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ŠV. KAZIMIERAS, pieštas dail. A. Galdiko.

SUSIRŪPINIMAS DEL SOVIETŲ DALINIŲ KUBOJE

skelbė senatorius

maitin

Pentagonas įspūdį švelnina,

sosti-
Amen-

nių vaikų pradžios mokyklo
se”, Hochwalt pareiškė NCWC 
nusistatymą ir toliau: už lygę 
elgesį su visais vaikais.

Prieš kurį laiką Lietuvoje 
buvo pradėta kova su šv. Ka
zimiero garbinimu, nes jis bol
ševikam labai nepatiko ne tik, 
kad laikomas Lietuvos globėju, 
bet, svarbiausia, kad tikima, 
jog prie Polocko pasirodymas 
(1518) pagelbėjo Lietuvos ka
riuomenei nugalėti rusus.

nyčioje-. Iš Vilniaus atvažiavo 
tik rusiškai kalbantieji, atėjo 
Vėžaičių bažnyčion su Gargž
dų komunistų partijos, milici
jos ir iš Kretingos atvažiavu
siais komunistų aukštaisiais pa
reigūnais, milicininkais ir, pa
šaukę vietos kleboną, liepė iš
imti iš didžiojo altoriaus šv. 
Kazimiero paveikslą, tuojau 
pat jį pakeisti kitu. Paveikslas 
buvo stipriai įtaisytas. Vienas 
iš Vilniaus atvažiavęs rusas jį 
išlupę kirviu, sudraskydamas 
ir pačią drobę. šv. Kazimiero

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
Chicagoję sudaryta jury komi
sija vasario 2 Lietuvių Rašyto
jų Draugijos 1963 metų groži
nės literatūros premiją visais 
balsais paskyrė Jonui Griniui 
už jo dramą Gulbės Giesmė. 
Jury komisijoje buvo P. Gau- 
čys, S. Laucius, V. Ramonas, S. 
Tarnui* it i s ir A. Valentinas*

Premijos įteikimo iškilmės 
įvyksta šį sekmadienį, vasario 
10, Los Angeles mieste per Va
sario 16 minėjimą.

Laureatas Jonas Grinius pas
toviai gyvena Miunchene. Pe
reitais metais lankėsi Ameriko
je. Jo Gulbės Giesmę išleido Lie
tuviškos Knygos Klubas Chi- 
cagoje. «

remti išsilavinimo tę, kurie mo
ko 5.5 . mil. Amerikos vai-

Prieš praėjusias Kalėdas bu
vo gautas iš Maskvos įsakymas, 
kad būtę pašalinti visi šv. Ka
zimiero paveikslai iš bažnyčių. 
Iš Vilniaus išsiųsti rusai mili
cininkai ir komunistai (iš par
tijos istorinio instituto) pradė
jo šv. Kazimiero paveikslų me
džioklę Lietuvos bažnyčiose. 
Kamajuose išplėšė iš altoriaus 
šv- Kazimiero paveikslą iš Ro
kiškio atvažiavęs rajono sek
retorius su 3 milicininkais. Š. 
m. sausio mėn. užpuolė šv. Ka
zimiero paveikslą Vėžaičių baž-

— McNamara, apsaugos sek
retorius pareiškė, kad jo ži
niom, Kuboje yra penkeriopų 
raketų, bet jos nėra grėsmė A- 
merikai.

Atstovų Rūmuose kongr. D. 
C Bruce. tvirtino, kad Kuboje 
tebėra 40 vidutinio tolumo ra
ketų, kurios gali pasiekti “A- 
merikos širdį".

tarta. Ypačiai dėjo vilčių į nau
ją taktiką — daryti vienpusi- 
nes nuolaidas. Sausio 26 pre
zidentas Kennedy buvo įsakęs 
sustabdyti požeminius atomi
nius bandymus. Tai buvo vien- 
pusinė nuolaida palankiai de
rybų atmosferai- Ta priemonė 
Maskvos nepaveikė. Dabar va
sario 1 prezidentas vėl įsakė 
atnaujinti pogrindinius atomi
nius bandymus.

KANADOS MIN, PIRM. DIEFENBAKERIS — de GauUe keliu

sunaikintą paveikslą išsiveržė 
rusai ir jų komandos klausęs 
vilniškis K. Novickas, kuris 
vienas išsidavė mokąs dar lie
tuviškai.

matyta 1.5 biljono tik viešųjų 
mokyklų mokytojam.

— Kanados apsaugos min. 
Harkness, kuris buvo už Ame
rikos raketų priėmimą, pasi
traukė. tik gal dar aštriau*

ja gan- C.O. Slazenko. Esą 
niekad realiai nebuvo patikrin
ta, ar sovietai raketas iš Ku
bos tikrai atsiėmė. Esąs faktas, 
kad požemiuose esą balistinių 
raketų 100-200, kurios neša 
1,100-1,200 mylių. Esą vadina
mų Frog raketų su atominiais 
smaigaliais, 150 Cruise raketų, 
kurios atgabentos tik per pas
kutines tris savaites. Raketų 
tarnybai vadovauja rusas gen. 
Pavel B. Dankevič.

Aukštesniojo švietimo prog
ramai numatoma trejiem me
tam bilijonas paskolos viešųjų 
ir privatinių statybai, taip pat 
bibliotekoms. Panaši paskola 

viešųjų ir privatinių mokyklų 
studentam. Programa numato 
nubraukti 50 proc., paskolos 
grąžinimo tiem, kurie pasirinks 
mokytojo profesiją; ar jis bū
tų viešojoj mokykloj ar pri
vatinėj. Lig šiol tokia lengvata 
buvo taikoiųa tik viešųjų mo
kyklų mokytojam.
’ Parama numatyta ir"viešųjų* 
bei privatinių mokyklų moky-

— Piety Vietname sudužo A- 
merikos bombonešis. Lakūnai 
žuvo. Žuvusių amerikiečių skai
čius Pietų Vietnamą jau 57.

Pirkite komunistines prekes ir 
didinkite Amerikoje nedarbą

Los Angeles kova su komu
nistinėm prekėm pasireiškė pa
našiu būdu kaip New Yorke, — Indija pasirašė prekybos kytofes. Tai konstitucija rak

sutartį su Rusija už 210 mU. kalaųjama lygybė.

Vyriausybe ramina. Kongreso nariai aliarmuoja
ir sako, kad tai neįrodyti daly
kai. o raketų leidimo platfor
mų esą ne keli tūkstančiai, kaip 
sako šen- Turmond, o 1,200. 
Vietoj senatoriaus kalbamų Mi- 
gų skaičiaus 300, Pentagonas 
kalba tik apie 200.

Tai nėra tik pozicijos ir opo
zicijos kova, nes aliarmą kelia 
ir demokratai, o ir valstybės 
sekretorius Rusk paraškė: 
Sovietų buvimas Kuboje ke
lia dideli susirūpinimą.

— Senate sausio 31 atmes
tas 53:42 balsais liberalų siū
lymas suvaržyti filibusterį nu
tarimu, kad kalbos būtų nu
trauktos paprasta balsų daugu
ma, o ne dviem trečdaliais, 
kaip dabar yra.

— Adm. Harry D. Fett, A- 
merikos karinių jėgų viršinin
kas Pacifike, tvirtina, kad Pie
tų Vietname karas bus baigtas 
per trejus metus. Diem vyriau
sybė jau atgavo 50 procentų 
gyvenojų, turėjo tik 30. Per 
paskutinius mėnesius vyriau
sybės žuvusių karių skaičius 
yra 1 prieš 5 komunistus.
— Anglijos pirmininkas Mac- 

millanas sausio 21 sutikęs, kad 
vakarų Berlynas būtų forma
liai J. Tautų- žinioje. Bet tuo 
reikalu jis nesąs kalbėjęs su 
Chruščiovu.

reiškė, .kad Amerika turi vyk
dyti griežtą politiką ir dėl Ku
boje esančios rusų kariuome
nės turi būti tokis reikalavi
mas kaip dėt raketų. Stennis 
sutiko su Keatingo tvirtinimu, 
kad Amerikos gyventojai visos 
padėties apie Kubą nežino.

Dar sensacingesnes žinias 
paskelbė šen. dem. Turmond. 
Jis tvirtino, kad sovietų ka
riuomenės Kuboje esą dvigu
bai daugiau, nei vyriausybės 
šaltiniai skelbia — ne 17,000, 
bot 30-40,000, kuriai vadovau-

Milano laikraštis n Giorno 
paskelbė, kad kardinolas Min- 
dszenty, kuris dabar turi azy- 
1Į Amerikos atstovybėje Buda-

Atgyja kova dėl mokyklos dviem šūkiais: prieš paramą: konsti
tucija draudžia remti religines institucijas; už paramą: kons
titucija skelbia žmonių lygybę, "nepaisant amžiaus, rasės, re
ligijos, išsilavinimo" (Kennedy)

Pasaulio politinė padėtis te
bėra sunervinta. Labiausiai dėl 
Vakarų santykių. Kalbama ir 
rašoma daugiausia apie deGaul- 
le. Nauja dėl jo betgi tik tiek, 
kad Reutheris pranešė ir Tas- 
sas patvirtino, jog

SUDARYTA PRANCŪZIJOS IR
SOVIETŲ PREKYBOS .

SUTARTIS
Sutartis buvo pasirašyta

Trečias staigus ir mažiausiai 
lauktas įvykis —

AMERIKOS, ANGLIJOS, SO
VIETŲ DERYBOS NUTRUKO

Sausio 31 Sovietai staiga pa
siūlė pasitarimus dėl atominės 
kontrolės pertraukti ir tęsti jau 
18 valstybių nusigink I a v i m o 
konferencijoje vasario 12.

Washingtonas buvo reiškęs 
daug optimizmo, kad bus susi-

BALTIEJI RŪMAI:
— Prez. Kennedy ragino ūki

ninkus savanoriškai mažinti že
mės ūkio gamybą, nes parama 
žemės ūkiui per metus valsty
bei atsieina 3 bilijonai.

Parlamento dabatuose libera
lų lyderis Pearson stojo už A- 
merikos poziciją ir buvo išva
dintas J. Valstybių interesų a- 
gentu. Kaip santykiai tarp tų 
dviejų artimiausių kaimynų at
slūgs — neaišku. Tačiau daro
ma išvada, kad artimiausius 
rinkimus Diefonbakoris norės 
laimėti antiamerikiniois š ū - 
kiais. Kanadoje taip pat uoliai 
kalbamo, kad Amerika rems jė*

— Švedija atsisakė paten
kinti Nato pageidavimą sustab
dyti naftos vamzdžių ekspor
tą į Sovietus. Italai ir vokiečiai 
sustabdė.

— Vokietijoje, Kelio mies
te. mirė 6 metų mergaitė, iš
miegojusi 14 mėnesių po ap
endicito operacijos. Ją 
davo dirbtiniu būdu-

— Turkijoje, viršum 
nės vasario 1 susidūrė
kos ir Turkijos lėktuvai, žuvo net, aroHghmL bet ramti žnm*

Tokis projektas, kaip yra 
pasiūlytas prezidento, susilauks 
dar stiprios kritikos- Tačiau 
gera jau tai, kad klausimas at
sistoja ant teisingesnio pagrin
do ramti no IdoošoginoB

— Romoje min. pirm. Mac- 
millano ir min. pirm- Fanfani 
pasitarimai, į kuriuos buvo pa
siuntęs laišką ir prez. Kenne
dy, nieko konkretaus nedavė. 
Tačiau abudu priėjo išvadą, 
kad sudarinėti Italijos Anglijos 
sąjungą būtų neprotinga ir rei
kia remti Atlanto sąjungą.

Kongresai. F.E. Herbert 
d La., vasario 4 skelbė, kad 
McNamarai suteikta perdaug 
teisių, kada jis gali spręsti 
klausimus, kuriuos tegali išma
nyti generolai.

— Kinijos kariuomenė pasi
traukė iki sausio 20 iš rytinio 
šiaurinio ruožo, kurį buvo už
ėmę spalio lapkričio mėn.

Vyriausybė turi išgyventi 
dar vieną konfliktą — su 
Kongreso nariais dėl Kubos. 
Kongreso nariai padėtį aliar
muoja. Šen. Koatingas, kuris 
aliarmavo padėtį dėl Kubos, da
bar vėl pakėlė balsą. Senate jis 
kalbėjo, kad rusai daro iš Ku
bos tvirtovę, kuri nebus pa
imama konvenciniais ginklais. 
Tik vieną dieną po prezidento 
kalbos, kurioje prezidentas ra
minamai aiškino, jog tik vie
nas laivas atplaukė ir tai su 
neofenzyviniais ginklais, sena
toriaus pareiškimu, Sovietai at
gabeno antrą laivą. Apsaugos 
departamentas patvirtino, kad 
tikrai atplaukė jau du laivai— 
Kasimov ir Baltika. Senatorius 
aiškino, kad Sovietai laiko ra
ketines platformas; departa
mentas aiškino, kad tai nepa
tvirtinta-

Atsiliepdamas į šen. Keatin
go aliarmą, dem. John Stennis, 
pakomisės pirmininkas, pažadė
jo pradėti vasario gale tardy- 

gas Diefenbekoriui nuversti. mą. Jis pats per televiziją pa-

Vyriausybės planas kai kur 
sutapo su atskirų Kongreso 
narių planais. Sausio 29 šen. 
Keatingas, N. Yorko resp., pa
siūlė papildyti vadinamą Na
tional Defence Education Act, 
kad jis lygiom remtų viešųjų 
ir privatinių mokyklų mokyto
jus, kurie papildo savo išsi
lavinimą vasaros kalbų kursuo
se. Ligi šiol stipendijas gauna 
tik viešųjų mokyklų mokytojai 
Stipendijos dydis 75 dol. sa
vaitei ir dar 15 dol. už kiek
vieną išlaikomą šeimos narį. 
Nuo 1959 ta parama naudojo
si 21,000 mokytojų. Kiek 
reikšmės ta parama praktiš
kai turi, rodo dalyvių skaičiai: 
taip mokytojų, kurie buvo tuo
se kursuose, yra tik 5 proc. iš 
privatinių mokyklų, paramos 
negaunančių. Kursuose dalyva
vo mokytojai iš 9,225 viešųjų 
mokyklų ir tik iš 240 privati
nių, kurių mokytojai turėjo 
patys užsimokėti. Tat neteisin-

Sen. Keatingo siūlymą parė
mė šen. Prouty, švietimo pa
komisės narys. Pastarasis dar 
pasiūlė dovanoti 50 proc. sko
los studentam, kurie rengiasi 
būti mokytojais, ar jie būtų 
viešosiose ar privatinėse mo
kyklose.

Kongresas yra gavęs prezi
dento kelis siūlymus ryšium su 
nauju biudžetu. Vienas — su
mažinti mokesčius per kėtveris 
metus 10 bilijonų ir reformuo
ti mokesčių sistemą. Antras — 
biudžetas su deficitu 11.9 bil. 
Trečias — parama švietimui 
apie 5 bil. per 4 metus. Pirma
sis sutinkamas su pasitenkini
mu, jeigu ... bus sumažintos 
ir išlaidos, o biudžetas suvestas 
su kiek galint mažesniu defici
tu- Tokios nuotaikos yra tarp 
tų Kongreso narių, į kurių ran
kas pirmiausia ateina projektai 
ir kurie jau perleidžia toliau 
Kongresui.

Katalikų tarpe dėmesys nu- 
~ i ------q kreiptas į trečią siūlymą. Pre-

Mindszenty į Komą ar į vienuolyną.' lentas prašė Kongresą 1.5
.. .. .... . . . T kiL betvertų metų programai tojam, kurie nori toliau treni-

peste, galjs būti paleistas. Jam pradinėm mokyklom, ypatingai savo specialybėje. Ta- 
busią duota pasirinkti: išvyti . sryse, kuriose šaukiantis ftau mokytojų algom pakelti nu- 
j Romą arba užsidaryti Vengri- —e«——-----•— j j-t & r
joje vienuolyne, atsisakius nuo 
vyskupų primo.

