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Oficialių žmonių oficialūs pareiškimai su optimizmu
PUSRYČIŲ MALDOJE — McCormack, Grabam, Kennedy. Ar ekstremis
tai neims aiškinti, kad tai taip pat priešinga konstitucijai?

Neoficialūs šaltiniai: POLITINE PADĖTIS AKLIGATVY
Politinės padėties neoficia

lus vaizdas nėra tokis optimis
tiškas, kaip oficialūs žmonės 
turi sakyti. Mažai žinome, kaip 
ir kuo sielojasi Sovietai neofi
cialiai. Amerikos spauda tokių 
savo rūpesčių neslepia. "Vieš
patie, kas per savaitė! — vie
nas valstybės departamento

Diplomatinės intrygos dėl Kanados
Santykiai tarp Amerikos ir 

Kanados sugedo konkrečiai dėl 
valstybės departamento rašto, 
kuriame kaltino Kanadą, kad 
ji nieko nedaranti šiaurės A- 
merikos apsaugai. Kai Kanado
je kilo triukšmas ir protestai 
prieš “Amerikos kišimąsi į Ka
nados vidaus reikalus’’, tai Ti
me žurnalas aną departamen
to rėštą išvadino "nediploma- 
tišku"; valstybės sekretorius 
Rusk apgailestavo jo tona. Bet 
iš kitų to paties Time infor
macijų matyt, kad visas tas ap
gailestavimas tai buvo diplo
matinė vaidyba- Departamento 
raštą rengė ir svarstė apie 20 
departamento pareigūnų, tarp 
jų ir sekretoriaus pavaduoto
jas Bali, ir esą tyčiom ir sąmo
ningai buvo norima Kanados 
Diefenbakeriui įgelti, nes Die- 
fenbakeris esąs nelank s t u s 
bendradarbiauti su Amerika-
Amerikai būtų daug artimes
nis liberalų lyderis Pearsonas. 
Gal departamentas savo tikslą 
ir bus pasiekęs — Diefenbake
riui pareikštas nepasitikėjimas, 
parlamentas paleistas, balan
džio 8 nauji rinkimai. Bet rin
kimai žada eiti antiamerikinėm 
nuotaikom. Jų nešvelnios, kai 
kanadiečiai patirs, kaip buvo 
rašomas tas raštas ir ko juo 
buvo siekiama.

DE GAULLE APIE TARIAMA MACMILLANO IŠDAVIMĄ
Prezidentas de Gaulle, pri

imdamas 120 parlamento na
rių, paaiškino savo santykius 
su min. pirm. Macmillanu. kai 
gruodžio mėn. jis buvo Pary
žiuje. De Gaul le tvirtinimu, 
Macmilianas pritarė jam, kad 
Prancūzija turėtu savo atomi
nę jėgą. Esą ir Anglija turinti 
savąją ir ją įjungsianti į Euro
pos apsaugos rėmus, nepriklau
somai nuo Amerikos. Su to
kiais pareiškimais Macmillanas 
įšvyko į Bahamos konferenci
ją pas prez. Kennedy- De Gaul
le jaučiasi, kad ten Macmilla-

Kas toliau ims
Anglų darbo partijoje vietoj 

mirusio pirmininko Gaitskellio 
yra du kandidatai: George 
Brown, buvęs Gaitskelio pava
duotojas, ir Harold Wilson. 
Pirmasis priklauso Gaitskelio 
dešiniajam partijos sparnui ir 
yra antikomunistas. Antrasis 
priklauso kairiajam sparnui ir 
priešingas Anglijos priklausy
mui nuo Amerikos. Per pirmus 
rinkimus Wilsonas gavo 1 15, 
Brown 88, o reikia gauti 125 
balsus. Išrinktasis gali būti bu
simasis Anglijos min. pirminin
kas. Opinija rodo, kad darbo 
partija gali nunešti konserva
torius. Tuo argumentu remiasi 

pareigūnas pareiškė Time ko
respondentui. —Sąraše 25 val
stybės su visokiais nesusipra
timais. Tai tikras slogutis". O 
tarp tų politinių slogučių tebė
ra santykiai su Kanada, Kuba, 
Europa, Atlanto sąjungą, “pa
žangos aliansas”.

ŽMOGŽUDŽIŲ VALDŽIA — Abdul Salem Aref, dabar Amerikos 
jau pripažintas Irako min. pirm, buvęs Kassem pavaduotojas. Abu
du drauge nužudė karalių Paisai II, paskiau Aref norėjo nužudyti 
Kassem, už tai buvo nuteistas mirti, bet pasigailėtas ir paleistas, o 
Kassem pagaliau nužudytas 39 pasikėsinime.

Kas daryti dėl de Gaulle?
Europos lyderiai Įvairio s e 

konferencijose reiškia pasipik
tinimą de Gaulle. Bet net di
džiausias de Gaulle priešinin
kas Belgijos min. Spaakas su
tiko. kad nėra priemonių de 
Gaulle pakeisti nei jam išjung
ti iš Europos žaidimo. “Tuščia 
kėdė’’? Derybos su Anglija be 
Prancūzijos? Visi sutinka, kad 

nas jį išdavęs. Iš čia ir ana 
sausio 14 spaudos konferenci
ja, kurioje de Gaulle pasisakė 
prieš Anglijos įjungimą į Eu
ropos ūkinę bendruomenę.

Anglai pa aiškino, kad Mac
millanas pritarė Prancūzijos a- 
tominei jėgai, bet kalbėjęs 
apie jos įjungimą į Nato rė
mus. Tačiau visokį paaiškini
mai tiek sugadino santykius 
tarp Anglijos ir Prancūzijos, 
kad dabar atšaukta ir prince
sės Margaritos kelionė į Pran
cūziją.

valdyti Angliją?
ir de Gaulle, sakydamas, kad 
darbo partija kitokios politikos 
laikysis nei Macmillanas.

KAS IRAKE ĮVYKO
Irake vasario 8 jaunieji ka

rininkai surengė sukilimą ir va
sario 9 prezidentą Kassem su
šaudė. Prieš tai Kassem buvo 
atleidęs 58 karininkus ir jų vie
toj paskyręs komunistus. Pats 
Kassem į valdžią atėjo 1958, 
nužudęs karalių Feisal II ir 
min. pirm. Said. Dabartinis per
versmas įvykdytas Nasserio ša
lininkų.

tai nerealus dalykas, nes iš da
bartinės Europos Prancūzijos 
išjungti realiai neįmanoma. To
kis vertinimas laikomas rimtas 
ir Amerikoje. Dalis spaudos 
jau informuoja, kad Amerika 
greičiausia nueis naujų derybų 
ir kompromiso keliu — nebe
sipriešindama, kad Prancūzija 
organizuotu savo atominę jėgą.

KĄ DARYS ANGLIJA
Min. pirm. Macmillanas va

sario 11 kaltino de Gaulle ir 
aiškino, ko imsis pati Anglija- 
Būtent: šauks Commonwealtho 
ministerių konferenciją, sieks 
sustiprinti prekybos ryšius su 
Commonvvealtho kraštais, su 
Jungt- Valstybėm, o taip pat 
su Europos laisvosios rinkos są
junga (Jeje dalyvauja mažosios 
valstybės, kurios yra maža An
glijai rinka).

— Por+ugaliįa atidėjo prašy
mą būti sąjungininku Europos 
ūkinei rinkai, kol reikalas ten 
neaiškus- Pranešė taip pat, kad 
nėra jokios pažangos derybose 
dėl Amerikos bazių Azorų sa
lose.

— Paryžiuje suimti trys len
kai šnipai-

Jei politinė padėtis vertina
ma iš politinių lyderių pareiš
kimų, tai ji $ali atrodyti opti
mistiška. Būtent:

— Prezidentas Kennedy ra
mino, kad su. Kuba viskas yra 
tvarkoje. Tik, į pasak U.S. News 
prezidentas stebisi, kad žmonės 
daugiau dėmesio tebekreipia į 
rusų kąriuomenę Kuboje negu 
į mokesčių reformos projektą. 
Sovietų atstovas pareiškė, kad 
sovietų kariuomenė pasilikusi 
Kuboje tik dėl to, kad prez. 
Kennedy nedavė žodžio nepul
ti Kubos, taigi kariuomenė pa
likta tik apsaugos reikalui. — 
Chruščiovas atskubėjo su pa
galbos siūlymu Anglijai — pa
siūlė sudaryti prekybos sutartį,

KANCLERIS IR VICEKANCLERIS
Nepaslaptis, kad vicekancle

ris Erhardas -yra Anglijos šali
ninkas kaip ir užsienių reika
lų ministeris Schroederis, kan
cleris Adenaueris yra de Gaul
le šalininkas. Pirmieji suinte
resuoti, kad susitarimo s u 
Prancūzija tvirtinimas būtų at
idėtas, iki bus Anglija priimta 
į Europos ūkinę bendruomenę. 
Tuo reikalu buvo dramatiškas 
susik I r timas kanclerio, 
kuris norėjo vyriausybėje gau
ti pritarimu sutarčiai, ir vice
kanclerio. numatomo busimo
jo kanclerio, kuris siekia tą 
pritarimą sukliudyti. Iš spau
dos matyti vykęs panašus dia
logas, kuris turėjęs paklupdy- 
ti kanclerį.

Erhardas: Ar kancleris pri
taria Anglijos įjungimui į Eu
ropos rinką?” Adenaueris: Aiš

BUSIMASIS ir ESAMASIS — vicekancleris Erhardas, kancleris Ade
naueris.

AFRIKOS - AZIJOS
— Afrikos-Azijos bloko kon

ferencija įvyko Tanganykoje. 
Ji buvo visiškoje Maskvos įta
koje. Pasmerkė Amerikos “im
perializmą”. Pasmerkė Ameri
kos bazes, kurios grasančios 
“nepriklausomybei”. Soviet a i 
išplatino propagandą prieš Eu
ropos ūkinę bendruomenę su 
išvada, kad ji siekia iš naujo 
pavergti Azija bei Afriką.

— Kom. Kinija laukia pa
saulinės komunistų konferenci
jos. Tiki, kad Azijos partijos 
parems Kiniją prieš Maskvą, 
išskyrus Mongoliją ir Tibetą.

Pažymėtina, kad Kinijos ko
munistai pirmieji prieš porą 
mėnesių siūlė tartis su Mask
va bendroje konferencijoje. 
Tada Maskva atmetė. Dabar pa
ti Maskva jau pasiūlė Chruš
čiovo pasitarimą su Mao Tse

tungu. 

kada jai taip neišėjo su europi
ne rinka; o be to Chruščiovas 
dar priminė Anglijai, kad Pran
cūzijos ir Vokietijos ašis esan
ti pavojinga taikai. — Chruš
čiovas dar taikingą mostą pa
darė — leido paskelbti Izvesti- 
jom, kad Chruščiovas siekia 
susitikti su Mao Tsetungu ir su
siprasti. — Jungt. Tautų sekr. 
U Thant užtikrino, kad Konge 
grįžta normalus gyvenimas ir 
J. Tautos galės trauktis (nors 
kiti šaltiniai kalba, kad sosti
nėje Leopoldville su 70 0,0 0 0 
žmonių yra badas). — Optimis
tiški ir Nas šerio pareiškimai 
apie arabų susijungimą, jo ša
lininkam sausio 8 surengus' su
kilimą Irake ir nužudžius pre
zidentą Kassem- 

ku. Erhardas: Ar kancleris su
tinka, kad Nato turi būti arti
moje sąjungoje su J. Valsty
bėm? Adenaueris: Aišku. Er
hardas: Ar Adenaueris atsiri
boja nuo de Gaulle trečiosios 
jėgos organizavimo tarp Rytų 
ir Vakarų? Adenaueris: Aišku, 
kad ne, nes de Gaulle su ma
nim tuo reikalu visai ir nekal
bėjo.

Kada iškilo klausimas, ar 
skubinti su Vokietijos-Prancū- 
zijos sutarties tvirtinimu, Ade^ 
naueris pareiškė: De Gaul le 
man pažadėjo, kad pirmas mū
sų bendro pasitarimo dalykas 
bus Anglijos priėmimas į Eu
ropos ūkinę bendruomenę. Er
hardas pasijuto visai nugink
luotas, ir vyriausybė nubalsa
vo skubinti sutartį tvirtinti. 
Adenaueris vėl pasirodė viršū
nėje.

BLOKO BALSAI
— Kanadoje visos keturios 

partijos tebekritikuoja valsty
bės departamento raštą, kurį 
jos aiškinasi kišimusi į Kana
dos reikalus.

— Prez. Kennedy vasario 11 
pasiūlė Kongresui Įsteigti aka
demiją užsienio reikalam — 
jos uždavinys parengti diplo
matus.

— Tshombe atvyko į Pary
žių. bet pareiškė, kad jis jo
kios egzilinės vyriausybės ne- 
sudarinės. Katangos 14 lėktu
vų ir 600 karių perėjo į Ango
lą ir paprašė azylio.

— Londone pasirodė bu
vęs Prancūzijos min. pirm. Bi- 
dault, de Gaulle vyriausybės 
dabar ieškomas teisti

— Amerika vasario 8 sus 
tabdė ūkinę pagalbą Ceilonui, 
kuris nusavino dviejų Ameri
kos naftos firmų turtą be jo
kio atlyginimo.

