, > 
Mass. • ►
Sekmadien nuo 11 iki 12 vid ► Pagrindinė kontora: 80 East 7th Street, New York 3, N. Y.

#
LAISVĖS VARPAS Mūsų firmos geriausia rekomendacija — tai 

tūkstančiai pastovių klijentų visoje Amerikoje

ved. Step. Minkus, Boston, 
Mass.

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

#
VYČIU PROGRAMA

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

#
LITHUANIAN MELODIES

ved. Ralph J. Valatka į j 
WJLB — 1400 kil., Detroit, į; 
Mich. į ’
Seštad. nuo 5 iki 5.30 popiet. !■

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.

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

Darbininko kalendoriaus Lšlai- 
bei lietuviškai spaudai paremti.

•metus, auką $.....
doms padengti

Pavardė
Adresas

AR JOS NEPERMOKATE 
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 sutaupymui, geresnei savo apsaugai
ir greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostolių atlyginimo. 

Kreipkitės:

ALBERT F. PETERS (Petrauskas)
APDRAUDOS SPECIALISTAS 

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

NAMŲ ADRESAS 
1*6-53 — 95th Street Ozone Park 1”,

WINTER GARDEN TAVERN, INC
VYTAUTAS BELECKAS 

SAVININKAS
1883 MAOISON STREET

BROOKLYN 27, N. Y.
• R><l>fewood >

Tel EVergreen 2-6440

Salė vestuvėm*.
kioms pramogom*. Be to, 
duodami polaidotuvinial 
pietų*. Pirmos rūšie* lie
tuviška* maistas 
momi* kainomis.



t.iei uriskn pi oiiuktų

WHITE HORSE TAVERN
baras - restorana

LIETUVIŠKOS lėlės festivalyje.

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525
; • Cor. DELANCY, N.Y.C.

Parduodama: šilkas, nailonas, satinas, aksomas, pliušas, gobelenas, 
drobė, medžiagos užuolaidom, antduriam. užvalkalam, baldam ir k.

' . - ’ _ ?—!
KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIUN IR SEKMADIENIAIS, 

; IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 V AK.
> S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai
> Važiuoti BMT išlipant E s s e x Street, keltis elevatorium į virtų.
' arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

GIMINĖM

IŠSIUNTIMU REIKALINGA PASIROPINTI JAU DABAR!

mūsų giminės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Lietu- 
! A voi€> Latvijoje, Estijoje, Užkarpatėje labiausiai 

vertina gautam siuntiny ? ? ?
! Be abejo, ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VTLNO- 
: NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI.

V IIP ^t^ma pirkti vilnones medžiagas dovanom pa- aKUlA čtom žemiausiom kainom mieste?
TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

WEISS & KATZ, INC
187 ORCHARD ST, N. ¥ . C. GB 7-1130

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 klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ!
Tamsta rasi, didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

ir švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.
Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 

(wholesale) kainomis.

K & K FABR1CS

l

VILNONES MEDŽIAGOS JtSŲ ARTI S

Tel.: EV 7-2089

PATENKINTI

IR JŲ ŠEIMOS

MICHIGAN FARM SŪRISt

TeL TW 4-8887

TeL BA 3-1342

Longwood 6-262.

Tel.

Tel. TO 8-7062

Tel. Yards 7-8393

Tel. Grovehill 6-7783

viUe, Conn. Tel. Bristol LUd-

iw 113<i i ak;

MU 4-4619 
LO 2-1446 
HU 1-2750 
SW 8-2868 

TR 3-1666 
: TO 1-1068

BR 8-6966

Cosmos turi daug metų patyrimą ir tūkstančius patenkintų klijentų

- Siuntiniai apdrausti — Pristatymas garantuotas 
Gavėjas nieko nemoka

Rašykite arba aplankykite Jums artimiausius mūsų skyrius:

DABAR JŪS 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 j R. Europą
Mes padedame jums atsikviesti savo gimines iš Sovietų Sąjungos

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

DĖMESIO^
Kas neturi kur ramiai leis

ti gyveninio dienų, kreipkitės

į 1158 East Jersey Street, Elizabeth, N. J.
* Telefonas: ELizabeth 4-1711

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V AL. VAKARO
| Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 39.50 už pilną eilutę

JONAS JAKUBAUSKAS 
634 N. Denteon Street, Baltimore, Md. Tel.