Maskvoje sausio 31 prekybai 
1963-1965 laikotarpiui. Sovietai 
parduos antracitą, naftą, naf
tos gaminius, manganezijų " ir 
kt Prancūzijai parduos chemi
jos, celiuliozos, elektrotechni
kos įrankius ir įtaisus. Abejo
jama betgi, kad tai sąjunga 
tarp Maskvos ir Paryžiaus, tu
rinti politinės reikšmės, nes 
derybos- ėjo nuo pavasario. To
kias sutartis turi ir Amerika, 
kuri pernai pardavė komunisti
niam kraštam už 133.4 mil., 
pirko už 84.6 mil-

Antras dalykas, kuris garsiai 
svarstomas, tai

KANADOS IR AMERIKOS 
AŠTRUS KONFLIKTAS

Įtampa kilo dėl atominių 
ginklų, kuriais Amerika norė
jo apginkluoti Kanadą, duo
dama jai 56 Bomarc raketas 
ir 64 Woodoo bombonešius. 
Tokis apginklavimas turėjo 
saugoti šiaurės Ameriką nuo 
oro invazijos iš šiaurės. Tačiau 
Kanada atsisakė tas raketas 
ir bombonešius priimti, nes ję 
atominiai smaigaliai buvo Ame
rikos kontrolėje. <

Valstybės departamentas į 
tai atsiliepė pikta nota- Kana
dos vyriausybei ir ją paskelbė 
spaudoje. Sausio 31 min. pirm. 
Diefenbakeris parlamente taip 
pat piktai atkirto departamen
tui: tai esąs kišimasis į Kana
dos vidaus reikalus, kaip ji tu
ri apsiginkluoti; Kanada nėra 
ir nebus Kennedy New Fron- 
tier dalis. Jo griežtus žodžius 
sukėlė ne tik tai, kad kontrolė 
lieka Amerikos rankose, bet ir 
tai, kad nota pasiekė Kanados 
vyriausybę, o po pusvalandžio 
departamentas ją paskelbė vie-

— Prekybos sekr. pavaduo
toju prezidentas paskyrė kon- 
gresmaną F-D. Roosevelt, Jr., 
buvusio prezidento sūnų. Gan
das, kad jis numatomas vietoj 
sekr. C.H. Hodges.

— Valstybės sekreto r i u m 
numatomas, kai tik vyriausybė 
bus pertvarkyta, R. Kennedy. 
Taip skelbia U.S. News . -.

Padėties vertinimas departa
mente

Prezidentas iškvietė Ameri
kos atstovus iš Anglijos, Vo
kietijos, Maskvos. Tariasi dėl 
de Gaulle rodomos opozicijos. 
Pirmieji neformalūs įspūdžiai 
nelinksmi: esą jei de Gaulle eis 
savu keliu, ūkiniais sumetimais 
kiti juo paseks.

Kada Chruščiovas sutinka su 
rinkimais

Chruščiovas Berlyne spau
dai pareiškė, kad jis pritartų 
Vokietijos vienybei balsavimo 
keliu, jei rytų Vokietijoje bū
tų 50 mil. vokiečių, o vakarų 
Vokietijoje 17 mil. “Mes mo
kame artimetiką. šiuo atveju 
artimetika nėra mūsų naudai”.

reikalas. Nors prezidentas pa
sakė giriančių žodžių apie vie
šojo ir privatinio švietimo rei
kšmę, tačiau pradžios mokyklų 
parama skiriama tik viešosiom- 
NCWC atstovas Msgr. F.G. 
Hochwalt pareiškė dėl to nusi
vylimą, sakydamas: prezidento 
pareiškime buvo kiekvienam 
kas nors — kiekvienam, išsky
rus vaikus tėvų, kurie jiem pa
rinko privatines mokyklas. Pri
mindamas, kad Kennedy prog
rama “ignoravo vieną iš septy-



Kaltė

DU BROLIAI. Valstybės gynėjas Robert ir prezidentas John F. Kennedy

200 Orchard St.

RAKETOS EUROPOJE

KUR PASISUKS ANGLIJA

Giliai atjausdamas skaudžią Lietuvos padėtį.

auka. Neturėdamas galimybės dalyvauti Lie-

savo auką $. siunčiu tiesiai į Amerikos
Lietuvių Tarvbos centrą

Lithuanian American Council, Ine.
6818 So. Westem Avė.
Chicago 36. Illinois

Vardas, pavardė

Adresas

valstybės departamente.

LO 
MU

1-2750 
6-1571 
6-6766 
6-2868

3-0440 
6-2681
1- 4994
3- 0368
4- 1/8/ 
Z-1446 
4-4618
2- 6387

Metinė auka Lietuvos laisvinimui

bet nėra, kaltininkų

tuvos Nepriklausomybės šventės minėjime, Koks pasirinkimas Vokietijai
Vokietija jei reikės pasirink

ti Prancūziją ar Angliją, pasi
rinks Prancūziją. Jei reikės pa
sirinkti Prancūziją ar Ameriką, 
pasirinks Ameriką. Tokis jos 
nusistatymas lemia ir laikyseną 
dėl Anglijos įstojimo į ūkinę 
Europos bendi

‘mažąja 
ė; viso-

Smegenų plovimo akcijoje 
paskutiniu metu pastebima, kad 
su ypatingu pabrėžimu rašoma 
apie bolševikų pastangas 1918- 
1919 metais sukurti bolševiki
nę respubliką iš Lietuvos. Jei
gu tada nepasisekė, tai nerašo, 
kad tam pasipriešino Lietuvos 
žmonės. Ne, pasipriešina “tarp- 

Šios

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525

__  Ll 2-1/6/ 
Tel. k6o-<A»od 
— fL 0-26/4 
__ tm 0-6306 

6-2/4/

Kas sukliudė antrą ataką?
Antra ataka buvo sulaikyta 

prezidento Kennedy tiesioginiu 
sprendimu, nepasitarus su ka
riniais pareigūnais. Tie parei
gūnai, tvirtina žurnalas, net ne
žinojo apie prezidento sprendi
mą, iki Castro lėktuvai palau
žė invaziją. * . ’
Kodėl prezidentas sustabdė 
antrą ataką?

Robert Kennedy buvo minė
jęs: buvo susijaudinimo Jung
tinėse Tautose, ir išėjo aikštėn 
Jungtinių Valstybių dalyvavi
mas invazijoje- Tai buvo prie
šinga planui, kuris Amerikos 
dalyvavimą buvo nuslėpęs. Bet 
ataka buvo leista ir įvykdyta 
tą pat dieną vėliau. Žurnalas 
iš visos šiuo klausimu informa
cijos padarė išvadą, kad pre
zidentas buvo spaudžiamas kaž- 
keno iš Jungtinių Tautų, iš 
New Yorko. Prezidentas tam 
pasidavė, nepasitaręs su kari
niais paręigųnais, kurie buvo 
numatę, kad ši ataka .yra būti
na kaip tik numatytu laiku.

? (nukelta į.3. pst) : :

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
Silkinės, maitytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vitonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir jsitikinsitel

— Kom- 
knygą, kurio; 
ni Chruščiovą, kaip komuniz
mo skaldytoją ir išdaviką.

SIŲSKITE Į LIETUVĄ IR SSSR 

ŽIEMOS SEZONO DOVANAS

Kubos invazija tavo 1961 ba
landžio 17. Atsakomybė už 
invazijos nepasisekimą su visu 
aštrumu keliama dabar. Progą 
davė Robert Kennedy pareiški- tiek atsisakė tylą sulaužyti. Ta
rnai, paskelbti U.S. Nove and 
Worid Report žurnalo. AtsBie- 
pė prezidentas .Kennedy, klau
siamas korespondentų, atsilie
pė ir buvęs prezidentas Eisen- 
howeris. Atsiliepė kai kurie 
Kongreso nariai, reikalaudami 
naujo tyrimo. Savo ruožtu ir 
minėtas žurnalas apklausė liu
dininkus ir paskelbė jų paro
dymų duomenis bei išvadas. 
Tos išvados rodo, kaip iš tikrų
jų organizuojami toki žygiai ir 
kodėl jie susilaukia nesėkmės.
Ar buvo anksčiau nepasiseki
mo priežastys ištirtos?

PO invaajos nepaąisekimo 
buvo sudarytas komitetas, va
dovaujamas Robert Kennedy. 
Kiti to komiteto nariai buvo 
gen. Maxwell Taylor, tada pre
zidento patarėjas, dabar jung
tinio štabo viešininkas, Allan 
Dulles, tada ČIA direktorius, 
dabar atsargoje, admirolas Ar- 
leigh Burke, tada jūros ope
racijų šefas, dabar atsargoje.

birą. Nutyli taip pat, kad 1940 
bolševikai, Lietuvą užgrobę, ki
taip vertino Lietuvos nebuvi
mą “Sovietinių tautų šeimoj”: 
jeigu Lietuva būtų buvusi “so
vietinių tautų šeimoje”, tai bol
ševikai ir raudonarmiečiai bū
tų daug netekę — nebūtų gedė
ję vadinti Lietuvos 
Amerika”, -iš kurios 
kias gėrybes gabesa

187 ORCHARD ST, N. Y. C. TeL GK 7-1130
DLDMENŲ IK MAŽMENŲ PREKYBA 

didelis pasirinkimas audinių
■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kL
■ Audimai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.
■ Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienį.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

Indijos karo nuostoliai
Indijos Kinijos trumpai tru

kusiam pernai kare indų žuvo 
322, sužeistų 676, dingusių 
2,140, paimtų į nelaisvę 3,350. 
Bendras skaičius 6,488. Belais- tų pabaigoje. Taip vertinama Missions, Misstonhurst, 
vių kinai 706 sužino.

/-13/5
132 rranKnn A ve.; G H 6-4/24 / 233 6U3U
— /62 apringneiu Avė. ____ ės

21 t-mn Avenue

upnrenę.
Imiįa paskelbė
jau vardų mi

tą nuo sovietinių tautų šei
mos per dvidešimt metų”

(Kaip didelę tautos nelaimę 
J. Paleckis mini faktą, kad ne
priklausomybės laikais iš Lie
tuvos emigravo į Braziliją ir 
kitur 80,000 lietuvių. Tai mi
nėdamas, jis nutyli, kiek de
šimčių tūkstančių tos pačios 

tautinis imperializmas”, šios Lietuvos gyventojų ne savo no- 
propagandos ėmėsi ir J- 'Palec- ru, o prievarta buvo iŠgaben- 

išydamaš kaip tikras ru- ta paties Paleckio parašu į Si- 
“Tarptautinis imperializ- "....... ................. ..........

mas, pasinaudodamas Sovietų LIETUVOJE

— Formom misijų vedėjas 
T.J. Heydrich, OCM, rašo Dar
bininkui prašydamas paskelbti 
tokį pranešimą- Formozos misi
jom statomi pastatai, kuriem, 
lėšų norima surinkti už pašto 
ženklų kolekcijas. Už dolerio 
auką, prisiunčiama 3 rinkiniai 
(sets), už 2 dol 
14, už 10-28, už 15-37, už 20- 
45. Kas norėtu paremti misijas 
ir kas domisi pašto ženklais ga-

— Kinijos atominė bomba Ii rašyti adresu: Fr. J. Heynd* 
gali MM sprogdinama šių me- riek, CICM, Immaculate Heart

ka buvo numatyta* balandžio 17, 
pirmadienio rytą,prieš pat in
vaziją. Antra. ataka turėjo su
naikinti likusius Castro lėktu
vus, kad jie nesiikliudytų in
vazijai keltis į krantą. Toks

pagrindinė 
kad nebuvo 
aviacija ar 
kas jai pa-

paskaitų. O Vilniaus planeta
riumas vartojamas ateistinei 
propgandai. Jis tam reikalui 
pernai skyręs 400 paskaitų.
Ir J- Marcinkevičius laureatas

Sovietų žurnalas “Družba 
narodov” pereitų metų pirmą 
premiją skyrė Justinui Marcin
kevičiui už jo apysaką “Pušis, 
kuri juokėsi”. Ta apysaka bu
vo spausdinta minimame t žur
nale.
V. Jurkūno paroda Maskvoje

Dail. Vytauto Jurkūno paro
doje Maskvoje išstatyta 200 jo 
paveikslų. “Moskovskaja Prav- 
da” pasisakė, ką labiausiai Jur
kūno kūryboje vertina: “Jur
kūno graviūros pasakoja ir 
apie didelius socialinius pasi
keitimus, įvykusius respubliko
je”. Mini taip pat, kad didelia
me cikle “vokiškų okupantų 
žvėriškumas” autorius * ‘bū
dingom dekoratyvinėm priemo
nėm sukuria paveikslus, pilnus 
dramatizmo.”

Tai ir yra sąlygos, kuriom 
dailininkas bus pripažintas. So
vietuose — koliok nepriklauso
mą Lietuvą, koliok vokiečius, 
jei jau nepagarbini rusų bolše
vikų.

— Kom. Kinija reikalavę, 
kad Anglija perduotų jiem 
Kowloou miestą, netoli Hong 
Kongo. * Anglai reikalavimą at
metė, bet sutiko derėtis dėl jo 
administravimo-'

KRAUTUVES ATVIROS KASDBJN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 8 RYTO IKI 6 JO VAK.

S. Beckenteino krautavtae kalbama ruaHkal, lunlrtilTil, oteataMtad 
Vaduoti BŪT ifitpaat Esaez Street, kelti* elevatorium } virtą 

arte IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey 0U*aL

čiau pasijuto laisvi nub tylos
tie, kuriem krito R. Kennedy buvo pianas. Bet plane numaty- 
k a Įtini m ai o atsakomybės dau- ta antra ataka nebuvo įvykdy- 
giausia jis priskyrė karinėm į- 
staigom ir ypačiai ČIA. Tų įstai
gų žmonės ir pateikė informa
cijų iš savo pusės, nors žurna
las jų vardų nemini.

Kur nesėkmėspagrindinė prie
žastis? ’ -

Iš Mirinktų liudijimų žurna
las padarė išvadą:

— Nesėkmės 
priežastis buvo ta, 
suardyta Castro 
bent nebuvo ore, 
sipriešina.

— Turint oro priedangą, in
vazija būtų pavykus, ir Cast
ro komunizmas būtų dingęs- Ta
da ir Chruščiovas nebūtų at
gabenęs raketų į Kubą ir nebū
tų buvę atominio karo grėsmės 
spalio mėnesį.

Kodėl nebuvo sunaHdnto Cast
ro aviacija? .

Invazija prasidėjo balandžio 
17 dienos rytą, pirmadienį. 
Prieš tai balandžio 15, šešta
dienį, invazijos rengėjai lėktu
vais sėkmingai atakavo Cast
ro aerodromus ir didžiąją lėk
tuvų dalį sunėikino. Antra ata-

DABAR jos GAULTE APLANKYTI mvu artimuorius Uetavoje. 
-Mtas te' taMpnM i

nėy-

Kolumbijos banditai
Kolumbijoje tebesiaut ėja 

banditai, kurie žudo ištisus kai
mus. Per paskutinius 14 metų 
nužudė 200,000 žmonių, vyrų, 
moterų, vaikų. Prieš savaitę 
policija nušovė banditą Sparks, 
kuris buvo nužudęs 592. Prie 
jo rastis šautuvas, revolveris 
ir Kubos komunisto Che Gue- 
vara nuotrauka.

Cosmos Parcęls Express Corporation 
PtekulAnai siuotin} jūsų <1 rangams ir gintinoms I bet kuris 
S&SK aaų................................................ Licensed hy VneshposUtorg
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krašto sunkia karine padėtim, 
padedamas ginkluotos interven
cijos. prievarta atplėšė Lietu
vą, Latviją, Estiją nuo revoliu- Sausio 18 atšvęstas
ciflės Rusijos. Svetimų kari- faktas, kad chemijos kombina- 
nių jėgų pagalba Baltijos kraš- tas Kėdainiuose pagamino pir- 
tų buržuazija užkorė lietuvių, mus tekius sieros rūgšties, 
latvių, estų liaudžiai savo dik- Fabrikas buvo statomas 4 me- 
tatūrą, trukusią per 20 metų”. tus 
Toliau aiškina, kad “lietuvių 
liaudis daug prarado, atitrauk- žvejyba žiemą

Kuršių įlanka užšalo pusės 
metro storumo ledu. Juodkran
tės ir Nidos žvejai tinklus me
ta, iškirtę eketes.