PASAULIO VALDŽIOS ŠEŠELYJE - 
Ryšium su Washingtono ir Maskvos derybom atgyja 
gandai apie vienos pasaulio valdžios idėją ir jai pasi
priešinimą nacionalinių valdžių naudai

Prez. Kennedy ir Chruščio
vo tiesioginis susirašinėjimas 
ir derybos, prezidento de Gaul
le ir min. pirm. Diefenbakerio 
pasipriešinimas Ken nedy ap
saugos programai, — tie fak
tai davė progą ChristiarTScien
ce Monitor laikraščiui labai at
sargiai užsiminti, kad tie pasi
priešinimai esą smūgiai vienos 
pasaulio valdžios idėjai. Tokios 
užuominos lyg reikštų, kad 
esama, kas tokios vienos pasau
lio valdžios nori, o de Gaulle 
ir Diefenbakeris atsistojo sker
sai kelio-

Vienos pasaulio valdžios idė
ja buvo populiarinama antrojo 
pasaulinio karo pabaigoje- At
rodė, kad ji jau užmiršta. 
Šiandien vėl ji priminta. At
kreiptam dėmesį į mažą leidi
nį Canadian Intel ligence Ser
vice 1963 sausio nr., kuris in
formavo apie “World Assoeia- 
tion of Parliamentarians - for 
World Government” 1952 su
važiavimą, patvirtinusį planą 
pasauliui valdyti, kada bus su
daryta viena valdžia. Pagal tą 
planą valdžia reikšis ir tvarką 
palaikys ne atskirų kraštų po
licija ir kariuomenė, bet tarp
tautinė kariuomenė, sudaryta 
iš Įvairių tautybių. Tačiau esąs 
principas — amerikietis nega
li valdyti amerikiečių, anglas, 
anglų; kraštą turi valdyti tik 
kitų tautų kariuomenės. Pagal 
to laikraščio paskelbtą suva
žiavimo patvirtintą žemėlapį a- 
merikiečiai bus toje kariuome
nėje, kuri palaikys tvarką pvz. 
Austrijoje. Vengrijoje, Rumu
nijoje, Jugoslavijoje, Albanijo
je, Bulgarijoje, Argentinoje. In
dijoje, Nepaly, Pakistane, Ka
zachstane, Kirgizijoje. O Jung
tines Valstybes valdys kariuo
menė, kurios pagrinde bus.so
vietai, mongolai, o taip pat da
liniai iš Airijos, Kolumbijos, 
Venezuelos, Belgijos. (Tai pa
našu į dabartinę padėtį Kon
ge!).

PRIEŠ VAKARUS
— Vokietijos kanclerio pava

duotojas Erhardas po savo aš
trios kritikos kanclerio politi
kai nebesijaučia jau toks tvir
tas. kad partija jį išrinks kanc
lerio pareigom.

— Sovietų turistų skaičius 
Amerikoje per paskutinius mė
nesius labai sumažėjo. Pernai 
atvyko per pirmus šešis mėne
sius 77, tai ir viskas, o 1961 
buvo 1931. Amerikos turistų 
1962 lankėsi Sovietuose 8,000- 
9.000.

— Vatikanas pranešė, kad So 
vietai paleido iš priverčiamojo 
darbo stovyklos ukrainiečių 
arkivyskupą Josif Slipyj, kuris 
buvo suimtas 1945. Arkivysku
pas atvyko į Romą vasario 10.

— Pakistanas išvarė Ameri
kos televizijos NBC korespon
dentą tariamai už užsienio min. 
įžeidimą.

Buvo pirmintas ir naujesnis 
faktas ryšium su prezidento ir 
Chruščiovo susirašinėjimu. Esą 
Ann Arbor Michigano universi
tete gruodžio 17-22 buvęs “pa
žangos symposium” nusiginkla
vimo klausimu. Tarp kalbėtojų 
buvę iš Sovietų. Afrikos, Ang
lijos. J. Valstybių. Pažymėtina, 
kad J. Valstybių delegatų tar
pe buvo Wm. C. Foster, kuris 
vedė ir veda derybas nusigink
lavimo klausimu- Amerikiečių 
delegatų tarpe buvęs taip pat 
unijų vienas iš prezidentų Reu- 
theris ir USIA atstovas Han- 
som, taip pat eilė universiteti
nių profesorių. Jų mintys ne
paskelbtos. Tačiau min i m a 
bendra linkmė sudaryti nusi
ginklavimo opiniją ir ieškoti 
susipratimo tarp dviejų galin
giausių, lenktyniuojančių dėl 
pasaulio valdžios.

Dar trečias faktas primintas 
— sukurtas "komitetas ginti 
fabianiniam socializmui". Tuo 
vardu vadinamas sąjūdis, kuris 
siekia socializmo legaliom prie
monėm Anglijoje davė pagrin
dą darbo partijai, o į Ameri
ką buvo atneštas John Maynard 
Keynes. Ū kiniame gyvenime 
šitas fabianizmas ar keynizmas 
linkęs ieškoti kompromiso tarp 
kolektyvizmo ir privatinės ini
ciatyvos, politikoje linkęs į klau
simų sprendimo delsimą ar tik 
netiesioginį sprendimą. Tačiau 
kai kas (žr. Msgr. John J. Kel
ly, O.S.A., The Tablet) linkę 
aliarmuoti, kad tai socializmo 
nešimas į Amerikos gyvenimą 
ir kad tas keynizmas buvo re
miamas prez. Roosevelto ir jo 
New Deal ir kad esąs ryšys su 
dabartiniu New Frontier. Ši
tas fabianizmas ar keynizmas 
ir pasijuto dabar puolamas, tur 
būt, labiausiai jaunesniųjų kon
servatorių, tad sustiprino savo 
akciją, sudarydamas komitetą. 
Komiteto buveinė esanti San
ta Monica- Calif., jos šefas Er- 
win D. Canham, Ch. Science 
Monitor redaktorius. Tarp rė
mėjų pažįstami vardai ir lietu
viškam skaitytojui: Alger Hiss. 
Ben Hecht, Arthur Schlesinger, 
Cyrus Eaton, Gunther Stein, 
Owen Lattimore. Tarp komite
to planų esąs ir opinijos suda
rymas už kom. Kinijos įjungi
mą į J. Tautas. Jis būtų atra
ma ir vienai pasaulio valdžiai, 
pasiekus susitarimą su Sovie
tais.

Šios idėjos, ar jos yra tik 
fantazijos ar rimti planai, sun
ku patikrinti. Tačiau apie juos 
imta dabar kalbėti atsargiai 
ryšium su derybom ir su de 
Gaulle bei Diefenbakerio pasi
priešinimu. Ta proga imta kal
bėti kaip tik apie stiprėjančią 
kryptį — pasipriešinimą vie
nos pasaulio valdžios idėjai, 
pasipriešinimą netgi vie n o s 
valdžios valdomos jungtinei eu- 
ropos idėjai vardan atgimstan
čios nacionalinių valdžių idėjos.

— Australija išvarė Sovietų 
atstovybės pirmą sekretorių I- 
van Skripov už šnipinėjimą
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kad 1961. vasari* mėn. 
jis nuvyto į Gvatemalą,tau? ta
urai treniruojami Kubos kovoto
jai invazijai. Ten jis kalbėjosi 
su bazės komendantu amerikie-
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Pastai> sprogimas. Ir jis ne
grįžo. Negrįžo jie visi keturi. 
Nebuvo paskelbti nė ją vardai-

Keturios nežinoma . aukos 
Amerikos garbei išgelbėti.

MAHUfa, AirtONIO to VARO
MA, tiuvfs revoliucini* tarybos 
nary*. *

Dirvoj* vasario 1 V. Lašas 
pasakęs argumentus prieš vadi
namą “kultūrinį5 bendradar
biavimą”, nukreipia dėmesį į 
"mūsų politikos vairuotojus”. 
Girdi “jie tebetyli, vengia pra
sitarti” ir baigia išvada: "Ten
ka apgailestauti, kad dar ir šiuo 
metu kai kurie politiniai vado
vai tebebendrauja su tokių laik
raščiu ir jam pataikauja, ar tai 
siuntinėdami save reklamuojan
čius pranešimus ar pozuodami 
nuotraukomis, kokios dedamos 
Vienybėje, < agituojančioje už 
/kultūrinį bendradarbiavimą”.

Ar invazijos metu buvo prašo- vasario 1 rašydama: 
ma pagalbos?

Dagoberto Darias : tvirtino, 
kad 1961 balandžio 18 * dieną metinio koncerto’ 
11 vai. buvo gauta radiograma, 
jog oro priedanga atvyks tą pat 
dieną 2:30 vai. Ji neatvyko. 
Balandžio 17 iš ryto, kada pra
sidėjo invazija, Darias liudiji
mu, 22 sprausminta lėktuvai 
su kovotojų iš ‘Kubos ženklais

je tavo rašoma, kad sovietai 
išnaudos a.a. Juozo Tyriiavos 
pelenų gabenimą į Vilnių, tai 
Lafete Mtosto 31 jau tai daro to
kiais pareiškimais: “J. *Ąrsiia- 
va redagavo savaitraštį “Vieny
te”. Neretai jis ‘dėl tėtefio pa
metė kėlią”, teiSau jis viešai ir 
atvirai pripažino, tad Ttarybų 
Lietuva yra, kad su ja reikia

„H- ;ĮK ' Jta teA teta MMfi <tate» TiMc po Mitrai 
?■ lafrymo? „

L ---UĮU.4' w ta-. Gonzalo Herrera:
t*. tarta, •.Taiti irfii' ----

!*“*»>» ****
. bonešjų B-26, ĮŠ uodegų tavo S 

išimti ginkiaL/Buvo aiškinama, K 
kad daugiau galįs paimti jpire. 
Tarp lakūnų dėl- to kilo. neri-' 
mas. Jie klausė instruktorius B

■
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DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA 

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt 
M Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.
■ Specialiai šėmos kainos siundant aadfatous | ušsteBį-
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti kfijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

Tokio takto nei išminties 
šiuo tarpu betgi neparodė Va
lerija Tysliavienė, Vienybėj* 

‘Darbinin
kes ir Dirva jau kelintą nume
rį apvertė raštais dėl Vienytes 

nepasiseki
mo. “Be reikalo Darbininkas 
su Dirva džiaugiasi mūsų laik
raščio nepasisekimu”.

Kai Valerija Tysliavienė ne
parašė datų, kada Darbininkas 
tavo “apverstas raštais” apie 
Vienybės koncertą, o taip pat

rankose". Totas atsakymas bu-?: 
vo mūsų suprantamas kaip ąmd 
ritaečių oro priedanga, žada?'' 
ma amerikiečių. ;.j
Kas buvo -tie amerikiečiai?

Patarėjas, kuris taip užtikri- 
no, vadinosi "George of Was\ 
hington”. Kuriai agentūrai- jis 
atstovavo, kovotojai nežinojo. 
Ir .paprastai patarėjai niekad to 
nesisakė. Tačiau vienas Kubos 
kovotojas, tavęs B-26 lakūnas, 
jau po invazijos tavęs Wash- 
ingtone ir matęs tolis savo bu
vusius treniruotoji karine uni- 
forma-

prakshes išfriinties^ - ’
NetiesosĮkeldino nėla&o- 

metiksusijaudtousios leidėjos 
išdava. Vienybė ne pirmas kar
tas priskiria: Darbininkui tai, 

: to jaute nebuvo-
Vellėnfe TysfiavU jau "kultūrt 
niy. ryfi^* ^repegamtoja ' detejomiš; rėikaiaujame teisės

Jei Dirvoje fr teėję špeudo- - «»*> nuomones viešai reikšti ir

mūsų kontrolėje”. Gonžala Hor- 
rera, tavęs Kubos aviacijos la
kūnas ir operacijos metu B-26 
eskandrono karininkas, o taip 
pat Gonzales RebuU, parašiuti- niai ir naktys’

jai MKUKdte mums sakė, . vsijos darną, pšraatoanį, 3 
kad ątabs esančios pavojingos antradtaų, 2 trečiadiad —tai 
tivilitoam asmenim ir padarys ir tavo paskutinė tetajos čfe- 

JMM AtfMMA na. Q UJėktarų teeto 8, ki- 
Mes protestavome, kad ntoeto tį 5 utfakto 
ta suntokinti .visą Castro avia- tavose ta^rifrie-
ciją. Ammteė&dvtomton kai- ato?

OpsrtdjM taritoteriir
1U14L pHSftlijJU. TBMUŪBg KvVvS' 
dieną Mtosą fekšoto ta- 
vo pervargęiiek kad keli ame- 
ribėtai tarikib i tavą. Jie to 
ntotočto dfeyti. Tta netavo jų 
reftrias. ta iiftrido ktop sėn 
Vanoriai. Bskriėo taturi. Po du 
dviejuose Mtetavuose. AšT bu
vau rietas. Patekto aš girdė
jau rieno .amerikiečio lakūno 

prašė Watoiingteną oro para* radiogramą, kad prieSririuvinė 
taoė iŠ ammUdečtų laivų, kurie ugnis smarkesnė kaip Korėjoje.1 
ta pat prie Kūtes stovėjo. Her^ 
rera gavęs ataakymą, kad oro 
priedanga afrinasi. Ji nepasiro
dė. Žurnalas paskelbė tas ra- 
(tiogramas, kuriom pagalbos

SIŲSKITE Į LIETUVĄ IR SSSR 
ŽIEMOS SEZONO DOVANAS

(Laikraščio įspėjimas teisin
gas. *Hk jis labiausiai turi lies
ti spaudą: spauda gi sudarinė
ja opiniją. Kartais jos orienta
cijai | pagąlbą ateina tam tik
ri organai, savo nusistatymus 
pareikšdamt Pn. kai tik prasi
dėjo kalbas apie tariamus “kul
tūrinius rykus”, Lietuvos de
legacija prie Pavergtos Euro
pos Tautų, kurioje dalyvauja p 
vairių srovių veikėjai, vienin
gai įspėjo, kad tai sovietinės

OAOlMtNKAS '"WF --- -

Kai korespondentas prisispy
ręs kamantinėjo, ar Kubos 
kovotojai turėjo Kennedy raš- 

1 tą su oro priedangos pažadu, 
tai iš ten treniruotų vyrų gavę 
atsakymus:

"Stovyklos viršininkas Gvate
maloje buvo pulk. Fratoc ame
rikietis. Jo žodžio mums pakar, 
ko kaip* vyriausybės įžodžio. 
1961 vasario 10 ar 12 Frank

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir. suknelfen*. Taip pat 
žilkinėaę matytos, spalvotos, lovoms užttesalai, vMonte Skaros ir 
Salikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specūdes pa
tarnavimas paruošiant pakietus 1 Europą. Užeikite ir įsitikinsitsl

■ Siuntiniai siunčiami Lietuvon, Latvijon, Estijon, Uk
rainon ir į visas Sovietų Rusijos dalis.