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS
Hyde Park 3-3975

t

FUNERAL HOME

280 Chestnut Sfreef New Britain, Conn
Tel BA 9-1181

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

vilnonės skaros ir šalikai*
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis 

Specialus patarnavimas pahiošiant pakietus į Europą

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

Tek: AL 4-8319

Siųsti Velykoms dovanų siuntinį draugams ir giminėms 
į visas USSR dalis yra lengva ir patikima per

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Licensed by Intourist
• NEW YORK 3, N. Y., 39 - 2nd Avenue — Tel-: AL 4-5456
• BROOKLYN 7, N. Y. 600 Sutter Avenue — Tėl.: Dl 5-8808
• BROOKLYN 21, N. Y. 506 Wilson Avė. — Tel. HY 1-5290
• ROCHESTER, N. Y., 583 Hudson Avenue — Tel. LO 2-5941
• LAKEWOOD, N. J. 126 - 4th Street — Tel.; FO 3-8569
• PATERSON 1, N.J., 99 Main Street — Tel.:
• NEW HAVEN, Conn., 6 Day Street — Tel.
• PITTSBURG 3, Pa., 1015 E. Carson Street — Tel.:
• WORCE9TER, Mass., 174 Millbury Street — Tel.:
• HAMTRAMCK, Mich., 9350 Jos. Campan — Tel.:
• CLEVELAND 13, Ohio, 2683 W. 14th Street — Tel,
• CHICAGO 22, HU 2222 W. Chicago Avenue — Tel.
• CHICAGO 29, UI, 2439 W. 69th Street — TeL: WA 5-2737
• SAN FRANCISCO, Cal., 2076 Sutter Street — Tel.: Fl 6-1571
• NEWARK 3, N. J., 428 Springfield Avenue — Tel.: 81 3-1797
• PHILADELPHIA 23, Pa. 530 W. Girard Ave^ — Tel. WA 2-4035
• WATERBURY, Conn.. 6 John Street — Tel.: PLaza 6-6766
• GRAND RAPIDS, Mich, 414 Scribner Avė., N.W. — GL 8-2256
• PASSAIC, N.J„ 211 Monroe Street — Tel.: PR 3-0979
• OETROIT, Mich., 6440 Michigan Avenue — Tel.: TA 5-8050
• VINELANO. N. J, West Landis Aveuue, Greek Orthodox Bldg.

Skyrius atidarytas penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais
• JERSEY CITY, N. J, 75 Bright St ir kampas Jersey Avenue

Lietuvos gen. konsulato ieškoma
Bertašius, Juozas, Juozo sū

nus
Cigleris, Bronius, Karolio sū

nus, gimęs 1917 m.
Degutienė - Mikužaitė, Kon

stancija
Gelčys, Jurgis, Antano sūnus, 

gimęs 1922 m., Paciūnų km.
Giedraitienė - Milkovaitytė, 

Morta, jos seserys Ema ir Ane
lė Steponauskienė, ir brolis Mil- 
kovaitis, Adomas

Golombik - Spetylaitė, Danu
tė, buvusi Belgijoje

Jakučiūnas, Julijonas, Jaku- 
čiūnienė, Veronika ir sūnūs Al
fonsas ir Leonas 
..Mickevičius, Boleslovas ir 
Vladislovas, Kazimiero sūnūs, 
iš Krakių

Milkovaitis, Adomas, ir jo 
seserys Anelė Steponauskienė, 
Ema ir Morta Giedraitienė

Mitrikevičius, Pranas
Padagienė (Padagas) - Gruz

dy tė, Marijona, ir dukterys Ma
rijona ir Paulina

Petrauskas, Stasys Karolis, 
Adomo sūnus, gimęs 1919 m. 
gyvenęs Šiauliuose ir Braunau, 
Austrijoje

šlapikytė, Monika, Jono duk
tė, iš Vidau jos km., Šimkaičių 
vai., Raseinių apsk. —~-

Stankūnavičius, Česlovas, Ze
nono sūnus, gimęs 1926 m.

Stankus, Juozas, gimęs 1910 
m. Juodeikių km., Kulių vai.

Steponauskienė - Milkovaity
tė, Anelė, jos sūnus Steponaus- 
kas, Albinas, jos seserys Ema 
ir Morta Giedraitienė, bei bro
lis Milkovaitis, Adomas

Vaičekauskas, Petras, Petro 
sūnus

Zaksaitė, Domicėlė, Jono duk
tė, iš Vidaujos km., Šimkaičių 
vai., Raseinių aps.

Butkus, Stasys, Juozo sūnus $ 
iš Pavidaujo km., Šimkaičių vai.

Čyžius, Antanas, iš Lelionių $ 
km., Alytaus apsk. £

Kamarauskas, Stasys, kilęs iš
Kauno ir ten gyvenęs prieš S 
karą

Kaminskas, Aleksas, Vlado g 
sūnus, gimęs 1911 m. Kybar- g 
tuose s

Kuncaitis, Jonas, Endriaus 
sūnus ir jo sūnus Jonas, iš Nor
vaišų km., Būblelių vai., šakių 
apskr.