Anglija 1962 eksportavo į — Prac. Konnedy kovo mėn. 
Europą 39 proc. viso savo eks- Costa Ricoje susitiks su šešių 
porto. Kiti 38.5 proc. ėjo į vidurio Amerikos valstybių pre- 
sterlingų kraštus, o 15.5 į šiau- zidentais- Tam jau dabar ren- 
rės Amttiką. Įeidama į europi- giami projektai dėl ūkinės pa- 
nę rinką, Anglija būtų nukrei- gatoos ir kovos su komunizmu, 
pusi ten dar daugiau savo eks
porto. Dabar spaudoje keliami 
balsai, kad Anglija turėtų su
daryti artimus ūkinius ryšius 
su Amerika ir Skandinavija-

Tikra lietuviška bendrovė, vienintelė, patarnaujanti 
tautiečiams jau virš 20 metų.
Pasiunčiame: Medžiagas, avalynę, gatavus rūbus, siu
vamas mašinas, maistą, ir visa kita, kas yra leidžiama.
Mes GARANTUOJAME KIEKVIENO SIUNTINIO 
PRISTATYMĄ LAIKE 3 SAVAIČIŲ.
Mūsų padarytos sąskaitos, siunčiant siuntinius per 
mus, suteiks Jums teisę, gauti’ mokesčio nuo Jūsų 
uždarbio sumažinimą (Inccene Tax).
Pakvitavimą šu siuntinio gavėjo parašu, pristatoma 
kiekvienam siuntėjui.

Amerika išgabens iš Anglijos 
savo Thoro raketas šį pavasa
rį — jų ten esą 60. Jau dabar Politinis švietimas 
jom pakeisti Holy Loch yra 8 Prieš 15 metų įsteigta “Drau- 
povandeniniai laivai, kurių gija politinėm ir mokslo žiniom 
kiekvienas turi po 16 Polaris plėsti”- Jos uždavinys perdirb- 
raketų. Turkijoje yra 15 Jupi- ti žmonių galvojimą pagal boi
lerių, Italijoje 30. Jų vietoj Vi- ševikų norus. Toje draugijoje 
duržemio jūroje bus 6 povan- esą jau 19.000 narių, kurie 
deniniai laivai. pereitais metais skaitę 100,000

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, šaknelei! Pa- 
sirūpnkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!

Siuntimai pristatomi ne ankščiau, kaip po — 2 mėnesių

griežtai stovėdamas už jos išlaisvinimą ir, at
naujindamas savo ryžtą aktyviai dalyvauti iš
laisvinimo pastangose, deduos prie to ir savo

^■įdavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM 

atraižą vilnones medžiagos - importuotos ir vietinės 
3 - jose krautuvėse
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Išdavimo simboliai
ninkai, yra įsitikinę, kad sa
vam kraštui ar tautai daro ge
rą. Savo paslaugoje priešam 
jie įžiūri priemonę tautai padė
ti. Jie eina į savo tautą per 
priešus, kurie turi vėzdus, bet

Simbolis arba prasmuo yra 
ženklas, išreiškiąs kurią nors 
idėją. Gali tai būti koks daik
tas, piešinys, žodis, gyvulys ar 
žmogus. Pelėda, antai, yra lai
koma žinijos simboliu, nes tu
ri dideles susimąsčiusias akis, tariasi savo tautą nuoširdžiai 
Jos atrodo labai žiningos ir 
protingos. Judas yra išdavimo 
simbolis. Simboliškai kalbama 
anie Judo pabučiavimą, kaip 
veidmainišką veiksmą. Kalba
ma nuo anos dienos, kai Ju
dui buvo pasakyta: pabučiavi
mu tu įduodi žmogaus sūnų.

Pražygiuodavo savanorią
Nepriklausomybes laikus prisimenant
---------------  —— DR. p. mačiulis —

Veikiai jau bus visas pusam- Graudu buvo išgirsti tokiuą 
žis nuo anos dienos, kuri Lie
tuvai. atnešė laisvės bei švie
sesnio gyvenimo viltį.

Kaip žima, ir 1918 metų anks
tyvo pavasario metu, kaip ir 
šiandien, mūsų tėvynės širdy
je, Vilniuje, tebebuvo sveti
mo krašto okupantai, tačiau 
tuomet, kaip ir dabar, mūsų 
žmonės tebenešioja laisvės auš
ros viltį: .. .nes ir kaip be
gyvent ir kentėt be vilties” 
(Maironis).

tėvo žodžius, nuo kurių jau
nuolių krūtinėse kraujas pasi
šventimo ugnini užvirdavo’ 

-Taip dėjosi Kaime, i
nių prigužėjo hoftariky. Pliko
mis rankomis lietuviai negalė-

kė Vis naujų savanorių būriai 
kasdien rinkosi Kaunan, o iš 
čia skubėjo ten, iš kur priešas 
brovėsi į šventąją tėvų žemę. (

Vasario 13 Nemuno tiltas A- 
lytuje pirmas nusidažė savano-

Praėiusio karo metu Norve
gijoje gyveno vyras, vardu Vid- 
kin^s Ouislingas. Jis 1940 su
darė vokiečiam naciam palan
kia vyriausybe. Su priešu ben
dradarbiavo tuo metu, kai visa 
tauta kentėjo ir kovojo- Mu
kusių norvegų buvo net išnie
kinti Ouislingo giminės kapai. 
Buvo padėta šiukšlių dėžė su 
užrašu: tautos atmatom... Ta
sai hitlerinis Norvegijos minis- 
teris pirmininkas 1945 pakar
tas. Tačiau jo vardas liko isto
rijai. Liko simboliu kolaboran
tų — okupanto talkininkų.

mylį. Pavergta ir užčiaupta tau
ta negali jų paklausti: kodėl 
tuo mylaVimu mane išduoti? 
Tiem, kurie gali paklausti ir at
virai su priešu kovoja, jie aki- 
žagiai atsako: išduoda tie. ku
rie nepalaiko su savo tauta ry
šių. Jie nesako, kad tie ryšiai, 
nors ir kultūriniai, tegali bū
ti tokie, kokius priešas leidžia. 
Ir leidžia tik tiek, kiek prieky
je gali eiti kvislingai, kad ves
tų į pasipriešinimo ir kovojan
čios dvasios sunaikinimą.

Kova, kurią dabar lietuvių 
tauta veda savo žemėje ir už 
jos sienų, nepriklauso nuo to, 
ar pavergtam krašte atsiranda 
koks naujas pastatas, kultūri
nė įstaiga, mokslo ir meno vei
kalas. Tai gali ne tiktai neiš
reikšti tautos kūrybinės dva
sios ir stiprybės, bet dar ją 
žlugdyti. Kultūrinės priemonės, 
ypač bolševikų, įjungiamos tvir
tai į okupacinio režimo įteisini
mą- Kvislingai jį stiprina, pri
imdami tokią padėtį, kokia yra. 
Pavergtame krašte jie silpni
na pasipriešinimo dvasią, o 
laisvam pasaulyje drumsčia lie
tuvių bendruomenę: sukelia ki
virčus, kad dėmesį nulenktų 
nuo pagrindinio ‘tikslo— kraš
to išlaisvinimo.

Okupantai ir jų. kvislingai,
žingsnis. Dar vienas žengtelėji- negalėdami ko kito nusigrieb- 
mas, ir gali pasidaryti savo tau- ...
tos Judai. Judas pradėjo nuo 
to. kad ėmė bendrauti su savo 
Mokytojo priešais, pakluso jų 
kuždesiam ir pasisiūlė su savo

Mūsų senesnioji karta dar 
gyvai tebemena anas dienas 
ir anuos vaizdus Kauno gatvė
se 1919 metų pradžioje, kai 
viens po kito su ryžtinga dai
na pražygiuodavo vis nauji sa
vanoriu būriai. Jie dažnai bū
davo po kelis vyrus susimetę į 
roges, traukiamas poros arklių, 
bet ir pėsčių būrių nestigo. Iš 
jų apsirengimo, dažnai net ne
pakankamo žiemos metui (kai 
kurie buvo į klumpes įsispyrę), 
niekas neabejojo, kad tai buvo 
lietuviško kaimo jaunimas. Bu
vo tėvų, kurie atvesdavo pa
kinkytus savo arklius ir ati
duodavo savanoriams, pridur
dami: sūnaus neturiu, tai nors 
mano gyvulį pasiimkit šven
tam reikalui...

Lietuviai dabar vadina kvis- 
lin?ais pasišaunančius talkinti 
bolševikam kultūriniu bendra
darbiavimu- Jie skiriasi nuo 
parsidavėlių rusam pačiame 
krašte ir nuo bolševikų agen
tų laisvame pasaulyje. Kvislin
gai nėra nei parsidavėliai nei 
agentai, bet jie eina tokiu ke
liu. kuris yra pakrypęs priešo 
labui. Tai pirmasis išdavimo

talka.

Kvislingai, okupanto talki*

ti prieš tuos, kurie gali ir ko
voja be jokios atodairos, stan
gias! juos pašiepti: girdi, jie 
neprotingi, savanaudžiai, nere
alūs. Bet istorijoje kovotojų 
vardas lieka garbingas, o kvis- 
lingų — susilieja su Judo pa
bučiavimu.

jpsuo metu aidėjo 
Juodbėriai,. galvas 
Vilko: maršą drožkit kojom.

dainos: 
aukštyn!

Mes te josi lig rytojaus, 
O rytoj — ugnin?.. , 
Marš-naarš pro Žvėryną..

Su daina ėjo į ugnį, 
nė nepagalvodami, kad jų
kė priešų viltingos kulkos..

tas galvas už tėvynę, bet 
žaizdas, savanoriam padarytas. 
Tai netenka stebėtis, kad įvy
ko stebuklas, kad 
kovojo sau vietą 
tautų gretose.

Metai po metų 
slinko, senos žaizdos gijo, pa- 

“? likdamos tik randus, kad pri- M. r
mintų: “Laisvės nevertas, kas 
negina jos!”

Lietuva išsi- 
kitų laisvųkrauju... Paskui atėjo laikas 

ties Kėdainiais, kur karys P. 
Lukšys savo jauną galvą be 
skundo atidavė už tėvynę. Sa
vanoris P. Eimutis Kaune, 
prie Metropolio viešbučio, ri
damas. garbės sargybą žuvo 
nuo vokiečio kulkos. Ir tokių 
šviesių vyrų kapai, kauburėliai, 
augdavo kasdien Lietuvos ari
muos: nuo Alytaus, Kauno, Kė
dainių, Sėtos iki Radviliškio, 
Panevėžio, Biržų, net Daugu
vos krantų- Tiem pirmiem kar
žygiam niekas dar nebuvo ža
dėjęs nei žemės sklypų, nei ki- bė ir plėšė pakaitomis abu kai- 
tokių gėrybių. Jie ėjo Lietuvos 
ginti, kaip anksčiau buvo ėję 
šimtai ir tūkstančiai, nes ir 
jiems didžiausias turtas ir pa
sididžiavimas buvo Lietuva!

laikas greit

Antras pasaulinis karas lie
tuviam buvo šimteriopai žiau
resnis už pirmąjį. Dar išvaka
rėse negirdėtu istorijoje susi
tarimu rusų ir vokiečių, Lietu
va buvo nulemta praryti. Gro-

mynai. Maža to. Rusai bolševi
kai tūkstančiais lietuvius siuntė 
mirčiai Sibiro sniegynuose, o 
kultūringasis pasaulis, lyg žado 
netekęs,, tylėjo!

Didžiuliu fizinių ir dvasinių 
sunkumų keliu nedaugelis pa
siekė laisvus kraštus- Tai ne
buvo keistai mums prisegtu var
du kaž kokie “išvietinti asme
nys”, bet likučiai anų savano
rių, pasiryžusių ginti Lietuvos 
vaidą ir jos sutryptas teises! 
Jie išsinešė ryžto priesaiką ko
voti ir toliau už savo krašto 
laisvę.

Kalte yra.«.
’ (atkelta iš 2 psL)

Kokio* reikšmės turėjo atakos 
atidėjimas?

Atidėjus ataką, liko nesunai
kinti Cąstro aviacijos likučiai. 
Jie turėjo laisvę ataktuoti in
vazijos jėgas. Antros atakos už
draudimas paliko atviras, ne
pridengtas iš oro pakrantes, 
kuriose besikeliančias invazi- 

o t jos jėgas Castro lėktuvai galė-
daugelį metų, prabėgo be gied- 
resnės prošvaistės. Tik pažadai. ~ ~
Dideliu dalyku laikoma, jei pa
kartojami kartą į metus- Ačiū 
už tai, bet mūsų širdys negali 
atgyti, kaip to keleivio Sacha
ros dykumoje, kol pasieks gaivi
nančią oazę — laisvą Lietuvos 
žemę.

Daug dienę, susimetusių į

tuvai tada be jokio pasiprieši
nimo galėjo atakuoti invazijos 
laivus ir juos nuskandinti su 
amunicija ir lėktuviniu benzi
nu- Pastarasis buvo skirtas pa- 
kraštės laikiniem aerodromam 
pačioje Kuboje- Juose turėjo 
nusileisti invazijos lėktuvai, pa
sipildyti kurą, kad galėtų veik
ti Kubos teritorijoje prieš Cast- 
ro taikinius. Subombardavus 
benziną, niekais buvo pavers
tas šitas planas.
Kokios reikšmės turėjo paskiau 
leista antra ataka?

Plane buvo numatyta antroji 
ataka, kuri turėjo būti įvykdy
ta tinkamu laiku- Tą laiką nu- 
delsus nuo ryto iki vakaro, ata
ka buvo bereikšmė. Viena, ji 
buvo vakare, kada taikiniai bu
vo blogai matomi, o lėktuvai 

sipuošti svetimomis plunksno- nebuvo paruošti nakties atakai, 
mis, nes visa aplinka vylioja, Antra, lėktuvai, pakilę iš Nica- 
ji širdžiai artimesnė. Tačiau 
yra studentų savanorių, ku
riems pirštai dar nesugrubo 
svetimiem žurnalą “Lituanus” 
redaguojant ir kuris daro dide
lį gerą darbą Lietuvai. Yra at
skirų vyrenių ir jaunesnių 
žmonių, pasišventusių' lietuviš
kam kultūros darbui, už kurį 
atsiteisimo nesidairo, kaip se- Dėl to termino, “oro priedan- 
niau daug nepriklausomos Lie- gos”, ir kilo toliau kontraver- 
tuvos gynėjų ir kūrėjų. siniaį pareiškimai, ar Amerika

(nukelta į 5 psl.) ją pažadėjusi ar ne. (bd.).

Nuo amžię nustatyta tvarka 
vyksta nuolatinis žmonių pasi
keitimas. Gal per sparčiu žings
nių tas dėsnis retina mūsų gre
tas-

Iš gyvenimo išėjusių vieton 
ateina jaunoji karta, kuriai ir 
šiandie ir rytoj bus būtino rei
kalo stiprybės pasisemti iš ne
tolimos mūsosios praeities. Kar
tais pasigirsta kalbos, kad da
lis mūsų jaunimo taikstosi pa

raguos, turėjo nuskristi 700 
mylių iki Kubos, tai kelionei 
išeikvodavo didžią dalį benzino 
ir viršum Kubos tegalėjo veik
ti tik 20 minučių, kad pajėgtų 
parskristi kuro pasipildyti. To
kioje atakoje trys lėktuvai bu
vo mažos reikšmės. Taigi veiks
mingos oro priedangos nebuvo.

(2) ' ..
Lietuvos valstybė buvo Maskvos užgniaužta tuo me
tu, kai pasiskelbė nepriklausomos Jungtinės Ameri
kos Valstybės (1776) ir kai didžioji Prancūzų revo
liucija kėlė demokratinius laisvės, lygybės ir broly
bės šūksnius. Rytų Europoje ir Lietuvoje, priešingai, 
buvo sustiprintas rusiškasis absoliutinės monarchijos 
režimas (dieržavijė).

Rusijos carinis valdymas reiškėsi trim neigia
mais bruožais: užimtų kraštų provoslavinimu, rusi
nimu ir žmonių laisvės atėmimu. Carienė Kotryna II 
(1729-1796), vykdžiusi visus tris Lietuvos-Lenkijos 
padalinimus, žiauria prievarta grąžino į ortodoksų 
bažnyčią mases unitų, pasunkino baudžiavą, atėmė ir 
savo generolam išdalino daug Lietuvos žemių (dva
rų), įvedė rusiškąją gubernatorių administraciją ir į- 
staigose rusų kalbą. Laisviau kiek valdė jos sūnus 
caras Povilas I (1796-1801) ir Aleksandras I (1801- 
1825), tačiau po nelaimingo imperatoriaus Napoleono 
žygio į Rusiją (1812). kai Lietuva bandė atkurti ne
priklausomą valstybę, Rusijos režimas sukietėjo. Bu
vo smogta laisvės siekusiai Lietuvos diduomenei: jos 
žemės apdėtos penkeriopai didesniais mokesčiais ne
gu Rusijoje ir, negalint išmokėti, nusavintos rusų ko
lonizacijai.