H Teisingas muito pritaikymas, rūpestingas supakavi- 
mas ir greitas išsiuntimas r— mūsų specialybė.'.

■ Teikiame teisingiausius patarimus kaip pigiausiai su
daryti gerų siuntinį.

■ Vietoje galime nusipirkti visokių medžiagų, batams 
odos, kavos, šokolado, muilo, stiklo rėžtukų, mašinė
lių plaukams kirpti, skustuvų, sieninių kilimėlių, 
pliušinių lovatiesių ir staltiesių, kojinių, skarelių ir 
kt. Kainos konkuruoja su Orchard gatvės kainomis.

■ Už New Yorko gyvenantieji savo daiktus gali pri
siųsti paštu ar kitaip. Jiė tuojau gaus daiktų sąrašų 
ir sąskaitą. Siuntinys.išeis gavus pinigus.

Važiuojant wbway: CANAMiČ Line 
JAMAICA Line —' Mewe» stotyje, CW 
poetai* at. Lengva gauti vH

Ū •mtoKL.VM lį N. Y. — S00 Suttar Avonue 
> aThuu, Man. — Ši Mt. t*ieaaam Street — 
« atanrOM tA feaėa, -r 271 Shawmut Avenue

1 -M.JI • ta prašoma ir kuriom ji vis ža-J'J pavardCs nezinomos
bet nėrakaltiafaiku <3) •• “V**-. ** m**)*'Oat m*

CosmosParecls Espress Corporation 
, IPaalhiHn* jūsų «hirtt<"į JOaą drangama jr; giminAma J bet kurią 
StaB daij. by VneshposUtorg
SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

i -r ——.GAVAšAS NIEKO NEMOKA ——
Vtouoae uAaą skyriuose jtta rasite dtdeij rinkimą medžiagą 
aBOCMtodema ir vyriškiem* drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. II** galite gauti ir lri*nlrii| reikmutą tinkamų aiunti- 
amma pe^au net aet kur kitur. Dėl papUOmnų intormaciju ir nemo* 
kaaaą kamar**etą rašykite ar aplankykite jums artimianiaą akysią:
b Stato totottL K S*. Y. — to - 2nd Avmue--------- ------ AL 4-StoS
• Sttatf tortui. 41, fe. Y. — 1SS W. Street-------------CH 3-2to3
• RROOKLYN lt, N. Y. — 370 Union Avenue -----------  EV 4-4SS2—------   oi S4S0S

CH g-o^oo 
. Ll Ž-17S7

Jis informavo, kad kinema
tografija veikia nuo 1940. Per 
tą laiką išleido ekranam apžval
gų 670, pagamino 40 dokumen
tinių ir mokslinių apybraižų, 
15 meninių filmų ir pervedė f 

Trys Kubos lakūnai, kurie lietuvių kalbą apie 300 totų fiL 
skrido viršum Pigs įlankos, liu
dijo, kad jiem buvo pakartoti
nai sakoma: “Oro erdvė bus .draugai”, “Nenuliūsk, Virgili- O apie ligšiolinę savo gtony- kooperuoti... VaU Tyri* avi a- 

jau”, “Kodėl akmenys netyli”, bą J. J>ricita« atsiliepia: "Sa- 0 savo vyro ptafius nuvežė 
"Julius Janonis”, “Adomas ‘ no^ vo daften tfetiital tonėtiūta VRašte, ir jie tavo tatedati iš- 
ri tapti žmogum”, “Gyvieji čtid- graflhifilcti fintai attuabą pi- itafiringto ... K| Vfet tid reiš- 
vyriai”, “Svetimieji”, ‘ *iia^r lietinę tematiką mūsų afli&ton- Ha? Tai, būtent rodo, kad lie

kų jūrininkų, žemės' ūkio vei- geraį j.
kėjų, pramonės būtį, te»> Tystiavos praeitį, jo išsišoki- 
nius partizanų darbus, vokiečių mus gal būt nesuvokimus, to. 
okupacijos metu, sovietinių *as Lietuvoje darosi, 
žmonių tovą su barfaariniais TaQjte jie tai, kad J.
nacionalistais ir tt”. , Tyriiava prieš mirtį reiškė no- 

> Tokius filmus yra jiem in- ro su Tarybų Lietuva tvirtin- 
tereso rodyti ir Vakaruose. ti kultūrinius ryšius”.

428 Springf ieid A venų* __
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congres* Avė.___ :
• PATER8PN 4, N. J. — SS Mam Street________
• PASSAlG, N. J. — 176 Market Street ______
• PHILADELPHIA 28, Pa. — 625 W. Girard Avė.
• P1TTSBURGH 3, Pa. — 1015 E. Carson Street ___  HU 1-2750

y* SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street____ Fl 6-1571
• WATER»UKY, Cmm. — 6 John Street __________  PL 6-S766
• WORGE4T£R, Mane. — 174 Millbury Street__ ;___  SW 8-286S
• VINELAND, N-I. ~ W. Landi* Avė, Greek Orthodox Club Bldg.

kada Darbininkas “džiaugėsi” 
Vienytes koncerto nepasisekf- 
mu, tai pačiai Darbininko re
dakcijai tenka pasakyti, kad to
kio “apvertinio” Darinninke 
nebuvo: Darteiinkas nei ver
tino Vienytes^koncerto, nei dėl 
jo clžiaugėsi liūdėjo. Spau
dos apžvalgoje; Darbininkas 
sausio 29 pacūayo, ką apie tai 
rašė pačioje l^bnybėje sausio 
18 Dranė Lapienė ir kt ir kaip 

Dvi moterys 
albėjo: už tai 
kpiėnė Vięny- 
Į^ąrėDarin- 
Išįoftokto ir ...

Už vMNtinpi mė*vf£ (tr sudsrin- 
tą valų- ‘

T. Žiteta vasario 7 Pr. G. 
vedamajame pasisakė prieš 
asmeninę' laisvę, kuri virsta a- 
narchizmu: “Perdaug užsikrė- 
tėm ultraliberalistinėmis ten-

ris, jei teks stoti į kovą be gte 
Idų. iš patarėjų amerikšę#ą tar 
vo atsakymas: "Nęąirūpinita 

čiu, kuris buvo žinomas kaip Ca**n> fco*°*tafe, rw» jų oro 

“pulkininkas Frank”. Vanma 
klausęs, ar 1500 Kubos savano
rių, numatytų invazijai, galės 
atsilaikyti- prieš tūkstančiu^ 
Castro gerai ginkluotų vyrų. Iš 
pulk. Frank jis išgirdo atsaky
mą: “Nesirūpinkit, mūsų visiš
koje kontrolėje bus oras, ir 
Caštro negalės pajudėti Ku
boje nė su vienu sunkvežimiu".

šis pareiškimas — kalbėjo 
Varona —.buvo pareiškimas a- 
merikiečio, kurį šiai vietai pa
skyrė Amerikos vyriausybė. Jis 
turėjo autoritetą, ir aš juo ti
kėjau. Siųsti vyrus invazijai be 
oro priedangos, tai yra nusikal
timas, nes tai reiškia tikrą mir-

barake visiem pareiškė, kad ... < , . . . * • • ' ■ '
treniravimas turi būti atnaujin- Ką veikia ir ko siekia kinematograiija 
tas ir suderintas su amerikie- Vilniuje sausio 15 buvo pir- . Infofmttoja ir kas gadtfntima 

dabar. <<šbmdien karo tebus”, 
kuriam scenarijų pagamino ru
sai R- Kanovič ir J. Rud-Ger- 
covski. Rengia jau ištisi metai- 
Venclovos romaną “Gimimo, 
diena” N. Gabrilovič ir D. 
nian. A. Jonynas rašo scenari
jų antireligine tema.

Pateiktus šešis darbus pats 
lateaštis apibūdina taip: “Du 
iš šešių minėtų sctoiarijų yfa 
tai rodymas ekrane Žinomų li
teratūrinių veikalų apie dan
gum ar mažiau senus praė>n 
tius laRrns, kiti savo snaiga- 
liais nukreipti prieš ptaetifes 

mų. Tarp savo geriausių fihnų atgyvenas, prieš taržuaribę ide- 
mini “Jie iš Kauno”, “Mano toogiją ir tt.”

• SOUTH BO8TON, Ma**. -r 3» We*t Brohdw*y .... TeL 268-0066
e'ėuFALLO l, N. Y. — 332 FUimore Avenue_______  TL 6-2674
•: CHICAGO 22, HL — 2222 W. Chtcago Avenue ---------  BR 8-6966
ė CHICAGO 8, IjL — 3212 So. Hatetead Street _____  WA 5-2737
O CMt¥ELAND l3, Ohio — 904^ Literary Road ----------TO 1-1068
• DETROIT, Misti. — 7300 Michigan Avenue ------------- VI 1-5355
• GRANO HAPIOS, Mich----- 606 Bndge SL, N.W.--------GL 8-2256
• HAMTRANGK, Misti. — 11333 Jos. Gampau -----------  TO 7-1575
• HARTFORD, Conn. — 132 Frartklin Avė.; CH 6-4724 / 233 8U30
• IKVINGTON 11, N. J. — 762 Spcingfietd Avė. ___  ES 2-4689
• YOUNG8TOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue_______ Rl 3-0440
• YONKERS, n. Y. — 235 Nepperhan Ave^ ________  GR 6-2681
• LOS ANGELES 22, Calif. — 860 So. Atlantic Blvd. _ AN 1-2994
• LAKEVVOOO, N. J. — 126 - 4th Street __________— FO 8-8569

NEWARK 3, N. J. — 428 Springfieid Avenue _____  Bl 3-1797--- --  _ . . LQ 2_1446
MU 4-4619 
GR 2-6387 
PO 5-5862

per mažai parodome objektyvu
mo- Nuomonių chaose nebe
žiūrime pagrindinių dalykų... 
Ir taip tolstame laisvės kėliu 
nuo pagrindinės misijos bend
ru frontu kovoti prieš »>vieti- 
nę vergiją... Reikia vieningos 
minties ir suderintos vatios.”

jungs 30,000 Amerikos marinų. 
Esą tie marinai dabar laikomi

ganizadnio biuro pirmininkas 
savo straipny Sov. Litva (Nr.

čių pasirengimais. Tada pulk- mas Lietuvos kinematografijos 
Frank mums sakė, kad mes bū- veikėjų suvažiavimas. Buvo vi- 

partinė pompa. Bet tikros 
liau kaip per 3-5 dienas prisi- informacijos apie kinematogra

fijos darbus tepateikė tik J. 
Gricius tos kinematografijos or-

lėktuvnešyje Boxer ir kitttose 
laivuose. Puerto Rico ir Flori
doje. Paskiau jis kalbėjo, kad 
mes turėsim Amerikos oro prie
dangą išsikėlimo metu. Ameri
kos laivai taip pat mus lydės ir 
lauks su pagalba, jei ji bus rei
kalinga”.



Lietuvos nepriklausomybės siekiant
Pirmam pasauliniam karui 

pasibaigus (1918 lapkričio 11),
“Baltijos tautom atėjo patys 
baisieji (the most terrible) lai
kai, kada jos tuo pačiu metu 
turėjo kovoti su vokiečiais Ir 
atmušti bolševiku įsiveržimą“ 
(17-18).

Šiuos teisingus žodžius ran
dame knygoje “The Baltic Sta
tes”, kurią paruošė Britų kara
liškasis institutas užsienio rei
kalam tirti ir išleido Oxfordo 
universitetas 1938 metais Lon
done. Nuo karo pabaigos ir 
Baltijos valstybių nepriklauso
mybės paskelbimo buvo jau 
praėję dvidešimt metų. Po tiek 
laiko galima buvo visai aiškiai 
ir blaiviai matyti, kam labiau
siai rūpėjo, kad Baltijos tautos 
neatgautų laisvės. Tai buvo vo
kiečiai ir rusai

Ši tiesa mums ir dabar reiš- 
minga, nes Sovietų Rusija, te
belaikydama užgrobtas Baltijos 
valstybes ir norėdama įteisinti 
neteisėtą padėtį, griebiasi me
lagingos propagandos. Kalba
ma ir rašoma, kad tik Sovietų 
Sąjunga 1918-1920 metais rūpi
nosi ir gynė Baltijos tautų lais
vę ir kad jos, pasisakiusios už 
sovietinę tvarką, buvo interven- 
tų (anglų, prancūzų, amerikie
čių) atplėštos nuo Sovietų Są
jungos ir susigrąžintos tiktai 
1940 metais. Tokiu istorijos 
faktų klastojimu Sovietų Rusija 
siekia pridengti savo brutalų 
nusikaltimą tarptautinei teisei 
bei teisingumui ir sudaryti į- 
spūdį, tartum Baltijos tautos vi
sada ėjo su Sov. Rusija ir su 
ja palieka.

Pažiūrėkime 
kaip iš tikrųjų 
metais. Kodėl
tus Pabalty autoritetingi Britų 
sluoksniai pavadino “the most 
terrible”?

PABALTIJOS NELAIMĖ
Ne tiktai politikoje, bet ir 

kasdieniam gyvenime svarbu 
ne tai, kas sakoma ar įkalba
ma, o kas daroma. Sovietai ga
li įsirėžę įtikinėti, kad jie yra 
Baltijos tautų “draugai”; savo 
darbais jie yra tokie pat plėši
kai, kaip ir Rusijos carai.