Marcinkevičius, Kazimieras 
Algirdas, Petro sūnus, gimęs 
1929 m. Kamardės dv., Saločių 
vlsč., Biržų apsk., dingęs iš 
Šiaulių 1944 m.

Miliauskas, Antanas, Juozo 
sūnus, kilęs nuo Balbieriškio, 
gimęs 1912 m.

Narvilas, Zenonas, Motiejaus 
sūnus, gimęs 1920 m. Tilvikų 
km., Kulių vai., Kretingos apsk., 
gyvenęs Gargžduose, dingęs ka
ro metu 1944.

Prulienė - Bendaravičiūtė, 
Nastazija, Mateušo duktė, gyve
no Worcestery

Sabaliauskas, Antanas, Jonas 
ir Vladas iš Onušiškio, Trakų 
apskr.

Tankevičius, Vaclovas, buvęs 
Vokietijoje

Vėžys, Jonas, prieš karą gy
venęs Kaune

Zaremba, Algirdas, Antano 
sūnus, gimęs 1925.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:

Consulate General of
. Lithuania

41 West 82nd St
New York 24, N. Y.

Joseph Andrusiš - TRAVEL AGENCY - REAL ĖST ATE -Insurance

-HAVEN REALTY-
Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudoš, Income Tax 
užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos. • Kasdien nuo 
9 iki 9 vai. Sekmadieniais popiet 1-5 vai.
87-09 Jamaica Avė., VVoodhaven 21, N. Y. Tel. VI7-4477

JONO IR ANGELINOS ANDRIULIŲ

Fountain, Michigan
Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Michigan Farm Sūrio. Sis sūris jau per ilgus metus gamina
mas Jono ir Angelines Andriulių ir jų šeimos, Fountain, Mich.

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SŪRIO
Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimui. Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek išpopuliarinot MICHIGAN FARM SŪRĮ, kuris 
paliko višų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums ga
minti tik patį geriausią-sūrį.

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, INC.
Vieninteliai šio sūrio gamintojai Fountain, Mich.

Aptarnavimui ir informacijai rytuose prašome kreiptis:

PETER LISAUSKAS 
69-15 53rd Avenue, Miupeth, N. Y.

VICTOR ABECUNASį 01d Town Fanu — poilsio S 351 Park Street, New Britain, Conn. 
namų — šeimininkę, čia lietu- r 
viškas ir visad šviežias maistas, i 
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 Waterbury, 
Conn. Išlaikymas tik apie 1U0 
dol. mėnesiui. Adresas: Bemice

24 Praspeet Street, Hyde Park, Mass. 
GEORGE GALŪNAS 

1466 Caniff, Detnrft, Mfch. 
STANLEY METR1CK 

1864 W. 47th Street, Chicago, IU. 
JOHN SHURNA 

5418 Soį Albany, Chfcago, III.
ALLAN STEWART

_______________|
1 Blekis, 01d Town Farm, Teny- 
J viUe, Conn. Tel. Bristol LUd- $ ----- ------------- ------
« jow 2-5113 5 N®’ Brmd SL, Philadelphia, Pa. Tel. Glaastone 5-1318

i
I

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Bąking Co.

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav

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

Telefonas: STagg 2-5938

SuKilj*

PETRO LISAUSKO
krautuvė

a.dl.A ..L>Zi<

64-09 Clinton Avenue, MąspetbT75, N. Y. Tel. TW 4-8087 
Priimami užsakymai \ e>’uvėir.: u pobū kims 

didės;i .ii.'

PRANAS BRUCAS, savininkas
86-16 JAMAICA AVĖ. VVoodhaven 21, N. Y. TeL VIrginia 6-9519 Į

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

PAUL’S R EST AI) RAM’
UQUOES — BEER — WINES 

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais ir sekmadieniais 

griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 
Sav. P. VIŠNIAUSKAS

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

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LięUOR STORE
Galima gauti įvairiausias rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. -Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3544

R E P U B L I C

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

Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI
Didelis pasirinkimas 

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

KARLONAS

CARROL FUNERAL HOME, Ine.
PETKAS KARALIUS, savininkas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS IR BALZAMUOTOJAS

74 Providence Street 
WORCESTER, MASS 

PL 4-6757 PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa

51 PROVIDENCE STREET 
WORCESTER 4, MASS 

PLeasant 4-3501 PLeasant 4-3865

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvė 
— naujose patalpose — 

skausmo valandoje suteikia puikų patarnavimą

Edward A. Žigas FUNERAL HOME
540 East Street New Britain, Conn.

TeL: BA 9-2242 — 9-9336
Aptarnauja NEW BRITAIN, WATERBURY ir HARTFORD, Conn.