5. Sukilimai.
Slėgimo, persekiojimo ir okupacijos buvo bandy

ta nusikratyti dviem nenusisekusiais sukilimais 
(1831, 1863), kurie rusų priespaudą dar padidino. Po 
pirmojo sukilimo uždarytas Vilniaus universitetas, 
vienintelis Lietuvoje (kaip aukštoji mokykla jis vei

kė nuo 1569, anksčiau už. pirmąjį rusų Universitetą 
Maskvoje 1755), daug vidurinių mokyklų, vienuoly
nų, cerkvėmis paversta visa eilė bažnyčių, panaikin
ti senieji Lietuvos įstatymai (Lietuvos statutas, vei
kęs nuo 1529). Po antrojo sukilimo represijos buvo 
dar žiauresnės. Jas vykdęs Vilniaus gubernatorius 
Muravjovas (1863-1865) apskaitė, kad tik per vieną 
mėnesį nubaudė mirtimi 129 asmenis, išsiuntė į ka
torgą 972, į Sibirą — 1,427 (pirmieji masiniai trė
mimai Sibiran), į kitas Rusijos sritis — 1,529, prie
varta kolonizavo Rusijoje 4,096, kitom bausmėm nu
baudė 1,209, viso 9;361. Tai apėmė tik nežymią dalį 
aukų. Sunaikinti ištisi kaimai — žmonės ištremti, so
dybos sudegintos (Ibėnai, Užpaliai, Miskaičiai). Kon
fiskuoti 1,794 dvarai, uždaryti visi vienuolynai ir 
jų žemės nusavintos, iš Žemaičių vyskupijos ištrem
ti 66 kunigai, kitiem atimta judėjimo laisvė ir susi-

♦ žinojimas su Roma, likviduotos visos' nevaldinės (dau
giausia parapinės) mokyklos, užginta tikybos moky
ti lietuviškai, uždrausta lotyniškais rašmenimis spau
da (1864) , kad {Stiprintų rusiškąjį alfabetą, dvasią ir 
provoslaviją; pagaliau, iš žemėlapio ištrintas Lietu
vos vardas, pakeitus į “Šiaurės vakarų kraštą” (Sie- 
vero-Zapadnyj Kraj).

Ir tai buvo daroma jau tais laikais, kai vakarų 
Europoje stiprėjo tautinis bei demokratinis judėji
mas, o Jungtinėse Amerikos Valstybėse buvo išlais
vinti vergai (1861-1865). Rusija ir jos pavergti kraš
tai buvo dar užšklęsti nuo Vakarų pasaulio carinės 
“geležinės sienos”, draudžiant į užsienius laisvai ke
liauti ir santykiauti.
6.. Rezistencija.

Pavergtai lietuvių tautai tebuvo įmanoma dva
sios rezistencija. Ji vis labiau plito dėl spaudos už
draudimo ir katalikų Bažnyčios persekiojimo. Pir
miausia pasireiškė kietas pasipriešinimas provoslavi- 
nimui ir rusinimui. Liaudis tvirtai laikėsi katalikų 
tikėjimo ir kunigų, kurie liko beveik vienintelė va
dovaujanti šviesuomenė. Vysk. Motiejus Valančius 
(1875) ėmėsi spausdinti slaptai maldaknyges užsie
nyje (Mažojoje Lietuvoje, vokiečių valdomoje) ir ga
benti į Lietuvą. Keturiasdešimti metų ėjo ta lietuviš
kų knygų kontrobanda, kurio* nežino nė viena* ki
tas kraštas pasaulyje. Kaimo žmonės nei rusų raito 

nei kalbos ilgai nesimokė nei savo vaikų į rusiškas 
mokyklas neleido; veikė slaptos kaimo mokyklos. Tik
tai vėliau, pristeigus rusam daugiau gimnazijų ir, ki
to kelio mokslui siekti nesant, pradėjo rastis inteli
gentų pasauliečių, bet tiktai dalis jų tegalėjo įsijung
ti į rezistencinę kovą, kadangi ne visiem buvo lei
džiama savo profesija verstis Lietuvoje.
7. Iškovotos laisvės

Rusų priespaudos palengvėjimas atėjo tiktai su 
caru Nikalojumi II (1894-1918). Rusų administracija 
pagaliau įsitikino, kad Lietuvoje ji negali palaužti 
nei katalikų tikėjimo nei sulaikyti draudžiamosios 
spaudos: slaptai buvo iš užsienio įgabenamos ne tik
tai knygos, bet ir periodiniai laikraščiai. Didesnė lais
vė katalikų Bažnyčiai buvo atgauta po kruvino gy
nimo Kęstaieių (1886) ir ypač Kražių (1893) baž
nyčių. Spauda lotyniškais rašmenimis atgauta 1904. 
Užvesta teisine byla atidengė, kad draudimas buvęs 
neteisėtas — tik administracinis. Po rusų-japonų ka
ro kilusi revoliucija (1905) Lietuvoje atsiliepė judė
jimu, siekusiu lietuviškų mokyklų, savivaldybių ir 
krašto autonomijos, už kurią pasisakė didysis Vilniaus 
seimas (l£>05). Seimo metu labiau išryškėjo politi
nės lietuvių srovės (socialistų, liberalų, krikščionių), 
tačiau nedaug jos turėjo laisvės partinei veiklai, nes 
caro valdžia atsigriebė, teleidusi rinkti aprėžtą par
lamentą (Durną). Ligi pirmojo Didžiojo karo (1914) 
lietuviai ir toliau, tesigynė daugiau religiniais bei kul
tūriniais ginklais: katalikų tikėjimu, mokyklomis, 
draugijomis, spauda. Ūkininkai, kurie visą laiką iš
liko patys atspariausi, rusus lenkė geresniu žemės į-' 
dirbimu. Pramones krašte buvo maža, miestai su
skurdę ir apleisti arba paversti tvirtovėmis, kuriose 
nebuvo laisvės miestui augti. Nemaža lietuvių buvo 
priversti darbo ieškoti Rusijoje arba emigruoti į 
Jungtines Amerikos Valstybes, kur savo ruožtu jun
gėsi į organizacijas ir kovą už Lietuvos laisvę.
8. Nepriklausomybė ir Sovietą Rusija

Lietuvos laisvė buvo atkovota tiktai pirmojo pa
saulinio karo pabaigoje (1917-1918), kada Rusijoje 
prasidėjo revoliucija, pašalinusi caro valdžią, o . pati 
Lietuva buvo okupacijoje Vokietijos, bet jau karą 
a i tiria i pralaiminčios. Nors prezidento W. Wilaono 

“14 punktų” (1918.1.8) paskelbtas tautinis apsispren
dimas buvo populiarus visame pasauly; nors 1918.2. 
16 Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas reiškė lie
tuvių tautos apsisprendimo aktą, bet jo nenorėjo pri
pažinti nei kaizirinė Vokietiją, nei carą pakeitusi ko
munistinė Rusija. Komunistinė Rusija siekė Lietuvą 
atgauti iš besitraukiančių vokiečių. Tam tikslui 1918. 
12.16 dienos data Minske paskelbė Lietuvos-Gudijos 
socialistinę respubliką ir jos priekyje pastatė komu
nistą V. Mickevičių Kapsuką. Tai vyriausybei Įtvir
tinti Lietuvoje pasiuntė raudonosios armijos mases. 
Lietuvių savanorių kariuomenei 1919-20 pasisekė ne
priklausomybę nuo Rusijos apginti, ir Maskva, už
miršusi savo paskelbtą Kapsuko valdžią, pasirašė su 
Lietuva taikos sutartį (1920.7.12), atsižadėdama “vi
siem laikam” bet kurių teisių į Lietuvos teritoriją.

Tada nebuvo suprasta, jog “visiem laikam” reiš
kė: iki Sovietų karinė jėga sustiprės ir iki bus pa
togios tarptautinės aplinkybės agresijai pakartoti. 
Tos aplinkybės atėjo su antrojo pasaulinio karo iš
vakarėm. Tada atsinaujino komunistinės Rusijos ag
resija naujom formom. Atsinaujino ir lietuvių tau
tos pasipriešinimas agresijai, paskiau okupacijai.
Pirmoje Sovietų okupacijoje:

NVO KOEGZISTENCIJOS IKI SUKILIMO
Sovietų Sąjunga, pasirašiusi 1920 taikos sutartį 

su Lietuva, agresijos planų prieš Lietuvą neatsisakė. 
Palaikė Lietuvoje komunistinį pogrindį, siunčiojo į 
Lietuvą pogrindžio veikėjus, kurie buvo labiausiai 
skirti brautis į darbininkus. Nuo 1930 sustiprino Lie
tuvoje dar kultūrinę infiltraciją tarp intelektualų- 
sovietinės parodos, sovietinės literatūros knygynas, 
Lietuvos intelektualų ekskursijos į Sovietus, rašyto
jų, žurnalistų, teatro žmonių priėmimai Sovietų ats
tovybėje Kaune, sovietinių tautų kultūrai pažinti 
draugijos suorganizavimas. Visa ta prosovietinė akci
ja buvo vadinama Lietuvos kultūrbolševizmu. Antro
jo pasaulinio karo išvakarėse Sovietai pasiruošė jau 
ir naujam žygiui — karinei Lietuvos okupacijai, ku
rios eiga atskleidžia sovietinius tautų okupacijos me
todus, o taip pat lietuvių pasipriešinimo pastangas.

(Bus daugiau)
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ZVILGSNIS i rimtą klausimą... Marytė Sandanavičiūtė (Brookiyn, N. 
Y.) ateitininkų moksleivių kursuose Kalėdų metu New Yorke. Nuotr. V. 
Maželio.

MOWŲWęPASAVI/Y
KAIP AŠ JAUČIUOS SULAUKUS 50 METŲ

LAIŠKAS DRAUGEI

skaičiuje vienu buvo 
negu tikėjausi. Kai 

šeimoje ir 
ir ne taip

turtingai 
jau reikš- 
gaudavau 
nesijaudi-

žinau, koks procentas moterų 
taip jaučiasi po pusšimčio me
telių, kaip aš. Matai, kaip man 
gera.

Sveikinimų ta proga gavau 
nedaug, vos šešis, bet ir tame 
mažame 
daugiau, 
gyvenau 
gyvenau,
mingomis progomis 
jų šimtais. Ir dėl to 
nu. Dar vienu perdaug. Ką gi 
reikštų krūva (kaip per Kalė
das) šaltų, bespalvių sveikini
mų, kas iš tų metaline plunks
na ir be širdies pasirašytų pa
rašų po spausdintais tekstais? 
Man pilnai būtu užtekę tavo 
vienos 
ledas, 
manęs 
šildė.

Kalbant apie mano buvusias 
juodas dienas, kurias tu, Bran
gioji, labai gerai žinai, negaliu 
tylomis praeiti pro faktą, kad

ir sūnaus sveikinimu, o 
pramieštas formalumu, 
šiuo atveju visiškai ne-

viskas labai

kada saulė 
niekas 
nori ar

ne- 
ne. 
čia, 
ne-

tavoji, kaip ištikimos draugės, 
pagalba mano didžiajam pasi
metime buvo labai reikalinga. 
Gal tu to ir nejutai, bet tavo 
supratimas, paguoda, suramini
mas, buvimas labai arti mano 
rūpesčių, man suteikė jėgų jas 
pakelti nepasimesti. Patikėk, 
nežinau,

ar būčiau viena atlaikiusi vi
sus smūgius,

jei tu man nebūtum padėju
si. Kada buvau palikta kurčio
je vienatvėje, kada buvau be 
gailesčio plakama nusivylimo 
botago, kada skausmas alino 
mano širdį, o sielvartas paver
tė mano dienas ištisa juoda 
naktimi, kada akys ašarų pri
trūko, tu, mano ištikimiausio- 
ji jaunystės dienų drauge, atei
davai su savo patarimais, pa
guoda, laiškais. Jei dar pridė
čiau pasitikėjimą Dievu, tai ir 
būtų mano išgelbėjimas. Štai 
kodėl aš taip gerai jaučiuos, su
laukusi pirmojo pusšimčio su
kakties-

Tėvo pėdomis
Indijos ministeris pirminin

kas Nehru turi tik vieną vai
ką — dukrą Šrimati Indira. 
Tas vardas indiškai reiškia: 
“Maloni pažiūrėti”. Ar taip 
yra ir po 44 metų, — tiek ji 
dabar turi amžiaus, — galite į- 
sitikinti, sutikę Jungtinėse Tau
tose, kai čia pasirodo atstovau
dama Indijai mokslo ir kultū
ros komisijoje (Unesco), arba 
kurs nors drauge su tėvu, ku
rį palydi'Visose kelionėse. Kar
tu su tėvu yra jau apkeliavusi 
daugelį kraštų. Nuo pat savo 
mažumės Šrimati Indira augo 
Mahatmos Gandhi, indų laisvės 
kovotojo, ir savo tėvo įtakoje.

INDIRA GANDHI

KAI ŠIRDĮ SLEGIA RŪPESČIAI
Rūpesčiu ..negalim atsiginti, 

kaip nuo bakterijų, kurios tū
no mumyse arba puola iš ša
lies. Ne visi suserga. Nuo rū
pesčių, psichologai sako, grei
čiau suserga tie, kas juos 
“kramto” — užsidaro nuo kitų 
ir kankinasi- Atlaiko tik labai 
stiprūs charakteriai, šiaip jau 
žmonės yra linkę “išsipurtyti” 
— savo rūpesčius kam nors iš
sakyti, išsikalbėti. Čia ir klau
simas: kokiu būdu tai daro vy
rai ir kokiu moterys?

Namie ar už namu .
Vienas Šveicarijos psicholo

gas tuo reikalu surinko duo
menis. Jie parodė, kad didelė 
dauguma vyrų pirmiausia išsi
kalba su žmona ir namiškiais, 
antroje vietoje — su draugais. 
Moterys yra linkusios pirmo
je vietoje kreiptis į drauges, 
antroje— į namiškius. Visada 
yra išimčių. Vienas vyras at
sakė: “Į savo žmoną aš krei
piuosi tik mažais reikalais; ką 
ji išmano"- Viena moteris at
sakė: “Sunkumuose tesikreipiu 
į savo vyrą; jis aiškiau ir 
liau galvoja”.

Amžiaus kreivės
Vyrai apie 20 amžiaus 

tus yra linkę išsikalbėti su
terim (66 proc.). Sulaukus 30 
metų, tas procentas nukrinta 
iki 40. apie 40 metus — 28 
proc., apie 60 metus — 17 
proc., per 70 metų — beveik 
nulis. Tokio amžiaus vyrai krei
piasi tik į vyrus. Vyriškoji am
žiaus kreivė eina žemyn mote
rų nenaudai.

Moteriškoji amžiaus kreivė 
yra vingiuota. Jaunų merginų 
apie 75 proc. kreipiasi į vyrus, 
tarp 30 ir 40 metų — net 80 
proc., tarp 40 ir 50 metų nu
krinta iki 38 proc-, po 50 me
tų pakyla iki 67 proc., po 60 
metų vėl krinta ir paskui vėl 
kyla iki 75 proc. Moterys la
biausiai vyrais nepasitiki savo 
amžiaus krizėje; ypač savais. 
Yra išimčių. Viena moteris pa
sakė: “Nesvarbu, vyras ar mo
teris, jei tik manęs išklauso”.

rea-

me-
mo

Kas tie patarėjai?

Moterims pirmoje vietoje ku
nigas, antroje — daktaras, tre
čioje — teisėjas. Vyram: pir
moje — daktaras, antroje — 
savo darbo vietos vadovas, tre
čioje — kunigas, ketvirtoje — 
advokatas. Advokatas stovi ga
le. nes į jį kreipiamasi, kai rū
pestis jau vystosi į teismą. Tiek 
vyrai, tiek moterys yra linkę 
asmeniškais ir šeimyniškais rū
pesčiais kreiptis daugiau į mo
teris, gi visuomeniniais, teisi
niais ir darbo — į vyrus.

Ar padeda?