Pabaltijo tautų nelaimė yra 
ta, kad jos užima siaurą marių 
rėžį, į kurį iš vienos pusės 
spraudžiasi rusai, o iš kitos — 
vokiečiai- Rusai Estiją ir Lat
viją užgrobė 1710-1721 metais, 
Lietuvą — 1772-1795. Užgrobė 
tam, kad tą Baltijos siaurą ruo-

bent trumpai, 
buvo 1918-1920 
jau anuos me-

kongrese
Los Angeles, Calif. — Kon- 

gresmano John J. Rooney (D. 
-N.Y.) 1963 metų sausio mėn- 
28 d. įneštoji rezoliucija —H. 
Con. Res. 63 — yra visai nau
ja. Savo turiniu ji yra beveik 
tokia pat, kaip kad senatoriaus 
Tom Kuchel, kongresm ano 
Glen Lipscomb ir kitų senato
rių ir kongresmanų 1961 ir 
1962 metais įneštos rezoliuci
jos ir visos jos šiais metais iš 
naujo įnešamos, šia rezoliucija 
reikalaujama Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos laisvės bylą perduo
ti Jungtinėms Tautoms,kurios 
turėtų priversti sovietus pasi
traukti iš tų kraštų, sugrąžinti 
visus kalinius ir tremtinius iš 
kalėjimų ir vergų stovyklų Si
bire ir Rusijoje, ir laisvi rinki
mai turėtų būti pravesti Pabal
tijo kraštuose Jungtinių Tautų 
priežiūroje.

Ši rezoliucija buvo įnešta pa
stangoms kun. Longino Jan
kaus, Balfo reikalų vedėjo ir re
zoliucijoms Remti Komiteto na
rio. Kun. L. Jankus kreipėsi 
šiuo reikalu į kongresmaną Ro
oney, padėjo jam paruošti pa
čią rezoliuciją. Parašykie pa
dėkos laiškus kongresmanui Ro
oney už rezoliucijos įnešimą. 
Laiškai adresuotini: The Hono- 
rable John J. Rooney, House 
Office Building, Washington 
25. D.C- (IT) 

žą užvaldytų ir apgyvendintų. 
Apie jokias “draugystes” arba 
“gelbėjimą” iš vokiečių baronų 
ir lenkų ponų vergijos, kaip 
dabar sovietų istorikai rašo, ne
buvo ir nėra kalbos.

Rusiją tada valdė nemenkes- 
ni dvarininkai ir generolai, 
baudžiava buvo įvesta dar žiau
resnė, okupuotos žemės atima
mos ir kolonizuojamos. Tik be
pročiai gali įrodinėti, kad Ru
sija, užgrobdama Lietuvą 1795 
metais, buvo lietuvių tautos 
“draugu”. Tokios kalbos tik la
biau parodo, kad buvo daro
mas nusikaltimas, ir jis dar ir 
šiandien atsiliepia. Anot lietu
vių patarlės: vagies kepurė de
ga.
DIDŽIOJO KARO NELAIMĖ

Prieš pirmąjį pasaulinį karą 
Rusiją buvo pavertusi Lietuvą 
savo tvirtovių ir strateginių ke
lių pasieniu. Nieko nebuvo da
roma žmonių gerovei pakelti; 
viskas buvo skiriama didžiosios 
Rusijos imperijos saugumui už
tikrinti. Karui iškilus, Lietu
va buvo paversta kautynių ap
kasais. Rusija liko saugi nuo 
tos nelaimės: prisidengė Lietu
vos žeme.

Savo ruožtu vokiečiai Lietu
vą čiulpė rekvizicijomis, ruošė 
planus visiem laikam pasilaiky
ti ir kolonizuoti. Tai buvo ant
rasis grobikas, lygiai toks, kaip 
rusas. Nereikia užmiršti: Rusi
ja ir vokiškoji Prūsija užgniau
žė ir pasidalino LietuvosLen- 
kijos jungtinę respubliką dar 
1772-1795 metais.

Nei Lietuva nei kitos Balti

TARYBOS prezidiumas, pirmoje eilėje iš k. į d. kun. Staugaitis, prez. A. Smetona, 
Olišauskas, antroje eilėje: J. šernas, dr. šaulys, dr. Purickis, dr. Gaigalaitis, M. Yčas, 
A. Voldemaras.

ŠLEŽEVIČIAUS ministerių kabinetas. Iš k. į d. J. šimoliūnas, J. Vileišis, J. Yčas, M. Ve- 
lykis, J. Šimkus, M. Sleževečius, J. Tūbelis, P. Leonas ir Daugirdas.

PIRMOJO seimo rinkimai Miežiškių miestelyje, PanavSžio apskr.

jos valstybės nebūtų laisvės at
gavusios, jei Vokietija nebūtų 
pralaimėjusi karo, o Rusija su
griuvusi savo revoliucijoje-

REVOLIUCIJOS NELAIMĖ
Bolševikų revoliucija Rusijo

je užkliudė ne tiktai Baltijos 
kraštus; ji grasė ir tebegrąso vi
sam pasauliui- Tai buvo su
prasta ir pirmojo pasaulinio ka
ro pabaigoje. Karo paliaubų su
tartyje 1918 lapkričio 11 vokie-

VASARIO 16 SIGNATARAS PRIE NEW YORKO
Prof. St. Kairiui 85 metai
ne-
45 

pri-

Šiemet minime Lietuvos 
priklausomybės paskelbimo 
metų sukaktį. Jei dar 
dėsime 40 metų, tai turėsime 
jau gerą amžių vieno iš Vasa
rio 16 signatarų — Stepono 
Kairio. Šių metų pabaigoje, 
gruodžio 20, jam sueina 85 me
tai Galėtume vieneriais me
tais “pajauninti”, jei tai būtų 
reikšminga. Lietuvos laisvės ve
teranas yra gimęs da1- caro lai
kais, kai veikė senas kalendo
rius, atsilikęs tada 12 dienų. 
Vakarų pažangesniam pasauly
je ir Lietuvos Užnemunėje St. 
Kairio gimimo diena būtų pa
žymėta 1879 sausio 1. Nors St. 
Kairys visą savo gyvenimą kaip 
tik dėjosi prie pažangaus judė
jimo, bet ir laikėsi nepeiktinų 
tradicijų: kaip buvo metrikose 
užrašyta, tai ir liko. Pagaliau, 
didelis čia daiktas 12 dienų šen 
ar ten, kai jau eina 90-tieji me
tai.

DARBININKAS

čiai buvo įpareigoti nesitrauk
ti iš rytų tol, kol sąjungininkai 
ras tai galima. Taip pat buvo 
uždrausta okupuotose kraštuo
se imti maistą bei kitas gėry
bes ir turtus ir gabenti Vokie
tijon- Vokiečiai sulaužė abu pa
sižadėjimus. Jų kariuom e n ė 
tralikėsi, o bolševikai iš paskos 
slinko..

Bolševikai taip pat sulaužė 
su vokiečiais patarytą tai
kos sutartį Lietuvos Brastoje 
1918 kovo 3. Ta sutartimi bu
vo atsisakę Baltijos kraštų vi
siem laikam. Dabar paskelbė tą

pagaliau Petrapilį. Pa
baigė progimna z i j ą 
Šiauliuose gimnazi j ą 

Petrapilyje universitetą 
Šiauliuose buvo baus-

ANUO SUNKIU METU
Prieš 90 metų Lietuvą buvo 

norima laikyti ir “tamsi ir juo
da”, anot, vysk. A. Baranaus
ko, gimusio Anykščiuose. St. 
Kairys gimė gretimam Kurklių 
valsčiuje, ūkininko šeimoje. 
Kad pasiektų šviesos — moks
lo, turėjo siekti Palangą, Šiau
lius ir 
langoje 
(1(394), 
(1898), 
(1908).
tas už mokinių maištą prieš pri
verstines statčiatikių pamaldas, 
iš universiteto Petrapilyje (tech
nologijos instituto) buvo du 
kartus pašalintas už dainavi
mą slaptame studentų sąjūdyje.

LIETUVOS SOSTINĖJE
Atidirbęs trejus metus Rusi

jos gilumoje, 1911 rudenį grį
žo į Vilnių. Rusijoje nepriri
šo St. Kairio geras atlyginimas, 
kaip kitų lietuvių inteligentų. 

sutartį negaliojančią, išprievar
tautą. Bet tuo pačiu metu ver
žėsi išprievartauti Baltijos tau- 
tautas, kurių jau visos trys bu
vo paskelbusios savo nepri
klausomybes.

Kad aiškiau suprastume, ko
kia buvo susidariusi 1918 Pa- 
balty padėtis, kokiais veidmai
niais tada dėjosi bolševikai ir 
kaip šlykščiai jie šiandien me
luoja, kad Baltijos tautom ne
šė “laisvę”, kad “liaudis” sie
kė komunistinės santvarkos ir 
jungėsi su. Sovietų Rusija, ma
tysime kitame numeryje.

Užuot statęs tiltus rusų upėm, 
ėmė Vilniuje tiesti kelią Lietu
vos vadavimui iš caro jungo- 
Dirbo lietuvių socialdemokra
tų partijoje, rūpinosi jos spau
da ir pats rašė. Darbas buvo 
slaptas, rusų žandarų sekamas. 
Socialdemokratai buvo laikomi 
patys pavojingiausi caristiniam 

• rusų režimui. St. Kairys į tą 
darbą buvo įsitraukęs dar stu
dentaudamas.

Vilnius jam buvo savas nuo 
pat jaunystės. Į visuomeninį 
darbą čia buvo įsitraukęs dar 
1900 m. Didžiojo Vilniaus sei
mo metu (1905) pirmininkavo 
pirmam posėdžiui, gi 1907 me
tais Londone dalyvavo social
demokratų suvažiavime. Vilniu
je 1914-1916 vėl įsijungė į savo 
profesijos darbą: buvo mies
to kanalizacijos vyr. inžinie
rium. Tose pareigose jį užklu
po karas; Vilnių užėmė vokie
čiai. Su jais nesutikdamas iš 
inžinieriaus pareigų pasitraukė. 
Kaip tik tuo metu prasidėjo lie
tuvių kovos su vokiečiais dėl 
nepriklausomybės.

KOVOJE UŽ LAISVĘ
Vilniaus konferencijoje 1917 

metais St. Kairys buvo išrink
tas į Lietuvos Tarybą. Kaip ta
rybos narys, Lietuvos reikalais 
važinėjo Šveicarijon, lankėsi 
Berlyne Taryboje buvo vienas 
iš griežtai besipriešinusių vo
kiečių siekimam primesti Lietu
vai tokią sąjungą, kad Lietuva 
pasidarytų Vokietijos provinci
ja. Anuo metu reikėjo žmonių, 
kurie su vokiečiais “koegzistuo
tų”, ir reikėjo labai atkaklių, 
užsispyrusių, nes padėtis buvo 
neaiški. Protestuodamas dėl 
Uracho kvietimo Lietuvos ka
ralium, iš tarybos pasitraukė. 
Pasitraukus dar trims nariams, 
o kitiem juos palaikant, paga
liau buvo rastas toks sutarimas, 
kuris virto Vasario 16 aktu: jau 
be jokių nuolaidų vokiečiams. 
St. Kairys čia atliko žymią ro
lę.

LAISVAJAM KAUNE
Lietuvos valstybę atstatant, 

St. Kairys organizavo Utenos 
savivaldybę. Artėjant prie Ute
nos bolševikam 1918-1919, pasi
traukė į Kauną, čia įsikūrė ir 
Lietuvos vyriausybė, pasitrau
kusi iš Vilniaus. St. Kairys dir
bo pramonės ir prekybos mi
nisterijoje ir kurą laiką buvo 
maitinimo ministerių. Vėliau jis 
daug triūso skyrė seimam: 
buvo visų demokratinių Lietu
vos seimų nariu, vadovavo so
cialdemokratų partijai- Pasku
tiniam seime (1926) buvo vice
pirmininku. Po 1926 gruodžio 
17 perversmo politinio darbo 
jau mažai begalėjo dirbti.
Inžinieriaus darbą dirbdamas, 

St. Kairys penkiolika metų

(atkelta iš 3psl.)
prastu karvių ar kiaulių pirk
liu. O De Gaulle, atsilyginda
mas už jam parodytą prielan
kumą ir pagalbą paskutinio ka
ro metu, tiesiog sušuko: “Šalin 
nuo Europos!” Macmillanui vėl 
tenka tylėti, neparodyti savo 
jausmų ir kantriai laukti geres
nių dienų, kada jis bustteisin- 
giau suprastas. Juk anglų kan
trybė yra neišsenkama ir neiš
matuojama. J. Sav.

STEPONAS KAIRYS. Nuotr. V. Maželio.

(1923-38) tvarkė Kauno kanali
zaciją ir vandentiekį. Miestui 
buvo duotas naujas ir moder
nus vandens tinklas, daug pri
sidėjęs prie miesto gyventojų 
sveikatos- Taip pat talkino ki
tiem miestam: šauliam, Mari
jampolei, Vilkaviškiui, Panevė
žiui. Savo specialybę dėstė uni
versitete apie 20 metų. Vokie
čių okupacijos metu (1941-44) 
buvo technikos fakulteto deka
nas. Čia vėl susidūrė su vokie
čiais: priešinosi studentų 
mobilizavimui, dalyvavo slap
tam Lietuvos laisvinimo komi
tete (Vlike).

TREMTIES KELIU

Vokiečių okupacijos metu St. 
Kairiui buvo jau 65 metai, bet 
jis buvo dar judrus ir veiklus. 
Vokiečiam užtikus slapto veiki
mo žingsnius, stengėsi laiveliu 
pabėgti į Švediją, bet buvo pa
gautas ir išsiųstas Vokietijon. 
Kalėjime sėdėjo J. Kaminsko 
vardu. Kai St. Kairio vokiečiai 
niekur neaptiko, tai J. Kamins
ką paleido, bet Lietuva jau vėl 
buvo bolševikų užimta. St. Kai
rys nebegrįžo- Kaip socialdemo-

KAUNO vandentieko fasadas, skulptūra Br. Pundžiaus.
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krato, dar veikusio slaptai na
cių laikais, jo laukė tremtis Si
biran. Jis paliko tremtyje Va
karuose, dirbo Vlike Vokietijo
je ir Amerikoje, kol susilpusi 
sveikata pririšo prie lovos. Li
goje nebeteko vienos kojos.