Žiūrint, koks rūpestis ir kam 
jis pasakomas. Didelė dauguma 
išsipasakoję jaučiasi lengviau, 
nors problema lieka neišspręs
ta. Bet yra pavojus per daug 
skųstis, pasakoti, atsiverti. Vie
nas pavojus: rūpestis pasklys- 
ta ir grįžta pasišaipymu. Ant
ras pavojus: kyla apkalbos ir 
gali susidaryti naujų 
nių rūpesčių (z).

nemalo-

Nors dideli nuotoliai mus 
skiria, bet tikslus pašto patar
navimas tuos nuotolius gerokai 
sumažina, štai tavo laiškas ma
no pirmojo pusamžio sukak
ties proga per vieną dieną nu
galėjo daugiau kaip tūkstantį 
mylių, o savo kaimynės gyve
nančios už vieno bloko, jau vi
si metai nesutinku. Atseit, my
lios nesunkiai nugalimos, kai 
tebesilaiko tvirta draugystė iš 
jaunų dienų. Ačiū už sveikini
mą ir nuoširdžius linkėjimus. 
Tavo klausimas

kokia mano savijauta pradė
jus antrąjį pusšimtį,

įdomus ir noriu į jį atsakyti- 
Ogi dieviška!
Prisimenu, prieš daugelį me

tų Valė, man kuo nors pasi
skundus, vis erzindavo guosda
ma: “Miela, sakydavo, laikykis 
ir nenusimink. Tik pirmasis 
pusšimtis, pirmieji 50 metų yra 
sunkūs, o paskui 
lengva...”

Matai, Mieloji, 
teka ar leidžiasi, 
klausia, ar kas to
Tas pats ir su pusšimčiais. 
Brangioji, nepasipriešinsi, 
užprotestuosi, o jeigu ir išdrįs
tum tai padaryti, tai vis tiek 
nieko nepeši.

Tai kasgi lieka?
Sutikti su metų skaičiumi ir 

sutikti ne šiaip sau, bet su 
džiaugsmu. Ir aš pirmąją pen- 
kiasdešimtinę sutikau su 
džiaugsmu ne tik todėl, kad 
taip reikia, bet kad taip ir jau
čiu. Pati tuo stebiuosi. Reikia 
tik pagalvoti, kaip įdomiai Die
vo sutvarkyta, kad kiekvienas 
amžiaus tarpas turi savo grožį 
ir patrauklumą.

Penkiasdešimtą gimtadienio 
dieną svarsčiau man pačiai ki
lusį įdomų klausimą:

ar norėčiau būti vėl jauna?
Ilgai svarstyti nereikėjo. Ži

noma, būtinam reikalui esant, 
gal ir sutikčiau numesti kokį 
10 ar 15 metų, bet, apsaugok 
Viešpatie, ne daugiau. O šešio
likine tapti nesutikčiau nei už 
milijoną. Kaip aiškintų tokį 
“iškrypima” šio meto psicholo
gai ir jų knygos, nežinau, juk 
ir aš pati būdama šešiolikine 
buvau laimingiausia. Kodėl toks 
jausmas dabar? Gal pavargau 
gyventi ir kovoti? Kas žino ir 
ką čia dabar supaisysi. .

Mintis, kad esu jau ne pie
menė, o ‘metinga’ moteriškė, 
maloniai glosto- Be to, jaučiuo
si turtinga, nes turiu nemažą 
pergyvenimų krovinį. Esu įsiti
kinusi, kad

pergyventi skausmai ir kan
čia buvo reikalingi, o gal ir bū
tini.

Jie tobulino mane ir pratur
tino mano dvasinį pasaulį. Tai
gi, Brangioji, aš ne bet kas, 
beveik milijonierė.

Aišku, meluočiau, jeigu sa
kyčiau, kad troškau greičiau 
pasenti, sulaukti kuo greičiau 
pusšimčio, bet sulaukusi visiš
kai nesijaučiu pritrenkta- Ne-

Tavo Alina

TRYS GULBĖS.
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GULBIŲ SALA VILNIUJE
Vilniuje prieš 400 metų Ne

ries ir Vilnios santakoje sto
vėjo dveji rūmai: arčiau Ne
ries — bajoriški, arčiau pilies 
— karališki. Bajoriškuose rū
muose nuo 1542 metų Kalėdų 
gyveno Barbora Radvilaitė, 
jauna 20-22 metų našlė. Jos 
vyras, Trakų vaivada St. Goš
tautas, mirė 1542 metų adven
te. Barbora atsikėlė į Vilnių 
gyventi pas savo motiną. Po 
dviejų metų karališkuose rū
muose apsigyveno Zigmantas 
Augustas, Lietuvos sosto įpė
dinis, su jauna austre 
Elzbieta. Ji mirė 1545, 
mantas taip pat liko 
našlys, 23 metų.

Artuma, vienodas
amžius ir bendra našlystė už
mezgė pažintį. Barboros bro
liai tada pasakė karaličiųi: 
“Arba vesk, arba atstok!”. Kaip 
atstosi, jei Barbora buvo žavė- 
jamai graži ir traukė širdį. Su
situokė slaptai, kad senis kara
lius Zigmantas ir karalienė Bo
na neužstotų savo sūnui kelio: 
Barbora nebuvo iš karališkos 
giminės . •. Kaip ten toliau bu
vo, pasakoja dr. J. Griniaus 
drama “Gulbės giesmė", išleis
ta šiais metais.

žmona 
ir Zig- 
j aunas

jaunas

arba rausvu snapu pagurkles ir 
sparnus kedena. Tik, sakoma, 
niekas nesąs girdėjęs, kad gul
bės giestų. Jos giedančios prieš 
mirtį. Ir Barbora ilgai nesi
džiaugė tom gulbėm- Išvyko 
Į Lenkiją vainikuotis karaliene 
ir ten mirė (1551). Palaidota 
Vilniaus katedroje, žinoma, 
jau nesidairė nei į Neries sa
lą, nei į gulbes.

Žmonių liežuviai karaliui Zig
mantui Augustui prikišo: girdi, 
jis rūpinęsis gulbėmis, kaip Si
rakūzų tironas Gelonas. Tas ti
ronas gyveno penktam amžiu
je prieš Kristų. Jei žmonėm 
prireikia ką nors apkalbėti, jie 
atkasa palyginimus ir už poros 
tūkstančio metų. (s).

MME YVONNE DE GAULLE

— Ivonne de Gaulle yra žmo
na ir palydovė vyro, kuris stai
ga pasidarė viso pasaulio dė
mesio centre. Prancūzijos gen. 
Charles de Gaulle, 72 metų, 
stipriai suėmęs į savo rankas 
visą kraštą, užtrenkė dabar du
ris anglam (ir JAV) į Europos 
ūkinę bendruomenę. Vieni jį 
giria, kiti keikia, o Ivonne de 
Gaulle, jo žmona — nei taip, 
nei kitaip. Jos rūpestis suteik
ti savo vyrui poilsį ir nesikišti 
į jo politinius sprendimus. Pa
sižymi didele prancūziška ele
gancija, santūrumu ir nuošir
dumu.

Mirus jos vyrui, savo pavardę 
pakeitė į Gandhi tam žymiam 
savo mokytojui pagerbti. Par
lamente (Indijos kongrese) ji 
priklauso valdančiajai partijai. 
Kai vieną kartą nesurado tin
kamo partijos vadovo, ji vie
nerius metus kongrese buvo 
partijos pirmininke- žmonės- 
kalba, kad tėvui atsistatydinus 
arba mirus, Šrimati Indira bū
tų pirmoji kandidatė į minis- 
terius pirmininkus, nors ji pa
ti sako: “Viešumos aš 
tu”.

nemėgs-

Kas žino? Gal toks 
reiškimas, kaip vienos 
tės, kuri besiperšančiam atsa
kė “Aš tavęs nemyliu” ir tą 
pačią diena išsiuntė laišką: 
“Jei rimtai galvoji, žieduoki- 
mės”...

pat pa- 
mergai-

Kas ką sako
Vyrui reikia moters, kuri juo 

rūpintųsi ir padarytų tiek stip
rų, kad galėtų pati į jį atsi
remti- (ABC-TV)

Vyrai, sakoma, nesupranta 
moterų. Gal ir gerai? Moterys 
vienos kitas supranta, bet la
biausiai vienos kitų 
ta. (News Review).

NEBUS ŠVIESIAPLAUKIŲ

Plaukai jau ir dabar dažnai 
nerodo natūralios spalvos — 
būna dažyti. Bet juo toliau, 
juo daugiau reikės dažyti švie
siai, jei kas tebemėgs blondi
nes. Tarptautinis institutas Pa
ryžiuje (jis tyrinėja žmonių pa- 
siskleidimą ir atmainas žemė
je) nurodo, kad 2100 m. visi 
žmonės gims tamsių plaukų. 
Antai, Švedijoje ir Norvegijoje, 
kurios dar garsėja dailiom švie
siaplaukėm, nuo 1948 m. jų su
mažėjo 20 proc. Sako, veikian
ti “Darvino teorija” —tamsia
plaukiai esą atsparesni gyve
nimui- Bet kaip tada su pli
kiais? Jie turėtų būti patys at
spariausi.

Institutas nurodo, kad arti
moje ateityje visi būsime pli
kiai. šiuo keliu moterys ve
jasi vyrus. Po penkerių metų, 
jei plaukai nesustos kritę, 30 
proc. moterų JAV turės nešio
ti parūkus. Silpnėjančios liau
kos, kurios plaukus maitina ir 
tepa. Pas moteris randamas ry
šys tarp plikimo ir plaukų kai
tinimo, raitymo ir dažymo- Bet 
ar tai svarbu? Plika galva, 
kaip klupstis, galima bus nu
dažyti moderniais arba abstrak
tiniais vaizdais...

ir nemėgs-

kur nors 
dažniausiai 

rūpinasi, kaip apsivilkti, o 
galvoja, kaip greičiau galės 
trūkti namo (New Leader)-

Žmonai ir vyrui 
drauge išeinant, ji

Vyras laikomas sumaniu, 
gali uždirbti tiek, kiek jo žmo
na išleidžia. Žmona yra 
ni, jeigu pajėgia visa 
(Sacha Guitry).

jei

suma- 
išleisti

jis 
iš-

DANTUKAI dygsta.
Vyrai dažnai geria iš 

čių, moterys — kai neturi 
rūpintis- (Alkoholikas).

rūpes- 
kuo

VIETNAMO mergaitės savanorės prisiekia kovoti su komunistais.

Barbora labai mėgo gulbes. 
Iš savo rūmų Vilniuje ji matė 
dideli sodą, prieinantį prie Ne
ries. Netoli kranto buvo ir ne
didelė sala. Zigmantas Augus
tas saloje Įveisė gulbes, kad 
Barborai būtų gražu žiūrėti. Vi-
sada gražu, kaip gulbės plauko — SAKEI, tu būsi man atrama, o dabar...

ir turėtų su amžiumi iš-

DĖMESIO DANTIMS!

Vasario 3-9 visoje Ameriko
je skelbiama vaikų dantų svei
katos savaitė. Raginama ta pro
ga gerai patikrinti vaikų dan
tukus. nors jie būtų “pieni
niai”
kristi ir pasikeisti “amžinais". 
Taip pat skatinama prižiūrėti 
vyresnių vaikų dantis. Reikia 
pratinti vaikus dantis pastoviai 
kasdien valyti ir protarpiais 
tikrinti pas dantistą. Dantys 
apgenda dažniausiai jaunuose 
metuose ir paskui jau sunku 
bepataisyti; tenka rauti. Dantų 
savaitės proga dar nurodoma, 
kad motinos sveikata ir mais
tas atsiliepia dar negimusio kū
dikio dantukam, ypač kada 
pristinga kalcijaus, kurio gau
siai yra pieno produktuose. Ir 
vėliau pieno vartojimas dan-
tims turi reikšmės.
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mčiančiai Bažnyčiai padėti
broliai ir sesės lietu- VYSK. V. BRIZGYS

mėsiu sekant gamtą ir 
> gyvūno įvykius, ne- 
uose atrasti Dievą, pa- 
svarbiuosius žmonįjos 

. Šį didelį atradimą ir 
į svarbaus pamatyti bei 

sukliudo mus išblaš- 
visokios kasdieninės 

enos.
casdieninius smulkius į- 
nevienas nors laikinai 

amiršta, kas įvyko ir 
su mūsų tauta Lietuvo- 
sa, kad jos mes nesa- 
dršę. Tačiau negalėdami 
atlankyti, net daramai 

i ir laisvai susiršinė- 
ienas ją myli tik j aus
ie darbais- Mūsų jauno- 
a ir mažieji beveik nei 
kuom nors tiesioginiai 

ikia Lietuvos; jie turi 
is tik vyresniųjų kalbo-

ingai ne visi žino ir ne 
misi tuo, kas vyksta Lie
su tautos religiniu gy- 

i. Nevienas net uolus ti- 
s neturi apie tai pilnos 
;os. O kam neaišku, kad 
įtui nukrikščioninus tau- 
igviau vyktų ir lietuvių 

kartos tvirkinimas ir 
inimas.
imybę savo tautai ir 
ai mes reiškiame dauge- 
dų: minėdami praeities į- 
, dalyvaudami jos laisvi- 
darbe ar tą darbą bent 
mi. Yra reikalų ir mūsų 
ir Lietuvos žmonių kokiu 
viešu ir pastoviu būdu 
. mūsų visuotinį solidaru- 
ūetuvoje persekiojamam 
nui ir visos tautos pas
ais jį išlaikyti. Tiesa, kad 
lietuvių tarpe yra tikė- 
persekiotojų, jie tačiau 

tiek negausūs, kaip ir 
zai parsidavę lietuviai. Sa- 
enybę su Kristumi per 
ikų Bažnyčią Lietuvoje vi- 

žmonių brangina iki 
is. Iš mūsų ir iš viso pa- 
■ jie laukia paramos ir pa
ninio.
svmose kraštuose vysku- 
uranda ir tikintiesiem pa
budus, kuriais jie išreiš- 

savo solidarumą visos ar 
krašto Bažnyčios reika- 

. Ir jūs kiekvienas, kur kas 
:, dalyvaujate ne tik Šv.

tis kunigais Lietuvai. Baigę ko- , 
legiją, jie kol kas darbuojasi 
kitur, bet jų pasiryžimas ir pa
skirtis yra kuo greičiausiai 
grįžti Lietuvon. Dabartinėm 
mūsų sąlygom šv. Kazimiero 
kolegija yra tikra Dievo ap
vaizdos dovana. Ji atsirado po
piežiaus Pijaus XII pageidavi
mu. Pirmieji studentai, kuni
gai ir klerikai, nuvyko Romon 
labai nepaprastu būdu. Velio
nio prel. Antano Briškos as
menyje atsirado jai fundato
rius tokiu metu ir toks, kokio 
niekas nesitikėjo. Jokia kita 
kolegija Romoje neturi tokio 
pasišventusio kunigų kolekty
vo, kaip mūsų. Jie nuo 1946 
metų iki dabar kolegijos išlai
kymui aukojasi be ribų, be są
lygų, be atlyginimo. Net lais
vės laikais būtų sunku duoti 
savo tautos vardui Romoje ir 
daug kur kitur tai, ką iki šiol 
yra davusi ši kolegija. Tiems 
pasiaukojusiems kunigams tik 
Dievas atlygins, o mes, visi lie
tuviai. esame jiems labai daug 
skolingi.
Laisvame pasaulyje esantiem 

lietuviam reikia visiem bend
ro ir pastovaus ryšio su Lietu
vos tikinčiaisiais. Kol kas tas 
ryšys gali būti tik simboliškas-

pasaulio lietuviai paskir- 
religinio solidarumo Lie- 
dieną. Tą ryšį ar solida- 
galime išreikšti dvejopai: 

maldomis už

Viso 
kime 
tuvai 
rūmą 
bendromis maldomis už per
sekiojamos Lietuvos t i k i n- 
čiuosius ir auka — solida
rumo skatiku. Tas lietuvio ka
taliko skatikas teeina kol kas 
Šv. Kazimiero kolegijai ir L- 
K. Religinei Šalpai. Nesvarbu, 
kad auka būtų didelė; svarbu, 
kad tą metinį skatiką atiduotų 
kiekvienas lietuvis. Ne šeimos 
galva už visą šeimą, o kiekvie
nas — nuo vaiko iki senelio. 
Tebūna tai nors 10 centų kiek
vieno metinė auka, bet ji iš
reikš mūsų solidarumą Lie
tuvoje persekiojamiems tikin
tiesiems, mūsų broliams. Mažie
ji, tai darydami dabar, gal ma
ža ką supras, bet netruks at
eiti laikas, kai jiems tai bus 
aišku; jie tai brangins ir tesės 
visą savo gyvenimą.
Kol kas tokią solidarumo die

na pasirinkime kiekvienas lais
vai. Šv. Kazimiero (kovo 4), 
Marijos Gimimo (rugsėjo 8) ar 
kurią kitą, kol susitarsime dėl 
vienos dienos.

Tikėkimės, kad kenčiantiem 
Lietuvos tikintiesiems šis soli
darumo ženklas ir malda, kiek
vienais metais pakartota, bus 
naudingas dvasinis ryšys su

VATIKANO stotyje.

VATIKANO LIETUVIŠKAS BALSAS

ra- 
Jis 
Dė

ra-

Praėjusį rudenį JAV aplan
kė kun. dr. Vytautas Kaziūnas, 
kuris vadovauja Vatikano 
dijo lietuviškai valandėlei- 
suteikė šiek tiek žinių pie 
tuvišką programą.

Lietuvių kalba Vatikano
dijas prabilo 1940 lapkričio 27 
Tuo metu Lietuva jau buvo o- 
kupuota bolševikų, didžiųjų re
ligijos ir laisvės priešų. Lie
tuviškas balsas iš Vatikano sto
jo ginti religijos ir laisvės, tei
kė informacijas-

Dabar pavergtame krašte su
stiprėjus antireliginei propa-

tauta ir Lietuva, daug ko pa
mokantis mus pačius, padrąsi
nantis kenčiančią tautą.

gandai. lietuviškoji programa 
skiria daugiau dėmesio bedie
vybei bei komunizmui nušvies
ti. Prisimenant, kad krašte nė
ra mokymo laisvės, per lietu
viškąjį balsą norima paveikti 
jaunimą ir padėti jam išlaiky
ti ir susidaryti krikščionišką 
pasaulėžiūrą. Šalia to, duoda
ma kiek galima platesnė lietu
viškojo gyvenimo apžvalga. Va
sario 16 ir šv. Kazimiero šven
čių progomis parengiamos spe
cialios programos.

Europoje lietuvišką progra
mą duoda dar Romos ir Madri* 
do siųstuvai, šiose programose 
vyrauja politinė, kultūrinė bei 
visuomeninė informacija.

Į Lietuvą iš Vatikano kalba-

CHICAGOS Lietuvių Operos valdyba posėdžiauja. Iš k. j d. Bronius Mac-ukevičius, Vytautas Kupcikevičius, Sofija Džiugienė. Vilius Juška, Mar
garita Momkienė, Vytautas Radžius, Aldona Barkauskaitė, Vladas Stropus, Algirdas Trinkūnas. Operos vienetas kovo 30, 31 ir balandžio 7 stato 
‘•Cavalleria Rusticana” ir Pajacus” Studebakarer teatre Chicagoje. Nuotr. VI. Juknevičiaus.

ma kasdien. Kiekvieną vakarą 
yra 15 minučių programa, sek
madieniais transliuojama du 
kartu; rytinė programa yra pu
sės valandos. Programa siun
čiama 19, 25, 31 ir 196 metrų 
bangomis. Amerikoje šių prog
ramų negalima girdėti, nes 
siųstuvų antenos yra nukreip
tos tiesiai į Lietuvą.

Turime žinių, kad programos 
yra klausomos ir vertinamos. 
Žmonės eina daug kilometrų, 
kad galėtų pasiklausyti. Palai
komas nuolatinis ryšis su pro
gramos klausytojais Lenkijoje 
ir Švedijoje.

Nulatiniai programos bend
radarbiai yra kun. K- Razmi
nas, kun. V. Delinis, reikalui 
esant, mielai talkina kun- dr. 
P. Jatulis, kun- V. Pupius, kun. 
dr. J. Sakevičius. Programa pa
įvairinama lietuviškomis gies
mėmis, muzika, dainomis.

Būdamas Amerikoje, kun. dr. 
V. Kaziūnas į magnetofono 
juostas įsirašė daug medžiagos 
— lietuviškų chorų, rašytojų 
bei poetų žodžių. Čia savo pa
tarimais mielai talkino Jokūbas 
Stukas, “Lietuvos atsiminimų” 
radijo vedėjas.

Lietuviškoji programa naudo
jasi Vatikano radijo siųstuvu 
ir įvairiais technikiniais patar
navimai nemokamai. Progra
mos rengėjams stotis skiria ne
didelį atlyginimą. Daugiausia 
paremia Vlikas, o paskutiniu 
laiku su savo parama priside
da ir Lietuvių Katalikų Religi
nės Šalpos Komitetas, Broo- 
klyne. (K.R.)

Rašo studiją apie 
lietuvių meną

Išgirdau, kad vienas pasiel
gė amerikoniškai, parašė 
Chruščiovui laišką ir paprašė 
lietuviškų knygų. Nori studiją 
rašyti apie lietuvišką meną- 
Chruščiovas pasinaudojo pro
pagandos galimybe ir atsiuntė 
net 7 knygas.

Nuvažiavau susipažinti su pa
čiu laiško autorium. Tai prof. 
Antanas Winfisky-Vyšniauskas, 
gimęs Stoughtone 1924 gegu
žės 3. Tėvas Feliksas buvo ki
lęs iš Vilnijos, miręs 1944. 
Motina, Domicėlė Butkutė, že
maitė nuo Ylakių, dar gyve
na Stoughtone. Ten pat gyve
na ir dvi seserys — Petronėlė 
ir Stella. Vienas brolis žuvo 
antrajame pasauliniame kare 
1945.

) skatiko ar Misijų sekma- 
o rinkliavoje, bet pare- 
e ir mokyklų bei kitus to 
to reikalus. Ir Lietuvoje 
ami iš žmonių tie patys 
iusūs sunkiai uždirbami 
ikai. Jais užmokama Mask- 
nuoma už bažnyčias, kurias 
ėmė iš lietuvių- Laisvo pa
lo lietuviai prie tokios 
jklės” prisidėti nei negali, 
nenori.
ietuvai tiesioginiai skirtas 
me laisvame pasaulyje dvi 
itucijas: Šv. Kazimiero ko
ją Romoje ir Religinės Šal-

Komitetą. Turime laisva- 
pasaulyje kelias lietuviš- 
mokyklas, turime organi- 

ijų, tačiau iš jų nei viena 
a taip surišta su Lietuva, 
p Šv. Kazimiero kolegija- 

atvyksta jaunuoliai ruoš-

Pražygiavo ...
(atkelta iš 3 psl.)

Visai teisingai kaž kas yra 
sakęs, kad lietuviai tik miru- 
is temoką pagerbti. Gal ir 
p. gal ir ne. Aš vis dar ne- 
liu pamiršti prieš metus iš 
ūsų bendruomenės išėjusio, a.
adv. B. Mastausko . •.

Noriu kelis šiltus žodžius 
loširdžiai pasakyti atkutusiem 
ūsų Lietuvos vyčiam, garsi- 
mtiems savo tėvų krašto var- 
i ir reikalą tais tūkstančiais 
iškų. siunčiamų sa v i e m 
ongresmanam ir senatoriam, 
ravo, Vyčiail
Nebereikia man kartoti viso- 

» Amerikoje žinomų daktarų 
ardų, kurie pirmomis savo 
ūkstantinėmis aukomis atidarė

ELIZABETH, N-J.
Elizabetho laisvės komitetas, 

pirmininkaujamas kun. J. Pra- ® 
gulbicko. sausio 27 buvo su- | 
kvietęs lietuviškų organizacijų | 
atstovų pasitarimą Vasario 16 | 
minėjimo reikalu. Minėjimą nu- | 
tarta surengti vasario 17, lietu- g 
vių salėje. Paskaitininku pa- ® 
kviestas Lietuvių Laisvės komi- ® 
teto narys Martynas Brakas. g 
Meninę dalį atliks skautai ir | 
lituanistinės mokyklos moki- § 
niai. Į šį minėjimą pakviesti g 
aukštesni valdžios pareigūnai. £

Bažnyčios choras ruošiasi {g 
religinės muzikos koncertui; g 
Bus išpildyta C. Sasnausko g 
“Reąuiem”- Kviečiami prisidėti g 
nauji choristai. Prieš keletą | 
metų, prof. J. Žilevičiui išėjus | 
pensijon, o per tą laiką, ne- g 
sant pastovaus chorvedžio, bu- ® 
vęs gausus ir stiprus choras ? 
pakriko. Atsikėlus muz. V. Ma- | 
maičiui, tikimasi parapijos cho- ® 
ra atgaivinti. Visi parapiečiai, f 
galintieji savo balsais šį cho- £ 
ra sustiprinti, turėtų jausti pa- £ 
reigą įsijungti į choro eiles. % 
Choro repeticijos būna kiek- '■ 
viena sekmadienį po 11 valan- 'į 
dos mišių, lietuvių salėje. (269- *< 
273. Second Str.) M. D.

pirmąjį istorijoj lietuvių kultu- g 
rai remti milijoninį fondą. Tas g 
darbas pradėtas naujųjų atei- • 
vių. Tikėkime, kad ir senieji g 
žymiau prisidės Tikėkime: *

Nei vaitoti, nei verkti ne- į 
pratę visai,

Viens atstatom krūtinę, ap- 5 
kaltą ledu! >,

Ne be skausmo širdies mes 
kokie milžinai (Maironis).

Lietuvos Nepriklausomybes 45 mėty sukakties

IŠKILMINGA SAVAITĖ
Savaitę pradedam su: 

IŠKILMINGU VALSTYBINIU MINĖJIMU
Sekmadienį, Vasario (Feb.) 10 d. 1963 m., 2 vai. p.p. 

ROBERT TREAT HOTEL 
Park PI., Newark, N. J.

PROGRAMA:
Invokacija
Pirmininko sveikinimai

Kalbės:
Hon. Hugh J. Addonizio. Nevvark’o miesto majoras
Hon. Peter W. Rodino. J.A.V. kongresmanas
Hon. George M. Wallhauser, J.A.V. kongresmanas
Inž. Juozas Miklovas, neseniai iš Lietuvos atvykęs, praneš apie da- 

[bartinę gyvenimo padėtį Lietuvoje.
Meninė dalis:

Solistė Irena Stankūnaitė 
Rūtos Ansamblis

Vėliavas pagerbs: Lith.-Am. Veteranai Rengėjai: N. J. LIETUVIŲ TARYBA

Įėjimas nemokamas

Tęsiam savaitę su antra dalimi — Linksmesnė minėjimo dalis įvyksta: 
Šeštadienį, Vasario (Feb.) 16 d. 1963 m., 7:30 v. v.

ŠV. JURGIO D-JOS SALEJE 
180 New York Avė., Nevvark, N. J. 

Programa:
Trumpa kalba ir meninė dalis
Užkandžiai (nemokamai)
Šokiai

Rengėjai — NEVVARK’O VYČIŲ 29ta KUOPA ir N.Y.-N.J. VYČIŲ APSKRITIS

Įėjimo auka — $1.50

Baigiame savaitę su — IŠKILMINGOM PAMALDOM UŽ LIETUVĄ
Sekmadienį, Vasario (Feb.) 17 d. 1963 m., 10:30 v. ryt.

Šv. Trejybės Bažnyčioje. Newark. N.J.
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ANTANAS VYŠNIAUSKAS

Baigęs Stoughtone pradžios 
ir vidurinį mokslą, 1942-46 tar
navo povandeniniame laivyne- 
Po karo buvo Japonijoje ir pra
moko japonų kalbos. Dar kal
ba lietuviškai, geriau pasakius 
žemaitiškai; mokosi rusų kal
bos. 1948-52 lankė Massachus- 
sets meno mokyklą, gilino stu
dijas Harvarde. M.I-T., Bosto
no mokytojų kolegijoje ir nuo 
1952 dėsto meną valstybinėje 
kolegijoje (Salem. Mass). Yra 
vedęs Alyce Sheppard, augina 
du sūnelius ir dukrą, gyvena 
287 Locust Str.. Denvers. Mass.

Nori parašyti knygą apie lie
tuvišką meną, todėl ir rašė laiš
ką Chruščiovui. Aš pats jam 
padovanojau Lietuvos žemėla
pį. “Lithuania Through the 
Ages” nurodžiau keletą knygų 
ir adresų, kur galėtų gauti dau
giau žinių apie lietuvių meną.

M- Kas

— Alto pirmininkas L. Ši
mutis ir sekretorius E. Bart
kus išsiuntinėjo organizacijom 
ir atskiriem asmenim paragini
mus ir prašymus Vasario 16 
proga aukoti Lietuvos laisvini
mo reikalam, primindami, kad 
tos aukos Altui skiriamos jau 
22 metai. Kas aukoja savo vie
toje minėjimo metu, gali pri
siųstais vokeliais ir nesinaudo
ti. Kur tokių minėjimų ir au
kų rinkimų nebūtų, prašoma 
aukas siųsti individualiai ad
resu: Lithuanian American 
Council. Ine., 6818 So. West- 
ern Avė., Thicago 36, III.

— Adelaidėje, Australijoje, 
sausio 13-25 kalnuose stovyk
lavo moksleiviai ateitininkai. 
Stovykla buvo pavadinta Dai
nava. Stovyklavo 50 mokslei
vių. Stovyklos Vadovybę suda
rė dvasios vadas kun. Dauk
nys, MIC, stud. Tadas Vasaitis 
(iš JAV), Elena Varnienė, stud- 
Violeta Vasiliauskaitė, stud. 
Antanas Stepanas, stud. Alf- 
fredas Vasiliauskas, Kęstutis 
Varnas. Maistu rūpinosi Intie
nė. Kalikienė, ir Visockienė. 
Dainų mokė sol. Genė Vasi
liauskienė. Paskaitas skaitė Au
gutė Stepanienė, Juozas Lap- 
šys, Pr. Pusdešris ir Jurgis Va
siliauskas. Stovyklą aplankė 
daug svečių. Programa buvo 
įvairi, patriotiška. Stovyklauto
jai buvo labai patenkinti.

— Kun- P. Celiešius, Daina
vos jaunimo stovyklos admi
nistratorius, yra išvykęs į Kali
forniją, Long Beach, taisyti 
sveikatos. Išbus iki kovo pra
džios. Šv. Kazimiero minėjime 
pasakys pamokslą šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčioje.

— Adelaidėje. Australijoje, 
naujai įkurtos studentų ateiti
ninkų draugovės pirmininke iš
rinkta Birutė Mikužytė, 258 
Carrington Str.. Adelaide, S. 
A., vicepirm- Klevas Rudzins- 
kas. sekret. Violeta Vasiliaus
kaitė. iždin. Ant- Stepanas. na
rys Romas Jablonskis. Dvasios 
vadas yra kun. P. Dauknys, 
MIC.

— Ričardas ir Raimunda (Bin- 
kytė) Kontrimai, gyv. 45 Spring 
Rd., Poughkeepsie. N.Y.. sau
sio 22 susilaukė dukrelės Aud- 
ros-Marijos. R.R. Kontrimai jau 
augino du sūnus — Andrių ir 
Paulių.

MALDAKNYGE

DIDYSIS
RAMYBĖS 
ŠALTINIS

PREL. PR. JURO

Pataisytas III leidimas
išleido Tėvai Pranciškonai

610 pi’«l. Kaina I dol laibai 
patrauKli. anka kaip dovana 
visok.omis progomis Gauna
ma pas knyspj platintojus ar 
leidėjus adresu:

FRANCISCAN FATHERS 
DARBININKAS

910 Willoughby Avenue 
Brooklyn 21, N. Y.



Telefonas: VIrginia 3-3544

H. W. MALĖ

HOTELS

HAVEN REALTY

JOHN ORMAN AGENCY

TeL VIrginia 6-1800

Mirus Lietuvoje

Or. VACLOVUI

AOMM

Brooklyn II, N. Y. 
Resid. Illinois 8-7118

Ir tokiame tenka mokytis. To
kia mokykla Lietuvoje buvo..

Smurgainiuose

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ 

8APS UQUOR STORE

* Pariaba: laitą ir
vietą praneškite adresu: Adol
fas Dimas, 63-33 ?5th Str., Mid- 
dto Vaitais M¥.

£lią užuojautą reiškia velionės dukrai, mūsų mylimai bro
lienei Izabelei Ramanauskienei -T”

ANTIUŪBS 
Bougbt and Sold 

848 Scaradale Avemie 
Scaradale, N. Y. 

OR 2-4283

McKEESPORT, PA.