Dabar gyvena prie New Yor- 
ko sanatorijos namuose (Vilią 
Mon Repos, Smithtown, L.I. 
N. Y.)

ATBUDUSIOS DIENOS
St. Kairys yra daug rašęs į- 

vairiais klausimais, redagavęs 
visą eilę laikraščių socialdemo
kratam, išleidęs savo specialy
bės klausimais kelis mokslo vei
kalus- Tremtyje yra surašęs sa
vo atsiminimus. Pirmasis tomas 
“Lietuva budo” išspausdintas 
prieš kėleris metus. Baigtas ra
šyti jau antras. Abejuose to
muose yra pabudinta praeitis, 
išgyventa ilgam gyvenimo kely
je ir darbe, besisielojant Lie
tuvos laisve, jos gerove, švie
sesne ateitimi.

Teesie jam šviesios gilios se
natvės dienos ir, duok Dieve, 
kad sveikata dar tvertų, kol 
Lietuvos laisvė vėl išbus. SS



LIETUVIO sodyba Tilžės-apylinkėje prieš pirmą pasaulinį karą.

Vasario 16 proga lietuviška programa televizijoje
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Clevelando skyrius rengia ne
priklausomybės atkūrimo 45me- 
tų sukakties minėjimą vasario 
17 tokia tvarka:

Pamaldos — mišios už žuvu
sius ir kovojančius dėl Lietu
vos laisvės ir nepriklausomy
bės atstatymo 10:30 v. abiejose 
lietuvių bažnyčiose.

Televizijos 5 kanale 1 vai. 
dieną kalbės adv- J. Smetona 
ii- meninę programos dalį iš
pildys Čiurlionio ansamblis, va
dovaujamas Alfonso Mikulskio. 
Programa tęsis pusę valandos.

Iškilmingas minėjimas^ 4 v. 
popiet lietuvių naujosios para
pijos salėje, 18022 Neff Rd., 
Cleveland, Ohio.

Kalbėtojais pakviesta: Juo
zas Audėnas, buvęs Lietuvos 
vyriausybės žemės ūkio minis- 
teris, ir Charles A- Vanik, JAV 
kongreso atstovų rūmų narys.

Meninę dalį išpildys Lietuvos 
vyčių choras iš Chicagos. Cho
rui vadovauja muzikas Faustas 
Strolia.

Visos organizacijos kviečia
mos su vėliavomis dalyvauti pa
maldose šv- Jurgio parapijos 
bažnyčioje ir iškilmingame mi
nėjime.

Šventės minėjimo proga ren
kamos aukos tautos laisvinimo 
reikalams. Iškilmingo minėjimo 
metu aukos bus renkamos vo
keliais. Galima pasiųsti ir anks
čiau skyriaus iždininko L. Lek- 
nicko adresu. ....

Salėje vietos nenumeruotos. 
Pakvietimus galima įsigyti iš 
anksto pas skyriaus valdybos 
narius, sekmadienį po sumos 
bažnytinėje salėje ir prie įėji
mo. Kas norėtų vietą rezervuo
ti, skambinti L- Leknickui tel: 
371-5940.

A. ŽMUIDZINAVIČIUS — Regėjimas (detalė)

CLEVELAND, OHIO

Po minėjimo bus vaišės. Šei
mininkės pagamins skanių už
kandžių.

Maloniai kviečiame visus at
silankyti į minėjimą ir pa
skirti auką. Parodykime, kad 
mums rūpi laisvinimo reikalai- 
Tegul kongreso narys perduos 
JAV kongresui mūsų prašymą 
paskubinti mūsų pavergtos tė
vynės Lietuvos išlaisvinimą.

ALTo Clevelando skyriaus 
valdyba

Jau metai iš metų Vasario 16 
minėjimo proga viso pasaulio 
lietuviai buvo- kviečiami gali
mai gausiau aukoti Tautos Fon
dui, kuris tiesioginiai remia ir 
palaiko vienintelį vyriausią tau
tos vadavimo centrą — Vyriau
sią Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetą. Šiame krašte šiam tikslui 
renkamų aukų vajų jau metai 
iš metų organizuoja Amerikos 
Lietuvių Taryba per savo sky
rius ir bendradarbiaujančias 
organizacijas bei jų junginius. 
Jau tradicija virto .paprotys, 
kad tuo metu kitos organizaci
jos susilaiko nuo bet kokių pi
niginių rinkliavų ar vajų-

Tad dideliu nustebimu ir re
zervuotumu tenka pasitikti J- 
A V Bendruomenės šiomis dieno
mis paskelbtą atsišaukimą, ku
riuo organizuojamas piniginis 
vajus.

Visai nuoširdžiai suprasdami 
Bendruomenės gerus norus su
telkti daugiau lėšų jų dideliem 
ir neabejotinos vertės uždavi
niam įvykdyti, visdėlto niekaip 
negalime suprasti, kokie sam
protavimai ar priežastys pri
vertė Bendruomenės Vadovy
bę paskelbti savo vajų kaip tik 
tuo pačiu metu, kai Amerikos 

Lietuvių Tarytia deda visas pa
stangas sutelkti kuo daugiau 
lėšų pačiam didžiausiam ir pa
čiam pagrindiniam nūdieniam 
lietuvių uždaviniui.

Tad Amerikos Lietuvių Ta
rybos Clevelando skyriaus Val
dyba pakartotinai kviečia vi
sus Lietuvius išlaikyti jau per 
daugelį metų nusistovėjusią tra
diciją ir galimai gausiau, visuo- 
tiniau ir dosniau savo sunkiai 
uždirbtais doleriais ar centais 
paremti ALT-o vykdomąjį pini
ginį vajų Tautos Fondui.

ALTo 
Clevelando Skyriaus Valdyba

Vokietijoje
Vasario 16 minėjimai Vokie

tijoje kasmet rengiami skirtin
gose vietose. Tuo norima pri
traukti daugiau vietos žmonių, 
išgarsinti Lietuvos vardą ir jos 
bylą vietinėje spaudoje. Šie
met joks pagrindinis Vasario 
16 rminėjimas bus Hamburgo 
mieste. Į jį pakviesta visa eilė 
aukštųjų vokiečių pareigūnų- 
Didesnės lietuviškos kolonijos 
šventės minėjimą rengia savo 
keliu.

M o t e r v s . . .
J

(atkelta iš 2 psl.) 
propagandos priemonė. Taigi 
nuomonė, kuri mūsų sąlygom 
buvo autoritetingiausia, buvo 
pareikšta. Bet kai kurioje spau
doje ir toliau ta nuomonė bu
vo nuleista negirdom ir buvo 
tenkinama kai kurių asmenų 
“laisvė pareikšti savo mintis” 
priešingas- Tad laikraščio da
bar keliamas susidrausminimo 
reikalas pirmiausia atrodo turė
tų būti taikomas spaudai).

Vasario 16 Tilžėje IbVb m.
Kaip Birutės draugija rengdavo šventes

‘ ‘Birutės’ ’ draugija, įsikūrusi 
1885. Šioji draugija, atžymėda
ma vienuoliktus gyvavimo me
tus, 1896 vasario 16 Tilžėje 
surengė šventę — koncertą.

Gražus tai datos sutapimas.^ 
Ir anie M. Lietuvos veikėjai rū
pinosi lietuvybės išlaikymo, o 
po 22 metų D. Lietuvos veikė
jai vasario 16 paskelbė Lietu
vos nepriklausomybę-

Iš anų laikų, iš 1896 metų, 
yra išlikusi graži, keturiom 
spalvom spausdinta programa. 
Spaudos darbą atliko lietu
viams gerai pažįstama Otto v. 
Mauderodės spaustuvė.

Programą juosia Mažosios 
Lietuvos spalvos — mėlyna, 
balta, raudona, viduryje įmuš
tas vytis. Toliau skaitome se
noviškus įrašus.

Programa visai dienai
Skundžiamės dabar, kad mi

nėjimai ilgai užsitęsia. Tiesa, 
jie nėra trumpi, bet palyginus 
su anuo koncertu-švente, atro
do visai kitaip-

Anais metais žmonės taip 
.dažnai nesusiėjo, o susiėję ne
norėjo taip greitai išsiskirsty
ti. Reikėjo ir pasidžiaugti, lie
tuviškai pasikalbėti ir prisižiū
rėti gal net visiems metams. 
Tokios ir buvo jų švenčių pro
gramos, susidėjusios net iš ke
lių dalių — dainų, vaidinimų.

Pirmoji dalis pradedama 
maršu (muzika Thormann), to
liau — Šventės uvertiūra (muz.

M. K. ČIURLIONIS — Karaliai.

Vilniuje 1906 balandžio 22 
įsikūrė Lietuvių Dailės Drau
gija, kuri mūsų tautoje sukė
lė nemažą entuziazmą. Draugi
jos nariai galėjo būti ne tik 
dailininkai, bet ir paprasti žmo
nės. Tie žmonės savo darbu ir 
aukomis rėmė draugijos veiklą, 
padėjo suorganizuoti parodas, 
leisti leidinius. Tad nenuosta
bu. kad lietuviškos parodos bu
vo tartum lietuviškos šventės. 
Apie jas buvo daug kalbama ir 
rašoma.

Vienoje iš tokių parodų 
prieš pirmąjį pasaulinį karą 
buvo išstatyta ir M.K- Čiurlio
nio “Karaliai“. Paveiksle vaiz
duojami du karaliai. Vienas 
delne laiko lietuvišką sodžių, iš 
kurio teka saulė.

Paveikslo simbolika visaip 
aiškinama: karališka galinga 
praeitis laiko dabartį — lietu
višką sodžių. Kiti mano, kąjį 
šiuo paveikslu Čiurlionis iš
reiškė prisikeliančios tautos vi
ziją Lietuviškas sodžius yra 
tartum -brangusis akmuo, ku- 
riuo džiaugiasi karaliai. Jis pasidaryta jachta.

Kueffner),"'dr. Kudirkos kom
ponuoti — Valsas ir Sudiev, 
mozūras ir Lietuvninkais mes 
esam gimę, eilės dr. Girėno 
(muz. W. Nocevvyczia.) Spaus
dinami ir visi giesmės žodžiai.

Toliau: Lietuvaitės polka, 
(muz. Pranaičio), Naujausias 
potpouri (muz- Linkę), trys dr. 
Kudirkos dainos — Oi eisim 
eisim. Šėriau žirgelį, Ant kal
no karklai; Žiemos žvaigždės 
— Kersten-

Antra dalis vėl pradedama 
maršu, toliau solo dainos: pas 
močiutę augau, Lietuvos atsi
minimas, valsas, muz. Fehr, so
lo — Linelius roviau, dr. Ku
dirkos — Dėdienės polka, Lie
tuviškas dragūnų maršas (muz. 
Berger)-

Nepažymėta, kas šią progra
mą išpildė. Greičiausiai Birutės 
draugijos choras, jo pakilesni 
balsai; gal buvo ir koks Tilžės 
dūdų ar kitoks orkestras.

Septynios užtraukęs
Atlikę muzikinę dalį, perei

name prie vaidinimų. Buvo vai
dinama “Kova prie Žalgirio“, 
drama septyniose užtraukose— 
veiksmuose. Sužymėta kiekvie
no veiksmo veikėjai —“žmo
gystos”, bet nepažymėta, kas 
vaidina. Veikia čia ir didysis 
ordino magistras, ir Vytautas, 
ir k.

Su vaidinimu dar nesibaigė, 
dar buvo gyvieji paveikslai, 
programoje rašo: “gyvvi abro-

SAULĖ IŠ LIETUVIŠKO SODŽIAUS
toks turtingas, toks gražus sa
vo paprastume, kad švyti lyg 
saulė. Iš Lietuviško sodžiaus 
kyla visa, kas lietuviška ir sa
va — lietuviškoji kultūra; iš to 
sodžiaus kilo ir nepriklauso
mas tautos gyvenimas.

Šiaip ar kitaip buvo aiški
nama paveikslo simbolika, bet 
ji teigiamai turėjo veikti ano 
meto žiūrovą, jį kelti, skatinti 
ugdyti visą kas lietuviška.

Pratęsdamas šiuos simboli-

Lietuvis jachta perplauke Atlantą
Brcnius Rozinskas, dar prieš 

trejus metus gyvenęs Vilniuje, 
jachta perplaukė Atlantą. Apie 
jo kelionę plačiai rašė ameri
kiečių spauda.

Po ilgų pastangų jis su žmo
na ir dviem vaikais gavo vizą 
į Lenkiją. Ten dvejus metus 
statėsi būrinę jachtą “Hermes 
II”. 1962 m. vasarą šeimą iš
siuntė į Ameriką, kur gyvena 
jo brolis inžinierius, o pats ry
žosi Atlantą perplaukti savo 

zai”. Čia pažymėta: Ant gražio 
kranto Nemuno (Theil), Drąsie
ji karžygiai (Ed. Gisevius) Len
kiška giesmė (Kurpinsky), Ber
lyniški plepėjimai, potpouri 
(Kersten).

Ir pabaigai — linksmoji da
lis.

Iš draugijos įstatų
Programos gale įdėta ištrau

kos iš draugijos įstatų. Juos 
čia nurašome ištisai, pakeisda
mi tik rašybą:

“Draugystės mieris yra lie
tuviškąją kalbą atgaivinti, ją 
šelpti ir joje įsigyventi- — 
Draugais gal pastoti taip vyriš
kiai kaip moteriškės- Kožnas 
draugas moka po tris markius 
ant metų, o draugalka pusant
ro markio. Minėtasis mokestis 
turi būti įstojant užmokėtas už 
tolyn bėgančius metus iki 
pirmo sausio (Januaro) kožnų 
metų. Iki to čėso neužmokan
tieji tur būti užprašomi prigu
lintį mokestį čėse 14 dienų už
mokėti. Neužmokant tampa jie 
kaip nedraugai prižiūrimi. — 
Prisirašymą prie draugystės pri 
ima draugystės raštininkas En- 
zys Jagamastas, Tilžėje, Ka
ze rnos ulyčioj 21”.