WEDO, 810 banga
Vad. kun. Atf. Suiinskai 

706 Talbot Avė, Bradock, Pa. 
Sekmadieniais nuo 1:30 vai. P4>.

▼altui— F.TD.
WOODHAVEN tL N.‘Y.

JOSEPH TORRES
23 Years of Ebcperience 
ModernandAntlgue 

REPAIRING — RESTORING

DETROIT, MiCH.
WJLB» 1400 banga .

Vedėjas Raljph J. Valatka
15756 Lesure, Detrott 27, Mlch.

BRoadway 3-2224 
šeštadieniais 4;30 -5:30 popiet

MAN TO REPRE8ENT 
the Catholic Benevotent Legion a 
fraternal Insurance Society serving 
Catholic families in NY siaee 1881. 
To enroll members in our hospitali- 
zation and income proteetion pro
grama. Qualified leads. advanced 
commission. Married man with car 
preferred. Unusual opportunity for 
man seleeted. For interview apply 
in person:Wiilia«nsburg Bank — 1 
Hanson PI., Brooklyn. For interview 
J. J. O’Donnell, Suite 1207.

GARPENTRY ALTERAT1ONS 
Additions - Finished Basements

Siding - Ceiling - Tiling 
at reasonable ratas, all work guar- 
anteed. Special consideration to re
ligious groups. 1505 Harding Park.

Tl 2-4498 — FO 7-1759 
ALFRED TETREAULT

;.Lp^GĄCRdHOUSE
A DISTTNCHVE HOTEL 

FOR WOMEN 
Reasonable Kates 

317 West 45th Street, N. Y. C.

Does your Home'need Hėip? Caū 
MR. THORN in Suffblk 518 MO S- 
8494 ių Queens A Naasąu 516 PY 8- 
0310. Complete basements at low 
prices. Playrooms attic conversions- 
extensions also dtsplays. No obliga- 
Uon far our ėst Imate Special con
sideration to Religious Groups.

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia
Amerikos Lietuviu WBnierig 
ir Architektu Sąjungos 
New Yorke skyrius

A t A
VIKTORIJAI GUSTAITIENEI

Vedėju -
P. Viščini* »* 

AM bangomis 1190 kitociklų 
FM bang. 105.7 megadktų 

iš
WKOX. Framingham, Mana 
Sekmadieniai* 8-9 vai. ryte

-AlUnto^ atdaręs visus .matus 
r Park Avė. kampe e ■fcaL:-PR'4-7788 
k, pigus ir skanus maistas. Viešbučio 
KtbOviajns. EMe viešbučio veikia resto- 
SU|sisiekamas traukiniu ir autobusais. 
/‘ P- lr C. MAČIULIAI, savininkai'

ALERT BROKERAGE

General Insuraocn- Life Insurance 
Premfams flnanced 10% down FSI 
PronapUy— Home visits. Special 
consideratian to Religious Groups. 
108-47 Corona Avė., Corona, Lt 

Ask for Mr. R. FunscheDe

IMPERIAL JAZZ MEN 
SERVICE CENTER, Ine.

SEWING MACHINES Repaired - 
T. V.' Repeirs. AH our work guar- 
anteed. For the Best call ST 2-8008 

Ask for AL

96-3840 STAGG 8T. BROOKLYN 6, N
Telefonas: STagg 2-5938

PH1LADELPHIA, PA. 
WTEL,860 banga 

Vedėju Adolfas Gaigalas 
335 Titan 8L, PMadelphia 47, Pa.

HOurard 7-4176 
šeštadieniais nuo 3:30 iki 4:00 v.p.p.

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo 
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno 
103-55 LEFFEBTS BLVD. RICHMGND HILU N ♦ Y

tokių IčddkgttMbL kurie me
dumi lokį plodavo tieMii į

Valėnžtus sudnuoRdua
Rusams pkųtavuš Uetovą, 

sunyko w Smurgainių mokyk
la, žtago garsieji lokiai- Pra
dėjo po žmones vaikščioti ne
išsilavinę, gerai dar neišmoky
ti. Jų Varovai ūkininkai—ėmė
si dar visokiausių burtų; gydė 
nuo ligų išvarinėjo piktas dva
sias...

Vyskupas Valančius griebėsi 
priemonių. Išleido laišką, ku
riuo ^ieščiaasim uždraudė bur
tus, neleido lokininkų net į na
mus priimti. Savo “Paaugusių 
žmonių knygelėje” piktai vaiz
davo. Jokininkus ir jų daromą 
skriaudą žmonėm. Tai visai pa
kirto lokūrinkų profesiją. Ret
karčiais jie dar pasirodydavo 
turgaus aikštėse Daugiausia tai 
tauro atvykę iš Vilniaus kraš
to, kur nesiekė Valančiaus ran
ka. Pagaliau ir ten išnyko, pa
sitraukė su savo muzika ir šo
kiais į Gudiją. Ėmė nykti Lie
tuvoje ir jto&ai, rusam miškus 
bekertant

Dr. Lokys Smurgaints

Mielam kolegai Kazimierui Kidauskui, jo žmonai

■ AtA 
TRŪDEI KiZLAUSKfENEI

18 FT. MOVING VAN. DRIVER & 
VAN WHX HELP LOAD * UN- 
Lėą>. >7 HR. ~ WUjL <50 ANT 
PLAČE ANT TIME to 50 mt O7D. 
Macy CNelII — 9 E. 125th Street, 
N. Y; G; FI 8-687$Fl 8-66*2. ,

HARTFORD, CONN. 
WPOP, 1410 klc. 

Ved. Alg. OragūnaviČius 
273 Victoria R<L, Hartford 14, Conn. 

TeL: CH 9-4502 
Sekmadieni 11-12 vai. dien*

Vedėjas 
Step. Minkus 

WLYN —- 1360kitocycle« 
Sekmadieniai* nuo 1 -1:30 vai. p.p.

WATERBURY, CONN.
WWC0— banga 1240-1000 kK. 

ved. Aiajt Pa I i ui i*.
321 rifeMmeoodF Rd. 

pranr tdv. Melninka* 
sekmad. — nuo 12:30 iki 2 vai. p.p.

JAckson 2-5642 WIsconsin 7-9130 
GEORGE MANSER < 8ON Con- 
tractor*. Complete Insurance cover- 
age - all types of waterproofing - 
brickwall pointing - intertor ex-. 
terior painting. Are your walls leak- 
įng? We work on Churches te. Insti- 
ttitlons. 228 CttntonSL BTdynl, NY

ANTANAS VAITKUS, vedėja*
84-09 Jametca Avė., Woodhaven 21, . N. Y. • Tėl. VI 9-5077 

buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ
340 Grand Street, BrooUyn II, lt Y. • Td. STagg 2-4329

Papigintomis kainomis priimame užsakymus r \
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristato j namu* lietuvišku* skilandžiu* ir sūrius 
------ We take all orders special price for Weddings and Parties--------

Home-Made Bologna

Naujai atidarytas
GROŽIO S A L I O N A S 

"ROTA”
ANNA MASILIONIS — diplomuota 
specialistė. Baigusi Paryžiuje. Įsi
kūrė Jamaicoje prie 88 gatvės, ša
lia J. Andriušio įstaigos. Važiuojant 
J am a i c a traukinio linija, išlipti 
Forest Parkway stotyje.
ATLIEKA DARBĄ GRAŽIAI IR 
PIGIOMIS KAINOMIS. Pusmetinės 
prasideda nuo 35.00 ir t.t.
87-17 Jamaica Avė. ♦ VI 9-6948 

Woodhaven 21, N. Y.

LOKIAI SU MEDINĖM KLUMPĖM
įsikurti. Ten įsitaiso sau guolį 
ir prisnūsta. Taip miega visą 
žiemą, kartas nuo karto atodrė
kiais atsibusdamas, apsiversda
mas ant kito šono. ;

Vaiky darželyje
Žiemos viduryje patelės pa

gimdo dažniausiai 2 vaikus, ku
rie yra labai maži, sveria tik 
apie vieną svarą- Motina juos 
rūpestingai prižiūri, globoja, 
veda į upelį maudyti, moko žu
vį gaudyti ir medžioti. Tai iš
tisas vaikų darželis —r su žai
dimais ir painokomis. Vaikus 
globoja dvejus metus. Tada pa
leidžia vienus keliauti į girių 
platumą.

Kartais to mokslo lokiam 
dar neužtenka. Kartais jie pa
tenka į specialią lokių mokyk
lą — “akademiją”.

Smurgainiy “akademijoje"
Tokia garsi mokykla buvo 

Smurgainiuose (apie 50 my
lių j rytus nuo Vilniaus.). Čia 
atvesdavo sugautus lokius, ir 
nori nenori — į mokyklą. Tai 
buvo kieta ir tvarkinga mokyk
la- Jokio atsiprašymo, jokio pa- 

sivėlinimo. Drausmė didfiau- 
sia!

CONVERTING Crawl Space Areas 
into FULL DitPl'H J,ARS ——
This is our Spedalty. Call —

HA 7-2747 — Days
K_--’ HA 1-1772 — Eves

LINFORO CON8TRUCTION CO.

BOSTON, MA8S. . 
. Vedųu

JONAS J. ROMANAS, Sr. 
WHIL - 1439 4ciL<Me9ferd, Mas*. 

SekmaHMal* eutęMRti 12 viA

HOTEL NEVADA
2 Rooms, Kitchenette and Bath 

Complete hotel Service 
Redecorated corner apartment

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
•Silver Bell Baking Co.

lAetnviŠka it europietiška duona u* pyragai šventėm* 
vestuvėms ir pokyliams tortai 

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav

Vasaros metu lokys yra tik
ras atostogautojas, kuris ieško 
vis naujų vaizdų ir pramogų. 
Jis nesustoja vietoje: keliauja 
ir keliauja miškų plotais,-klau
sydamas, kur sulekia bitelės. 
Artėjant rudeniui, jau neberū
pi šie nuostabūs bičių garsais 
ir jie nutyla. Bitės ir lokiai žie
mą suminga. Lokys ieško kokio 
urvo ar olos, kur galėtų žiemai dęs Smųrgainių žemėse įkar-

CHICAGO, 1LL. 
Sepb re Ba rčai 

šeimos radijo programos 
Radijo stoti* W0PA, Oak Partc, Ui. 
AM. 1490 kilUŽ; F.M. 102.7 megao. 
kasdien 10-11 vai. r.; šešt. - sekm. 
8:30-9:30 vaL T.; Lietuviškos vaka- 
ruškoa pirmadieniais' 7-8 vai. vak.

Eidami gatve, žaislų krautu
vėse pamatome įvairiausių 
meškiukų. Kokie jie malonūs, 
didelėm akim, ausim, iškištu 
liežuviu! Šypsosi, patraukia ne 
tik vaikus, bet ir suaugusius.

Pamėgo žmonės tą mėSoų 
dėl jo savotiškos išvaizdos, dėl 
truputį juokingos išraiškos. 
Apie meškiuką rudnosiuką Vy
tė Nemunėlis (Bernardas Braz
džionis) vaikam parašė gražias 
eiles.

Lietuvių kalboje turime du 
žodžius: lokis ir mešką. Net 
yra sakoma: meška su lokiu — 
abu labu tokiu. Meška yra sla
viškos kalbos. Geriau sakyti — 
lokys- 
Nepasiekė kengūros žemės

Įvairios lokio rūšys yra pa
plitę visur, tik nepasiekė Pietų 
Ašigalio, Antark&o, ir kengū
ros žemės — Australijos. Vie
nos' jų giminės yra gana plėš
rios, kitos, kaip rudasis lofeys, 
gana taikios ir jaukios. Gy
vena giriose, bet ' inkstą apsi
sukti ir žmogaus artumoje. Ten lokius mokydavo pado

raus elgesio: kaip šokti pagal
Sverdamas apie 400 svarų, muziką, dėkoti ir prašyti, ben- 

lokys nori gerai užk^ti. Jis drauti su žmonėmis.
maitinasi viskuo, ką tik ran- Mokykloje 19 a. pradžioje 
da v^gomo: uogomis, grybais, buvo įrengti lokiams mokyti 
medžių ūgiais, gilėmis, žuvimis, takai, aptverti aukšta naū- 
vahzdžiais, gyvatėmis, pelėmis ro tvora. Takai iš apačios bu- 
Bet labiausiai mėgsta medų. vo kūrenami. Lokiui ant užpa-

Lokys toli gerai nemato, bet kalinių kojų užmaudavo medi- 
už tai jis labai gerai girdi Gir- nes klumpes, ir palmsdavo eiti 
di, kur zumsi bitelės, kur su- taku Ką vargšas darys, jei pra

deda priekinės kojos degti- 
Tenka jas kelti ir eiti dviem. 
Taip juos išmokydavo vaikščio
ti, kaip žmonės vaikšto.

"Gradvantv" kelias
Baigę tuos mokslus, kaip tikri 

ir'garbingi graduantai iškeliau
davo į kunigaikščio Radvilo 
dvarus kitų linksminti. Kartais 
lokininkai gaudavo leidimus At
klysti ir į kitus dvarus, pake
lės smukles.

KeUonių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, na
mų, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, 
Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 9 vaL; Sekmadieniais popiet 1-5 vai.
87-09 Jamaica Avė., Woodhavęn 21, N. Y. • Tel. VI 7-4477

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ 

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION 

S«v: B KUČINSKAS 

35 So. 8th Sfreet 

EVergreea 7-2I5S

Ncw IforttB
Vasario 9 —> Liet Fronto 

Bičiulių suvaftaviiao proga 
banketas su programa ir šo« 
kiais Ridgewood Lae salėje,

Vasario 10 — žuvusio par- 
tfaano mmėjimas Aprašomo 
parapijos salėje,

Vasario 17 — Vasario 16 
mtnėjimiT Webster Hafi. NYC.

Vasario 23 ALT S-gos 
RiduRond ffiU skyriaus balius 
Fėstivsd svetainėje, NYC,

Vasario 24 Karinto mu
gė Apreiškuno pan^^os sai^ 
je, ruošia “Neringbst Skautų 
Tuntas, s .

Kero 3 — Darbtatako kon
certas St TlmsiM ponptjos 
saloje,' Jamaica- Avė., Wbodha- 
ven, N.Y., ; ’

Kovo 9 — Pasaulio Uet Kat 
Moterų Org: Sgbs 40 ui.
jtanas Battic Frcedii liauna, 
N-Y.C., ’

Kovo M — Madų paroda V* 
saripJS. gbnnąrija! paiemti Ap

lekia į medį. Ten ir lipa me
daus kopinėti. Tankus jo 
kailis apsaugo nuo piktų bičių 
gylio.

FESDVAL RESTORANAS R RARAS 
VACYS 8TEPONIS, savininke*

40 East 26th Street, New York City, N. Y. • MU 3-2928 
GERI PIETOS IR VAKARIENEI- JAUKUS BARAS

Marion E. Rodden Ręst Home re- 
cently epenėd, certifled, in beautiful 
Lake Ronkonkoma. For elderly, re- 
tired. convaleseents, needing care & 
understanding. Diet siq>ervirton, pvt. 
-semi-pvL rms; landaeapėd ground, 
churches near-by. 24 hr supervision, 
Hcensed nuree. Reasonable rates. — 
516 - JUniper 8-4411.

BAtraiiintA*



DAfttiMINKAS

ADVOKATAS

84 -14 Jamaica Avė.

ATEITININKŲ moksleivių šventi New Yorke sausio 27.

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Iš New Yorko

Pirmasis “Amerikos” redaktorius

6-6973- North Havenę, Conn.

REIKALINGAS BRAIŽYTOJAS
IR PIEŠĖJAS

THOMNtE W0UNNM,

KARLONAS
Funeral Home

(ARROLDARBININKO KIOSKE

BANKETAS
POBŪVIS

NUOŠIRDŽIAI VISI KVIEČIAMI DALYVAUTIPradžia 8 vai. vakare (punktualiai)

origi- 
šokiais TeL STagg 2-5043

Vfattbew P. Baltas

Dr. P- Mačiulio Trys ultimo- 
tomai (aktualūs ryšium su Klai
pėdos sukilimo minėjimu) — 
2 dol.

NAUJIENOS, J

VIETA: Ridgewood Lanes salėje, 1001 Irving Avė. 
(kampas Covert St.), Brooklyne.

2. Dr. *. RADZIVANA8, 84-16 110th St, Richmond 
Hill 18, N. Y. TeL Hlckory 1*9720

kui. Aktinius H. Kačinskas de
klamuos partizanų poezijos. So
listė Albina Uknevičiūtė, dai
navimo studijas baigusi Romo
je, dainuos solo- Po minėjimo 
uždaromasis suvažiavimo posė-

mine-
9, šeš- 
klubo 
Lietu-

Kan. A Steponaičio, Tėvynėje 
ir pasauly. — 4 dol.
J. Daumanto, Partizanai 4.50

GRA B 0 R I U S 
BALSAMUOTOJAS

Sausio 22 įvykusiame Liet. 
Stud. S-gos N.Y. skyriaus susi
rinkime buvo vieningai pasisa
kyta už reikalą New Yorke tu
rėti jaunimo namus. Pramaty
ta surengti ir vakarą, kurio 
tikslas būtų pademonstruoti 
jaunimo interesą tokių namų 
reikalingumui ir tam reikalui 
skirti visą pelną. Taip pat nu
spręsta siekti ideologines stu
dentų orgąĮggągįjbs glaudžiau 
jungti į Liėt. Stiid- S-gą-

Kovo 9 Festivalio salėje į- 
vyks lietuvių studentų susitiki- 
mas-pobūvis su Pietų Amerikos 
studentais. Pramatoma du pra- estų sopranas 
nešimai (lietuvio ir Pietų Ame- tonas. įėjimas

Kultūros įdubo susirinkime 
-apie graikų architekūrą kalbė
jo inž. dr. Jurgis Gimbutas, 
apie graikų skuipūrą — dail. 
V. Vizgirda. Buvo rodomi pa
veikslai, kurių dalį padarė pats 
inž. J. Gimbutas, praeitais me
tais važinėdamas po Graikiją. 
Po susirinkimo klubo vicepirm. 
Mickevičienė pavaišino kava. 
Klubui pirmininkauja dr. Sta
sys Jasaitis-

Klaipėdos atvadavimo 
jimas rengiamas vasario 
tadienį, 7 v.v. Piliečių 
salėje. Kalbės Mažosios 
vos. veikėjas Jonas Stikliorius 
iš Philadelphijos. Minėjimą 
rengia Lietuvių Bendruome
nės Bostono skyrius.

Izidoriaus Vasiliūno 
koncertas bus vasario 
v.v. Jordan Hali. Bus

Išnuomuojamas kambarys 
netoli Highland parko, su bal
dais arba be baldų. Galima 
naudotis virtuve- Skambinti: 
tel. MI 7-6962 po 7 vai. vak. 
šeštadieniais ir sekmadieniais 
— visa diena.

Lietuviu Motery Atstovybės, 
New Yorko klubo susirinki
mas įvyks vasario 6, trečia
dienį, 7:30 v. Aleknienės bute, 
86-22 106 Str. Richmond Hill.

J. ANDRIUŠIS, Heaven Reatty, 87-09 Jamaica 
Avė, Woodhaven, N. Y. Tek Virginia 7-4477

Jonyno ir Shepherdo bažny
tinio meno studijai reikalinga 
braižytojas ir piešėjas. Gali 
būti pilnas darbo valandų skai
čius; pagal susitarimą, gali bū
ti ir mažiau darbo valandų. Pa
geidaujama jaunesnis ir kūry
bingesnis. Rašyti: Jonynas ir 
Shepherd Art Studio, 182-39 
Jamaica Avė, Hollis 23, N.Y. 
Tel. AX 1-8190, skambinti nuo 
9 iki 4 v. popiet.

Pianistė Aldona Kepa laite 
šį ketvirtadienį, vasario 7, 8:30 

vai. vakare skambina 
tautiniame koncerte — Lieder 
Kranz Foundation 6e- 87 Str. 
N.Y. Be jos dar dalyvaus 

suomių bari- 
nemokamas-

dol.
šios ir kitos knygos bei lie

tuviškos plokštelės gaunamos 
Darbininko administracijoje, 
910 Wilioughby Avė, Brook- 
lyn 21, N.Y.

V7oodha.ven 21, N.Y.

TeL: Hlckory 1-5220

Sv. Antano gimnazijos Ken- Chorui vadovauja Tėv. Bernar- 
nebunkporte, Maine, berniu-

Suvažiavimo rengėjai nuošir
džiai kviečia atsilankyti į tą su
važiavimą visus, kuriuos domi
na tautinės vienybės klausi
mas ir rezistencinė kova už 
Lietuvos laisvę. (r.) .

(BIELIAUSKAS)
F UNERAL HOME

M. P. BALLAS — Dlrectoriua 
ALB. BALTRŪSAS - BALTOM

2S0CHESTNUT STREET 

NEW BRITAI N, CONN.

Tel. BA 9-1181

231BKDFORD AVĖ. 
Brooklyn. N. Y.

ma vasario 17 <L 4 vaL popietį 
Webster Hali <119 ĮĮ 
Mannhattan)- PagEtaįhriiiskal- 
bėtojais bus John V.Lintisey 
ir St Santvaras. Memnę dĄ 
atliks solistė Irena Stankūnai^ 
tė, akompanuojant muz. JL? 
Stankūnui, Operetės choras, 
vadovaujant M. Cibui, akom
panuojant pianistei Aid. Kepa- 
laitei, ir New Yorko tautinių 
šokių grupė, vadovaujant J. 
Matulaitienei. Po minėjimo, šo
kiai, grojant Alg. Starolio or
kestrui. Visi kviečiami kuo 
gausiausiai minėjime dalyvauti.

T rudė Kiziauslcienė, inž. Ka
zio Kizlausko žmona, vasario 
2 mirė ligininėje pagimdžiusi 
sūnelį. Velionė buvo apie 30 
metų, turėjo dar 6 metų dukrą.

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ
suvažiavimo proga New Yorke įvyks

INC.
E JOSEPH ZEBROVVSKI 

Laidotuvių direktorius 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

su Air Condition
123 E.7th St, New York 9, N.Y.

GRunerey 5-1437

Tautinė Vienybė
Symposium vasario 9, šeš

tadienį, 10 vaL ryto atidary
mas Baltų, laisvės namuose 
(131 E- 70th Str, New York). 
Vieša paskaita tema ‘Tautinė 
Vienybė”. Vyr. moderatorius 
dr. Juozas Girnius- Bus nagri
nėjama atskirai kultūriniu at
žvilgiu (vadovauja dr. J. Gir
nius, koreferentai dr. K. Os
trauskas ir dr. J- Puzinas), po
litiniu (vadovauja min. V. Sid
zikauskas, koreferentai B. Bie- 
liukas, V. Vaitekūnas ir Vyt- 
Vblertas), kartų skirtumų po
žiūriu (vadovauja dr. A Kli
mas, koreferentai St. Barzdu- 
kas, J. Boley-Bulevičius 
Kudžma).

Pobūvis ir šokiai
Vakare pobūvis su 

nalia programa ir 
8 vai. vak. Ridgewood Lanes 
salėje, (1001 Irving Avė, Broo
klyne, N.Y.). Groja Romo But
rimo orkestras.Išnuomuojamas pirmame 

aukšte baldais apstatytas gra
žus kambarys su šiltu ir šaltu 
vandeniu. Kambarys yra priva
tus ir su atskiru įėjimu; pa
geidautina vyriškis, savaitei

smuiko 
14 8:30 
išpildo

ma Mozarto, Brahmso ir Gruo
džio kūriniai. Prie pianino 
smuikininko sūnus Vytenis Ma
rija Vašyliūnas. Surinkti iš 
koncerto pinigai skiriami lietu
vių muzikų kūriniams leisti.

Beliko 17 dienęl Taigi, turė
kime kantrybės. Bostono stu
dentų at-kų draugovė daro vi
sa, kad vasario 22, Jurgio 
Vašingtono dieną, prieš Užga
vėnes smagiai pasišoktume bro
lių latvių namuose ir jų orkest
rui grojant. Tik 17 dienų — 
ir šoksime.

Lietuvos nepriklausomybės 
Šventės minėjimas rengiamas 
vasario 17. Į minėjimą pa
kviestas senatorius Edward 
Kennedy- Programą išpildys 

Onos Ivaškie- 
nės šokėjai. Pagrindinę kalbą 
pasakys inž. Jurkūnas iš Chi- 
cagos.

Tėvai pranciškonai, kurie ve
da Christopher Columbus aukš
tesniąją mokyklą, skelbia nau
jų mokinių registraciją vasario 
18 d. nuo 9 vai. iki 11 vai. ry
to. Mokyklon įstojamieji egza
minai bus kovo 2 ir kovo 9 d. 
8:30 vai. ryto. Egzaminų mo
kestis 3 dol.

FONE BA L BONE 
197 VVEBSTER Avė. 
PRANAS WAITRUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ*

Partizanę minėjimas

Vasario 10, sekmadienį, 11 
vai. Apreiškimo parapijos baž
nyčioje, bus mišios už žuvusius 
Lietuvos laisvės kovotojus. Po 
pamaldų 12 vai. parapijos sa
lėje partizanų minėjimas: kal
bės dr. Adolfas Damušis, bus 
rodomi paveikslai iš partizanų 
kovų. New Yorko vyrų okte
tas padainuos partizanų dainų, 
vadovaujant muz. Al. Mrozins-

LAIKRODININKAS 
•JU V E L Y R A S

Auksas, sidabras, deimantai
laikrodžiai

9408 Jamaica Avė.
Woodhaven 21, N.Y.

VI 7-2573

Funeral Home
Ine.

PCTRAJS KAKALIUS 
savininkas 

laidotuvių Direktorius 
Ir Balzamuoto jas 

74 PftOVIOENCE ST. 
W0RCE8T£R, MA**. 

PL44757 RL 4-1185

Trumpa originali programa — Skani vakarienė su gėrimais 
Šokiai nuo 9 vai. vakaro Groja R. Butrimo orkestras

WILUAM J. DRAKE 
DRAGŪNAS

Jaunęję dailininkę kūrinię 
paroda rengiama Apreiškimo 
parapijos salėje balandžio 6-7. 
Rengia Akademimo Skautų Są
jūdžio New Yorko skyrius.

Studentę ateitininkę New 
Yorko draugovės susirinkimas 
šaukiamas vasario 8, penktadie
nį, 7:30 vai- vakare, kolegos 
Algio šaulio namuose, 420-12 
Avė, Paterson, N.J. Kun. AL 
Norius, St. John’s universiteto 
profesorius, skaitys paskaitą: 
Modernioji katalikiška pirmųjų 
trijų šv. Rašto pradžios knygos 
poskyrų interpretacija. Į susi
rinkimą vykstantieji studentai 
iš New Yorko, dėl susisiekimo 
priemonių prašomi skambinti 
R. Gedeikai telef.: HY 7-6473.

CAPE COD, MASS.
darbams, nebeturės gaHmybig rasti vasarvietės raiką* 
Ių, todėl nori skubiai perduoti.
Vasarvietės vioAutis turi restoraną ir alkoholinię gė
rimę leidimą. .
Pirkti galima su nedideliu įmokėsimu.
Vasarvietė yra peri dariusi lietuvį vasaros kolonija, tat

Kll pil IIVWVyVW V V linVt

Madv paroda įvyksta ne Ap
reiškimo parapijos salėje, kaip 
buvo skelbta, bet lietuviams 
gerai žinomoje Ridgewood La
nes salėje, 1001 Irving Avė, 
Brooklyne (Važiuojant Canar- 
sie linija Halsey stotis). Bilie
tus jau dabar galima užsisaky
ti pas komiteto nares telefonu 
ir pas Vasario 16 gimnazijos 
būrelių vadovus, kurie yra ma
dų parodos iniciatoriai. Bilietų 
kaina 3 dol, įskaitant ir vai
sęs. Pelnas skiriamas Vasario 
16 gimnazijai-

Stasio Pilkos rečitalis ir sce
ninio darbo 40 metų pagerbi
mas rengiamas kovo 17 Apreiš
kimo parapijos salėje. Rečitalį 
ir pagerbiu organizuoti suda
romas iš įvairių organizacijų, 
komitetas.

Apreiškimo parapijai prik
lausantieji, pakeitę gyvenamą
ją vietą, prašomi naujus adre
sus pranešti parapijos ku- 
nigam-

Antanas Diržys skaitys pa
skaitą “Tauta ir tautinė išti
kimybė” Neo-Lituania korpora
cijos susirinkime vasario 16, 
7:30 v. vakare, Atletų klubo 
patalpose. Po paskaitos bus 
vaišės ir šokiai.

R. ŽUKAITE, 90*18 Park Lane South, Wood- 
haven 21, N.Y. Tel. Virginia 7-4513

Stephen Bredes, Jr

ADVOKATAS 
37Shefidaa Avenue 

Brooklyn 8, N. Y.
Tel. APplegate 7-7083

C. A. VO KET- 
Vokietaitis

ADVOKATAS
41 - 40 ' 74th St.

Jackson Heights, N. Y.

Tel. NEwton 9-6620

studentų veiklos
rikos atstovo), diskusijos, pasi
linksminimas. Panašus susitiki
mas su 30 indų studenų įvy
ko prieš porą mėnesių. Šiuo 
būdu mūsų studentai efektin
gai propoguoja Lietuvos lais- mišrus choras 
vės reikalą. Skyriui vadovauja 
Algis Rimas.

Tel. EVergreen 7-4335
SlfflEN AROMBKB

(ARM AKAUSKAS) 
Graborios-Baisamuotojas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN. N. Y.

Vieną dieną redakcijon už- Pradėję nuo aktualių temų 
ėjo niekur nematytas ir nesu- — sniego ir šalčio, tuoj nusly- 
tiktas svečias. Tai buvo Kazys dom į praeitį. Pasirodo, kad 

maica. N.Y. Teirautis tel. JA- p. Vilniškis, dabar gyvenąs svečias yra buvęs pirmasis “A- 
merikos” laikraščio redakto- 
rius. “Ameriką” gi 1951 Dar- 

& bininkas apjungė kartu su “Lae- 
. E tuvių Žiniomis”, ėjusiomis Pit- 

tsburghe, Pa.
Kazys P. Vilniškis gimė A- 

< menkoje, mažas su tėvais grį-
žo i Lietuvą. Išsimokslinęs, bai- 
gęs technikos mokyklą, jis vėl 

H apsisprendė grįžti į Ameriką ir 
H čia atvyko 1932 m. Pradėjus
■ Kunigų Vienybei ir ALRK Fe- 

> ■ deracijai 1933 leisti Amerikos
W savaitraštį, buvo jos pirmasis 

rėdant0™15- Vėliau redagavi- 
■FJb mą perdavė iš Lietuvos atvyku-

> šiam J. Laučkai ir pats dirbo
■ eksporto importo bendrovėje, 

kuri palaikė ryšius su Lietuva.
■ Vedęs bostonietę Eleną Pode-
■ lyte, nuo 1940 metų gyvena 

~ H New Havene, Conn.
\ H Brooklynan buvo atvykęs | 

B savo dėdės Igno Kedžiaus lai- 
K dotuves, kuris mirė sausio 19, 

mUi palaidotas sausio 23 iš Apreiš- 
kazys IR elena viLNitKiAi irimo- parapijos bažnyčios.

YUcon8-83l0 
atidaryta iki vidurnakčio

Continental Delicatessen
George Kopping 

importuoti ir vietiniai skanėstai 
namie gamintos salotos 

šviežia rūkyta žuvis

1655 Second Avenue
(kampas 86th Street) 
New York 28, N. Y.

dinas Grauslys, O.F.M Koncer
tas įvyks kovo 3, sekmadienį, 
šv. Tomo parapijos salėje, 
Woodhavene.

- Repai? VedSjM 
MDGftAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.
NOTARY PUBLIC

J. B SHALINS
- Šulinskas 

^AIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
8402 JAMAICA AVĖ. 
(prteForeet P»rlrw*y Statlott) 

VTOOOHAVEN. N. Y.
Suteikiam grartingas laidotuves 
Koplydff; nemokamai visose 
miesto dalyse: veikia ventiliacija 

TeL Virginia 7-4499

galima gauti šias knygas:
Vac. Biržiškos, Aleksandrynas, kų choras atvažiuoja į Brook- 
I tomas :— 7.50 doL lyną ir Darbininko metiniame
_ „ „ koncerte išpildys dainų ir
Dr. Matuhomo (red), Vlado Na- skudučių mu2ikos programą.

m linu} ir chm

6 dot |