Galėtume iš anų laikų pasi
mokyti to didžio lietuviško uo
lumo: uoliau apsiimti įvairias 
pareigas, uoliau dalyvauti ben
drose mūsų šventėse ir uoliau 
susimokėti nario mokestį.

A.D.

nius paveikslus, dail A. Zmui- 
diznavičius sukūrė — Regėji
mą, kur iš miškų gilumos, pro 
lietuviškus kryžius, į padangę 
kyla Vytis. Paveikslas anuo 
metu buvo mėgiamas ir dažnai 
spausdinamas.

Prasidėjus nesutarimam ir 
kovom su lenkais. A. Žmuidzi
navičius nutapė kitą paveikslą 
— viršum Panerio kalnų debe
syse iškyla lenkiškas erelis ir 
Vytis. (j.)

Kelionę pradėjo praeitu me
tų rugsėjo 4 iš Stetino uosto. 
Drauge į savo jachtą pasiėmė ir 
tris lenkus. Ilgai plūduriavęs 
vandenyse, šių metų sausio 15 
pasiekė Mažųjų Antilų salyną 
— Martinique. Iš ten pailsėjęs 
plaukia į Floridos Miami.

Keliautojas Br. Rozinskas 
yra 50 metų amžiaus patyręs 
jūrininkas-mėgėjas. buvęs ilga
metis nepriklausomos Lietuvos
jachtklubo narys-

Į IŠ VISUR I

KUN. V. STANEVIČIUS

— JAV kongrese, minint Lie
tuvos nepriklausomybės paskel
bimo sukaktį vasario 16, šie
met invokacijas atkalbės kun- 
V. Stanevičius, Detroito šv. An
tano lietuvių parapijos klebo
nas ir Lietuvos vyčių vyriau
sias dvasios vadas, ir lietuvių 
evangelikų reformatų kun. A. 
Jurėnas, baptistų parapijos kle
bonas China, Mich.

— Meno mėgėju paroda ren
giama Los Angeles, Calif., Lie
tuvių dienos metu, birželio 2 
Breakfeast klubo patalpose. Pa
rodos reikalus tvarko Algis Ža-_ 
liūnas.

— Lietuvių studijų savaitė 
Vokietijoje šiemet rengiama 
rugpiūčio 7-14, Koenigswinter 
prie Reino (netoli Bon nos)- 
Bendroji savaitės tema bus 
“Tauta tėvynėje ir svetur”. Be 
to, bus paminėtos sukaktys — 
700 metų nuo Mindaugo mir
ties ir 100 metų nuo 1863 m- 
sukilimo. Numatoma, kad šiais, 
metais dalyvaus daugiau svečių 
ir iš Jungtinių Amerikos Val
stybių.

— Mergaičių stovykla Putna- 
me, Conn., šiemet bus nuo bir
želio 30 ligi liepos 28. Tai jau 
dvidešimtoji Nek. Pr. M.M. se
serų vienuolijos ruošiama mer
gaičių stovykla.. Į stovyklą mer
gaitės priimamos, kiek yra vie
tų, užsiregistravimo eile, nes vi
sada norinčių yra daugiau, ne
gu gali būti priimama. Vėliau 
bus pranešta, kada pradedama 
registruoti.

— Prel. L. Mendeliui, šv. 
Alfonso lietuvių parapijos Bal- 
timorėje klebonui, balandžio 
18 sueina 65 metai. Sausio mė
nesį jis minėjo 35 metų kuni
gystės sukaktį.

— Lietuviai marijonai šiais 
metais mini 50 metų sukaktį, 
kaip yra įsikūrę JAV. Pirmieji 
tėvai marijonai — kun. Jurgis 
Matulaitis, kun. Feliksas Kudir
ka ir kun. Julius Kazokas — 
atvyko į Chicagą 1913 metų 
liepos mėn.

— Skulpt- A. Brazdys, bai
gęs Chicagoje meno akademiją 
ir gavęs 2,500 dol. stipendiją,
toliau savo studijas gilina Lon
done karališkoje meno akade
mijoje.

— Australijoje, Newcastely- 
je, moksleivių at-kų naują val
dybą sudaro pirm. Vyt. Jaz
butis, vicepirm. Vyt Nekrošius, 
sekr. Romas Šimkus, ižd. Rena
ta Jazbutytė. Kuopa vadinasi 
poeto Vyt. Mačernio vardu. 
Newcastelio lietuvių apylinkės 
leidžiamam biuletenyje reda
guoja atskirą “Jaunimo Lapą”.

MALDAKNYGĖ

DIDYSIS 
RAMYBĖS 
ŠALTINIS

PREL. PR. JURO

Pataisytas III leidimas 
lileido Tėvai Pranciškonai

640 pv*»l. Kaina 4 dol. Labai 
patrauKli, anka kaip dovana 
visok.omis progomis. Gauna
ma pas knygų platintojus ar 
leidėjus adresu: —

FRANCISCAN FATHERS 
DARBININKAS

910 WillouQhby Avenue 
Brooklyn 21, N. Y.



Kad būtų linksmiau

lietuvių kompozitorių ir liaudies dainos, skudučių muzika.
Pradžia 4 vai. popiet Bilietai: $2.50, numeruotos vietos $3.00, studentams $2.00

ŠV. ANTANO GIMNAZIJOJE
KENNEBUNKPORT, MAINE

♦V. ANTANO gimnazijos sporto salė kyla aukityn.

GYDYTOJAI MANE IŠ LIETUVOS IŠVARĖ
apie

baras • restoranas

(nttkeha i 7 pslj

NEW HAVEN, CONN

Norite geros—meniškos fotografijos

šiais metais pasisekė aplieti 
didžiulę pievą, kur berniukai 
čiuožinėia ir žaidžia ledo ritini. 
Kai kurie iš vyresniųjų po sto
gu kilnoja svorius ir augina 
muskulus. Susiorganizavo i r 
šachmatu sekcija, šachmatu tur
nyrai priklauso virš 30,bemiu-

Neaišku
Sūnus parsinešė namo pras

tą pažymėjimą. Tėvas barasi:

svarstyklės, storos knygos, ra
šinių krūva. Kaip daug aplink 
jį daiktų, taip ir daug jo vardų 
— tai Phillipus Aureolus Theo- 
phrastus Bombastus von Ho- 
henheim. Paskutinis žodis ro-

| Mama bara savo dukterį: 
“Žiūrėk, Milda, tu visada tokia 
netvarkinga. Kai ištekėsi ir tu-

PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ 
prairtų progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir 
pan. nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums 
geromis sąlygomis padarys ,

SAVO profesijoje: buvęs sanita 
rijos inspektorius.

422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y 
Tel. HYacint 7-4677

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas Alto skyriaus ruo
šiamas vasario 17, sekmadienį. 
E ryto 10 vai. lietuvių šv. Ka- 
rimiero parapijos bažnyčioje 
bus mišios už žuvusius laisvės 
kovotojus. Tuojau po pamaldų 
bus žuvusiųjų pagerbimas prie 
paminklinio kryžiaus. Iškilmin
gas minėjimas su menine pro
grama įvyks parapijos salėje 2 
vi. popiet. Kalbės dr. Antanas 
šerkšnas iš Hartfordo. Visa lie
tuviškoji Visuomenė kviečiama 
pamaldose ir minėjime gausiai 
dalyvauti. Rengėjai

Gimnazijos metinės rekolek- 
ciios bus vasario 21-24. Pamo
kos tuo laiku bus nutrauktos-

Mindaugo 700 metų nuo jo 
mirties minėjimas ruošiamas ge
gužės 19. Ruošia gimnazijos 
Mindaugo skautų draugovė. 
Birželio 8 bus ketvirtosios abi
turientų laidos išleistuvės. S.J.

Vaistinių languose kartais ga
lima pamatyt tok|^-paveikslą: 
pagyvenęs žmogus sėdi tarp sti
kliukų ir buteliukų, susimąstęs 
su žąsies plunksna rankoje; ma- 

Tuo tarpu, kad ir per šaltį, Baniūnas. Hartford. Conn. O. tomą dar krosnis, grūstuvas,

P. Strapakas. Athol. Mass., P.
Bahnskas. Bridgeport, Conn. J.

HARTFORD, CONN.
Lietuvos nepriklausomyb ė s 

šventės minėjimas, rengiamas 
Lietuvių Bendruomenės sky
riaus, bus vasario 17. sekma
dienį. Lietuvių klube. Kalbą pa: 
sakys Jokūbas Stukas, Lietu
vos atsiminimo radijo valandė
lės vedėjas New Yorke. Visi 
kviečiami kuo gausiau atsilan
kyti minėjime.

$v. Antano gimnazijoje, Ken- 
nebunkporte, baigėsi semestri
niai* egzaminai. Tėveliai greitu 
laiku gaus pranešimus apie mo
kinių pažangą moksle.

Vasario 16 minėjimas gimna
zijoje įvyks sekmadienį, vasa
rio 17. Ryte 10 vai. bus mišios- 
Gimnazijos choras giedos lietu
viškas giesmes. Popiet 2 vi. 
gimnazijos salėje įvyks minėji
mas. Berniukai šiais metais Lie
tuvos nepriklauomybės minė
jimą praves partizanų dvasioje. 
Rašytojas Antanas Gustaitis iš 
Bostono skaitys paskaitą. Apy
linkės lietuviai ir moksleivių tė
veliai kviečiami minėjime daly
vauti.

Nors šiais metais žiema Mai
ne labai nepastovi, — vieną 
dieną lyja, kitą speigas šaldo 
žemiau nulio — tačiau sporto 
salės ir bendrabučio statyba pa
mažu tęsiama. Praplėsto bend
rabučio du aukštai jau pakilo; 
trečiajam aukštui mūrininkai 
jau ruošiasi. Pati salė jau iški
lo iki lubų, nors stogas dar ne-.

1SE3 MAOISON STREET 
BROOKLYN 27. N. Y.

K Duktė atsako: “Taip, mama. 
VBet Dievas gali padaryti ir prie- 
všingai, kaip padarė su manim.” 

r»itsvvyi
£ Tėvas paskambino gydyto

jui- “Prašau, atvykite- kuo grei- 
fiausiai. Mano sūnus tik ką pra
rijo pieštuką”-.

Gydytojas: “Už valandėlės aš 
būsiu. Prašau vaiką laikyti ra
miai ir nieko nedaryti”.

Tėvas: “Gerai. Aš tuo tarpu 
rašysiu plunksna”.

Sovietinėje mokykloj*
Ateistas propagandistas klau

sia mokinių: “Žinote, kaip Mo
zė vedė žydus per Raudonąją 
jūrą ir ji persiskyrė? Aš jums 
aiškinau, kad taip negalėjo bū
ti. Na, Miša, kodėl negalėjo 
būti?”

Miša atsakė: “Tada dar ne
buvo bolševikų, tai negalėjo 
būti nei Raudonos jūros”.

Tėvelio sūnelis
Kirpykloje nedidelį berniuką 

kalbina kirpėjas: “Ar mama tau 
nesakė, kaip ji nori, kad nu
tirpčiau?”

Berniukas: “Sakė, kaip tėve
lį. Aš manau, su išskustu vir
šugalviu”.

Diplomatas
Jonukas prašo mamą: “Duok 

man saldainį, tai aš nuraminsiu 
sesytę, ir ji neverks”.

Mama: “O ką tu daryti, kad 
ji neverktų? Ji saldainių dar 
nevalgo”.

Jonukas: “Aš jos nežnybsiu”.

universiteto profesorium ir to 
miesto gydytoju.

Paracelsus buvo priešingas 
ano meto įsigalėjusiam Galeno 
medicinos mokslui. Pradėda
mas savo darbą Bazelio univer
sitete, sudegino klasikinės me
dicinos autorių knygas. Pradė
jo taip pat dėstyti ne lotynų 
kalba, o , vietine — vokiečių. 
Universiteto vadovybė tai pa-' 
laikė tradicijų laužymu.

Paracelsus buvo savų pažiū
rų žmogus, šiurkštokas ir ne
nuolaidus tam, ką laikė geru 
dalyku. Bazelyje nepatiko jis 
kitiem gydytojam nei vaistinin
kam ir po dviejų metų buvo at
leistas. Tada vėl keliavo iš mies
to į miestą. Mirė Salzburge, 
Austrijoje, 1541 m.

Nadji gydymo metodai
Paracelsus neatmetė ir nesu* 

degino visos senovės. Jis tyri
nėjo senovės graikų, romėnų 
arabų mediciną, bet darė savo 
naujas išvadas. Daug patirties 
įgijo keliaudamas, gydydamas 
kareivius ir kalnakasius.

NAUJI DARBININKO 
SKAITYTOJAI

A. Dagilis. Detron. MicU. A. 
Bortkevičienė, Woodhaven. N. 
Y.. V. Kuškis. Brooklvn. N.Y-, 
V. Baublys. Edo. Lara Venezue- 
la. M. Slvčius, Maracay, Vene- 
zuela, S. Raksnys, Philadelphia, 
P*. U. Naidžius. Baltimore. 

_____  ___ MdK J. Gudelis, Richmond Hill, 
visai uždengtas. Berniukai' šuT^N.Y. j. Katkus. Providence. R. 
didžiu džiaugsmu seka statybos I. D. Dutkus, Maywood, N. J., 
pažangą. Sporto salė ir bendra
butis jiems labai reikalingi.

ir parašė ištisą veikalą 
džiovą.- Tuo -pačiu kakta 
šiam knygų leidėjui Frobenui 
išgydė užkrėstą koją, kurią ki
ti gydytojai buvo patarę plau
ti. Dėkingas pacientas Paracel- 

Paracelsus paaugęs patapo SU įsiūlė Bazelio (Šveicarijoje) 
keliaujančiu studentu, kaip tais 
laikais buvo įprasta jaunuoliui, 
kuris vienoje mokslo įstaigoje 
nenustigo ir ja nesitenkino. 
Mokėsi Heidelberge, Freibur- 

do, kad jis vokietis, o ne ispa- gg? Tuebingene, Wuerzburge, 
nas, kurie ir dabar mėgsta va- Vienoje ir k. Perkopęs Alpes, 
dintis virtine vardų. Jis, pats 1513 metais atsirado Ferraroje, 
save susitrumpino į Paracelsus. Italijoje, kur gavo daktaro 
Kas jis toks buvo, jeigu išsta
tomas vaistinių languose?

Beveik prieš 500 mėty..-
Paracelsus gimė 1493 Einsie- 

delne, Šveicarijoje. Buvo sūnus 
švabo ir* šveicarietės. Jo tėvas 
buvo gydytojas bajorų luomo, 
tada laikomo garbingu; taigi 
garbingas daktaras. Motina pa
liko negarbės: nusižudė, kai 
sūnui tebeėjo devinti metai. Tė
vas nusikėlė į Villacho mieste
lį, į Karintjją, kur dabar "susi-

Grygoryk, Chicago, III. W. Da
niels. Mid^lebury. Conn. už
sakė savo tėvui, A. Kvietkaus- 
kui. Ponuonock, Conn.

Sveikiname naujus mūsų skai- 
tvtoius- Nauieims skaitytojams 
ir toliau pasilieka pirmųjų me
tu prenumerata 12 mėnesių tik 
$5.00. Rašyti: Darbininkas 910 
Willoughby Avė-, Brooklyn 21, 
N. Y.

atsikasę sniegą teniso aikštėje, 
žaidžia orinį ir krepšinį. Ora- 
sviedžio rungtynėse su Alfredo 
gimnazistais išėjo laimėtojais.

eina Austrijos, - Italijos ir Ju
goslavijos sienos- Ten jis teikė 
pagalbą geležies kasyklų darbi
ninkam.

kovo 3, sėkinadfenį šv. Tomo parapijos salėje
JAMAICA AVĖ. ir 88th STREET kampas WOODHAVENE

Chorui vadovauja: ’

TEV. BERNARDINAS CRAUSLYS, O. F. M.

čia Jus rasite didelį pasirinkimą gražių namų, sklypų, apartamentų 
ir tai žemiausiomis kainomis, čia galite visokeriopai apsidrausti; 
čia užpildomi valstybinių mokesčių - taksų blankai.

ALBERT F. PETERS - Petrauskas

. Jo mintimi, kiekviena liga tu
rinti priežastį — savo “sėklą” 
ir galima pagydyti atitinkamais 
vaistais-Tai pradžia bakteriolo
gijos. Jis davė pradžią ir far- 
makaloginei chemijai arba che- 
miterapijai, gydydamas gyvasi- 
dabriu, geležimi, švinu, variu, 
cinu, arseniku, sulfatu, opiumu, 
mineralinėmis voniomis. Kur 
tiktai sustodavo, ten atidaryda
vo tų savo vaistų cheminę vir
tuvę. Vartojo taip pat vaista
žoles, ieškojo jų soduose, miš
kuose, laukuose, dirvose.

Bazelyje per paskaitas lietė 
patologijos klausimus, vidaus 
ligų gydymą, pūslės, lytinių li
gų, chirurgijos, kraujo spaudi
mo ir k. Studentus vesdavo į

“Tai kodėl tu geriau nesimo
kai?”

Sūnus: “Nežinau. Gal kaltas 
paveldėjimas?”
Gw»«is kalendorius

Vaikų darželyje vaikai moko
mi lietuvišku mėnesio vardu. 
Kad lengviau būtų įsiminti, 
jnokvtni* junma su mėnesiu v- 
natvbėmis: “šaltasis sausis, 
karšfoij l»ena. lietingas spalis. 
Gal dar vaikai ka žinote?”. Vie
nas atsako: “Burkuojantis ba
landis”.

Jaunavedžiu vardai '
— Kaip vardai tų jaunave

džiu, kurie gyvena už sienos?
— Už metų sužinosiu. Dabar 

ii s ia vadina pupute, o ji — 
balandėliu.

Keisti vyrai
Duktė sako savo tėvui, kad Į 

svečius ateis Antanas-
— Ar pinigų jis turi? —klau

sia tėvas.
— Tėveli, kodėl visi vyrai 

tokie keisti. Ir Antanas to pa
ties klausė: ar tu turi pinigų?

Žili plaukai
— Kodėl žmogaus plaukai 

greičiau pražyla nei. barzda, — 
klausia Jonas.

— Jo plaukai bent dvidešimt 
metų senesni už barzdą, — at
sakė Tadas.

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam 

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

R E PU B LIG 
Liquor Store, Ine.

322 UNION AVt BROPKLYN 11. N. Y.
Tel. EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS, Manager
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, kon
jakų, midų — šventėms bei kitokioms progoms.

laipsnį ir sutrumpino savo pa
vardę. Dabar jis pasidarė ke
liaujančiu gydytoju.
Lankėsi Lietuvoje 1520

Paracelsus nuolat kelia v o 
apie septynerius metus. Vilkė
jo platų apsiaustą ir nešiojo 
kalaviją. Jo rankenoje slėpė 
savo vaistus^ Teikė pagalbą už
važiuojamuose namuose, ku
riuos mes dabar vadiname vieš
bučiais, didikų ir kunigaikščių 
rūmuose, karalių pilyse ir pa
prastų žmonių lūšnelėse. Lankė
si Italijoje, Ispanijoje, Anglijoje 
Olandijoje, Švedijoje, Rusijoje, 
Lietuvoje, Lenkijoje, Turkijo
je, Graikijoje, Egipte. Dažniau
siai keliavo ten, kur buvo ka
rai ir sužeistiem reikėjo teikti 
pagalbą.

Jo reikalavimas: “žaizdą lai
kyk švariai”. Kai kur tai bu
vo prieš papročius: žaizdos ge
riau gijančios nevalomos . Var
tojo ir kitus neįprastus gydy
mo būdus. Kam tai padėjo, bu
vo laikomas stebuklingu dakta
ru; kam ne — apgaviku. Dar 
ir dabar vieni jį laiko medici
nos genijum, o kiti —šundak
tariu. Jis pats, rašė: “Gydytojai 
mane išvarė iš Lietuvos, Prū-' 
sijos, Lenkijos. Jie nekentė ma
nęs. Bet, ačiū Dievui, mane 
mylėjo ligoniai”.

Po ilgų kelionių 1524 m. grį
žo į Karintiją — kasyklų slė
nį. Ano mėto sunkiom kasyk
lų sąlygom darbininkus guldė 
džiova. Paracelsus ją tyrinėjo

iM■ĮĮMi



RAY’S LIQUOR STORE

Telefonas: Vlrginta 3-3544

ČARPENTRY ALTERATIONS

HAVEN REALTY

meilė’

Profeaatonal TYRI N G SERVICEPAMINKLAS Hart kapinėse.

JOHN ORMAN AGENCY

Richtnond Hill 18. N.Y110-04 Jamaica Avenue

l’ei. VUgllrU, O-itfUV

PARK FLORIST

‘Tauras’

T LI G H1

TRUPEI KIZLAUSKIENEI LES OF EMERY OESCRIPTION

8 KUČINSKASmirus, gilią užuojautą reiškia

(212) GL 6-0200 Re«id. ILIinois 8-7118
išoooooooooceoooocoooM—o

AUKOS BALFUI

DANClNG IS FUN at 
l_a MART1NIOVE CLUB 
Mušte by Chic Morriso*

. Kodėl taip vėlai?
Paracelsus yra nemažai rašęs 

medicinos klausimais- Nepilnas 
jo raštą rinkinys išėjo tiktai 
1589, praslinkus apie 50 metą 
po jo mirties. Visas jo raštą 
rinkinys (14 tomų) išėjo tik 
192&23 metais. Čia nebuvo tik 
ta priežastie-kad' seniau kny
gos buvo brangu spausdinti ir 
jos buvo retos. Paracelsus, kaip

Jū* esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Miehigan Farm Sūrio. Sis sūris jau per ilgus metus gamina
mas Jono ir Angelines Andriulių ir ją šeimos, Fountain, Midi..

INSURANCE REAL ESTATE

JOŠ4A8A-ROMAMA8»8r>
WHiL - M30 kU. Madford, Masu, 

tekmadfctnisM mt* 11 iki lt vM.

VVATERdURY; CdNN.

McKEĖSPORT, PA. 
*i£0O; 81G binga 

VM. kuo- AR• Suėięika-s 
706 Talbot Avė, Bradock, Pa. 
Sekmadieniai* nuo 1:30 vai. pjh

HARTFORD, CONN. 
WPOP, 1410 klc. 

Ved. Alg. Dragūnąvičiui 
273 VictoriaRd., Hartford 14, Conn. 

Tel.s CH 0-4502
Sekmadienį —. 11.-92 vaL dieni

ALL CA8H — irt 24 HOURS 
ANY HOU8E .

18 FT. MOtpNti V AN. DRIVER A 
VAN WILL HELP LOAD A UN- 
LOAD. $7 HR. .— WILL GO ANY 
PLACE ANY TDC£ to 50 mi. O/D. 
Macy O’Nettl — 9 E. 125th Street, 
N. Y.C.;FI 3-3878 — FI 8-6642.

ja ir atsrologija. Užtat tik vė
liau susilaukė dėmesio, kaip iš 
jo raštą buvo išskirta gryna 
medicina. O ji, kaip matėme, 
daug ko davė naujo.

Vedėjas
S te p. M i n k U * 

WLYN —1360 kilocycles 
Sekmadieninis nuo 1-1^0 vai. p.p.

JOSEPH TORRES
23 Years of Experience

- Modern and Antiąue 
REPAIRING — RESTORING

Furnitūra Remodeled 
tench. Polisinng r Waxing Tables 
Ūcobol - Heit and Waterprooted 

ANTIQUES 
BougMand Sold

Scaredale, N. Y. 
* OR 2-4293

PH1LADELPHIA, PA. 
WtEU 860 banga 

' Vedėjas Adolfas Gaigalas 
335 Titan St, Phitadelphia 47, Pa. 

HOward 7-4176 
šeštadieniai* (juo 3:30 iki 4:00 v.p.p.

? ' , $ S _ L _ _ Ci _ ___ ? - - • ^8. T *

CocktaH Lounge 
Resteuraat 

Ladieetnvited

ga sukaupti visas savo mintis. 
Tada ligonio širdyje gydytojas 
iškyla kaip Dievo įkūnyta do
rybė

CONVERTING Crawl Space Aras* 
Into FULL DEPTH CELLARS — 
This is our Specialty. Call —

HA 7-2747 — Days
HA 1-1772 — Eves

LINFORD CON8TRUCHON CO.

86-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y
Telefonas: STagg 2-5938

kur Mgtt AMaato liežuvis €Umg 
Island Sound), virsta jau upe 
(East Stverk yra nediMe ^y- 
na j»la (Bart). Niekas jojene- 
gyvena/išskyriis tatinuui pie- .
ttniame salos fcąopėBet jeigu žalias 
pabudintume iš amžino aoiego tais 
kapinė*** pilvočius, tos yateiės - būna apie 30^0- -Bįį-Į#į 
jiem neužtektą nė apsisukti: 
jų būtų daugiau kaip pusė mi
lijono ... Tiek jau čia atgulė 
žmonių, kurių niekas šermeny
se neapverkė, jokio ženklo ant 
kapo, nepastatė, jokios gėlelės 
neatnešė. Didelėje New Yorko 
žmonių minioje jie buvo tokie 
vieniši, kad daugumos jų nė 
vardai nežinomi. Dabar jie nė
ra vieni: mirtis suguldė į bend
rą puodžiaus dirvą.

Pirmoji buvo Louiza
Puodžiaus dirva prie New 

Yorko atsirado prieš 93 metus. 
1869 balandžio 20 buvo palai
dota Louisa van Syke, “gimu
si jūroje ir vieniša mirusi lab
daros ligoninėje, būdama 24 
metų”. Buvo žinomas jos var
das, bet nieko nebuvo nei iš 
giminių nei iš artimųjų. Palai
dota miesto lėšofiris ioųsnėse 
Hart saloje, kur buvo numaty
ta poilsio vieta ir kitiem tokio 
pat likimo žmonėm. Kad būtų 
aišku, kokios čia kapinės įren
giamos, atidarymo metu paskai
tyti žodžiai iš šv. Mato evange
lijos: '

“Tuomet Judas, kuris buvo 
jį įdavęs. - - gailesčio vedamas, 
nunešė atgal vyriausiem kuni
gam tris dešimtis sidabrinių.. 
Vyriausieji gi kunigai, paėmė 
sidabrinius... nupirko už juos 
puodžiaus dirvą ateiviam laido-

Gatima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir miportuu 
tų garimų. Didžiausia* pa si rinkimas degtinės ir vyno 
163-55 TJTFFFRTS BLVD. RIGHMGND HILL, N. Y

ANTANAS VAITKUS, vedėjas 
84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. •; TeL VI 9-5077 

buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE
340 Grand Street, Brootiyn 11, N. Y. • Tel. STagg 2-4329 

Pargintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristato į namu* lietuvišku* skilandžius ir sūriu*
------ We take all orders special price for Weddings and Parties-------  

Home-Made Bologna

DETROIT, MICH.
<1;Wj£įLUOObanga 

Vadėje* A Yalatka 
15756 UMrė, Detrofe 27, Mlch.

BRoadway 3-2224 
SeštMiehiai* 4:30 -5:30 popiet

Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimul Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek išpopuliarinot MICHIGAN FARM SŪRI, kuris 
paliko visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums ga
minti tik patį geriausią sūri.

Po $20.00 — J. Aleris *ir 
J.E. Andriušiai. $15.00 — M. 
šalinskienė. .

Po $1060 — A. Andriuške
vičius, A. Diržys, VI. Ivonis, 
M. Kalinauskienė, J. Kasper, 
kun. J. Maknys, Maspetho Pil- 
Klubo Mot. sk., J. ii; V. Rajec
kai, (f. ir ' R. Rajeckai; L. Ra- 
mantoms, A.B. Reventai, J. sarto 16 gmmazijai paremti Ap- 
Rūtenis su šeima, P. Tamošai- reiškiino parapijos salėje, 
tis, V- Valiukas, A.V. Virbic- •.
kai. 7.00 — V- ir A. Balsiai. JS3S3EEZ5&

Does your Home need Help? CaU 
MR. THORN fa SuffoIk 516 MO 5- 
8494 in Queenš A Nsssau 516 PY 8- 
0810. Comptete baeėmeat* at knr 
priėeaL Piajgro<Mns attic conversions- 
ektehstons also dtaplays. No obliga- 
ttoa for dur estinnte. Special con- 
siderattau U> Rebgtau* Group*.

jufač<UR8 wK^rrtD —
TO? POUUkRS FAID. We plėk up. 
If no vaat tb* Top Dollar Price 
caU AP 7-6M8 — aak for 

'' - imnt BKOĮLia
812 Logan 8L Brooklyn, N. Y.

Moterų Vienybė, 
$26.96 — Maironio šeštad- mo
kyklos mokiniai.

GROŽIO SALIONAS 
"ROTA"

ANNA MASILIONIS — diplomuota 
specialistė. Baigusi Paryžiuje. Įsi
kūrė Jamaicoje prie 88 gatvės, ša
lia J. Andriušio įstaigos. Važiuojant 
Jamaica traukinio linija, išlipti 
Forest Parkway stotyje.
ATLIEKA DARBĄ GRAŽIAI ik 
PIGIOMIS KAINOMIS. Pusmetinės 
prasideda nuo $5.00“ir t-t_ 
87-17 Jamaica Avė. • VI 9-6948 

Woodbaven 21, N. Y.

Vasario 23 — ALT S-gos 
Richmond Hill skyriaus balius 
Festival svetainėje, NYC,

Vasario 24 — Kaziuko mū-

dorus žmogus. Gydytojas dieną 8®ą laiką ne vienas moksUnin- 
ir naktį turi būti žmogaus svei- kas, buvo truputį “nerimtas”, 
katos sargyboje. Tam reikalin- t.y. mediciną siejo su alchemi-

for Accountant's and Atforney*s I*- 
ports, tax retums, legal coatracts, 
wiHs and briefs — prompt Service. 
Special consideration to religiouB

. CHICAGO, ILL. 
Sopbie Barčo* 

šeimos radijo programos 
Radijo stotis WOPA, Oak Park, IH. 
A.M. 1490 totoc.; F.M. 102.7 mėgau 
kasdien 10-11- vai. r.į šešt. - sekm. 
8:30-9:30 vai. r.; Lietuviškas vaka
ruškos pirmadieniais 7-8 vai. vak.

SWOKY MKHUCK
18M W. 47th Street, CMeago, HL 

JOHN 6BUB1U
MM 6o| Altany, CtiiSfS, BL 

MkJUrmwART

(Jetuviška ir europietiška duona ir pyragai 4ventėn» 
' vestuvėms ir pokyliams tortai 

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, 8SV.

Vedėju 
P. VišCIni* 

AM bangomis 1190 kitocUdg 
FM bang. megacttdy 

iš 
WKOX, Framingham, Mas*. 
Sekmadieniai* 8-9 vaL ryt*

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

Vhflta® NWA 
Ąabury Park, NfJ. • 
MM*' kafobariai, zand vieta, pigu* ir skanus maistas. Viešbučio^ 
■alė Išnuomojama Įvairiems pobūviams. Prie viešbučio veikia resto-*^ 
ranaa ir baras. —? Patogu* susisiekimas traukiniu ir autobusais^ 

P. ir C. MAČIULIAI, savininkai^

Po $5.00 — J. Anuška, V. 
Aviža, R. Balsiai, F. Bucas, O. 
Budraitienė, J. Gerdvilienė, L. 
D. Gudeliai, V. Kaiiasas, R. 
Kondrotienė, V. Kondrotas, A. 
KregMžiai, N- Kulbokas, A. 
Maksymovricz, E. Pūrelis, J. 
Reyes, S. Valkavičius, Ona 
Žinattis, N.Y. Skautų Tentas aam. fh. soa. $1.55 8ML Evs.a.% t*x tad.

Adults Only

New YOTke Baltui papildo
mai aukojo:

$35.00

J Ackson 2-5642 WIsConsin 7-9130 
GEORGE MANSER A 8ON Con- 
tractor*. Comptete Insurance cover- 
age - all types ot wąterpro^!ng - 
brickwaH pointing - interior A ex- 
terior painting.; Are your walls leak- 
ing? We work on Cburche* A Insti- 
tutions. 229 Clinton SL B’klyn J, NY

WWQQ -Hfengj 1240-1000 kli. 
— v*d A»n4<i PaU ulL*. . 

321 Robinwood Rd.
' pran. Edv. Melninkas

Kelionių 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 l-5 vai.
87-09 Jamaic* Avė., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 7-4477

(atkelta iš 6 psl.) 
ligonines ir aiškindavo ligos 

Kasmet apie 4000 . reiškinius bei gydymo priemo- 
Vieneriais metais, sakysime nes.

1959, buvo palaidota tokių vie- Gydytojo pašaukimas 
nišų žmonių 3822, Vieni buvo Savo studentam ir kitiem jis 
jau visai seni, apleisti, gyveno kalbėjo apie aukštą gydytojo 
sIr atsakomybę- Jo 

žodžiais  ̂“Gydytojas netari bū
ti budelis, melagis, lengvabū
dis. Jis turi būti teisingas, pa-

gė Apreiškimo parapijos salė 
jė, ruošia “Neringos” Skautų 
Tuntas,

Kovo 3 — Darbininko kon
certas St. Thomas parapijos 
salėje, Jamaica Avė., Woodha- 
ven, N.Y.,

Kovo 9 — Pasaulio liet Kat 
Moterų Org. S-gos 40 m. minė 
jimas Baltic Freedom House, 
NY.ę7

Kovo 10 — Madų paroda Va-

Marion E. Rodden Re*t Home re- 
cently opened. certtfied, In beautiful 
Lake Ronkonkotna. For ekteriy, ra- 
tired, convateacents, needing care A 
understanding. Diet sopervlrion, pvL 
- aemi-pvL rms; landscapad ground, 
churcbes near-by. 24 Rr supervislon, 
Hcensed narse. Reaeanable rates. — 
516 - JUniper 8-4411.

" ? HOYEL NtVAt)A 

t Įtaiku r. IttdMMh* «nd Btth



bARBliliMKAt

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335
STffHBi AROMKKB

(ARMAKAU8KA8) 
Grabo rius-Balsam uoto jas

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 METROPOL ITAN AVĖ. 

BROOKLYN. N. Y.

TeL STagg 2-5043
Matthew P. Ballas

(BIELIAUSKAS)
F U N Ė Ė A L HOME

M. P. BALLAS — Directorin* 
ALB. BALTRŪNAS - BALTON

■'"'BRCOKLYN. N. Y. 
NOTARY PUBLIC

I. B. SHALINS
- Šalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Foreat Psrkvay 8Utk®> 

MOOOHAVEN. N. Y.
Statančiam garbinga* teždotare* 
Koplyčioj nemokamai visose 
miesto dalyse; vendą ventiliacija 

TU. VfrxMa 7-4490

TMKDOtt ffOUNNM,
INC..

E. JOŠEPH ZEBROW8KI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Coodttion 

123 E. 7th 8L, New York 9r N.Y.

230 CHEkTNVT STREET 
NEW BRITAIN, CONN.

TeL BA S-lttl

CARROL

VAITKUS
FUNEKAL HOME

197 WEBSTER Avl
PRANAS W AITRUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

NOTARY PU SU C 
•r naktį 

Nauja modsrnMka koplyeta Ssr* 
nuntmi dykai. Aptarnauja Cam- 
brMn ir Bontono kntadjaa •*- 
mkuNksnia kaincania. Kainas tas

Auksas, sidabras, deimantai 
laikrodžiai 

9408 Jamaica Avė. 
Woodhaven 21, N. Y. 

VI 7-2573

BSBBHBMBSM

10, sekmadienį, 2 vai- 
Viešpaties Atsimainym 
pijos naujoje salėje, M 
Jaukiamas New Yorko ir New t vasario 9 atšventė savo 25 me- 
Jersey "apskrities lietuvių kata- tų vedybinę sukaltai Angelų 
likų seimelis. Paskaitą ryšium 
su karaliaus Mindaugo 70 0 
metų mirties sukaktimi skaitys 
S. Sužiedėlis. Prel J. Balkūnas 
padarys pranešimą apie lietu* 
vių religinį kongresą New Yor- 
ke. Juozas Bolevičius kalbės 
apie Lietuvos vyčių 50 metų ju- 
bilėjų. Seimelis bus užbaigtas 
Švč- Sakramento palaiminimu 
naujoje Maspetho lietuvių baž
nyčioje. Po pamaldų bus vaka
rienė. Vakarienės metu progra
mą išpildys Maspetho parapijos 
choras, vadovaujamas varg. A. 
Vismino. Visos katalikiškos or 
ganizacijos prašomos atsiųsti 
savo atstovus.

Motery S-gos 29 kuopa ren
gia Užgavėnių blynų balių Ap
reiškimo parapijos salėje vasa
rio 23, šeštadienį, 5 v. popiet. 
Svečiai kviečiami.

» para-

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Richmond Hill sky
rius rengia Užgavėnių vakarą 
J. Steponio svetainėj — Fes- 
tival Restoran and Bar, 40 
East 26 th Street, New York 
City, N.Y., 1963 m vasario 
mėn. 23d. 7 vai. vakaro.

B. Kučinsko vadovaujama 
, žvakių dirbtuvė “Holy Light”, 
plėsdama savo darbą, persikė
lė į naujas didesnes patalpas. 
Dabar jos adresas yra: 280 
Bperum Str., Brooklyn 6, N. 
Y., tel. GL 6-0200 (area code 
212)- B. Kučinsko buto telefo
nas lieka tas pats. Dirbtuvė sa
vo gaminius — altorių ir vo- 
tyvines žvakes pristato įvai
riausiom bažnyčiom ne tik New 
Yorke, bet ir tolimose apylin
kėse.

Ieškoma moteris, kuri galė
tų prižiūrėti mažameti berniu
ką. Dėl buto ir sąlygų skambin
ti GL 5-7281.

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

—,v>

VVILUAM J. D«!aKE
MASONAS

ADVOKATAS

84 • 14 Jamaica Avė. ;

Woodhaven 21, N.Y.
’š '.t

M: Hkkory 1-5229

Karalienės bažnyčioje buvo mi
šios 11 vai., iškilminga vaka
rienė įvyko št. George viešbu
tyje. Jų sūnus Donaldas yra 
įstojęs į kapucinų vienuolyną ir 
jau kelintus metus studijuoja 
filosofiją?

Jonas Valaitis kalbės Lietu
vos vyčių rengiamame lietu- 
vos nepriklausomybės minėji
me vasario 16 Newarke šy. 
Jurgio draugijos salėje. Pra
džia 7:30 v.v.
KOKIA PRIESPAUDA DABAR 

SLEGIA LIETUVĄ?
Naujausias žinias . panaudo

jant, šitas klausimas bus atsa
kytas studijiniame seminare 
šeštadienį, vasario 23 dieną, 
4 vai. popiet, Lietuvių Atletų 
Klubo salėje (1332 Halsey Str., 
Brooklyn, N. Y.)- Seminaro - te- daug. Vakare banketas įvyko

Ridgewood Lanes salėje Sek
madienį Apreiškimo par. baž
nyčioje ir salėje paminėta par
tizanai. Žmonių dalyvavo pil
na salė. Po minėjimo buvo bi
čiulių pietūs ir posėdis. Pla
čiau kitame numeryje.

4V. ANTANO gimnazijos berniukų choras, kuri*.

Liet." Fronto Bičiuliu Atlan
to pakraščio suvažiavimas pra
ėjo, darbingoje nuotaikoje. Va
sario 9 Baltų laisvės namuose 
buvo simposium vienybės klau
simu, žmonių susirinko ypač

Stephen B rėdės, Jr
A D V O K A T A S 

37 Shertaęa Avenue 
Brooklyn 8, N. ¥. .

TeL APplegate 7-7083

C. A. VOKET- 
Vokie+ai+is < 
advokatas 

41 — 40 74th SL

Jackson Heighta, N. Y.

Tel. NEwtoe 9-5520

ma: Struktūriniai pasikeitimai 
Soviety Sąjungoje ir Lietuvo
je postalininiame periode. Pa
grindiniu kalbėtoju bus prof. 
dr. D. Krivickas iš Washingto- 
no ir koreferentu ekon. Juozas 
Audėnas iš New Yorko. Po 
pranešimų bus paklausimai ir 
diskusijos. Seminarą rengia 
New Yorko krikščionys demok
ratai. Seminarui vadovaus Sta
sys Lūšys. Maloniai kviečiame 
atsilankyti ir aktyviai dalyvau
ti visus lietuvius.

Brookfyno vyskupijos katali
kių moterų suvažiavimo pusry
čiuose vasario 16 šv- Jurgio 
viešbutyje kalbės Mrs. Joseph 
McCarthy, katalikių moterų ta
rybos pirmininkė.

Liet. Motery Astovybės New 
Yorko klubo susirinkimas- įvy
ko vasario 6. Nutarta kovo 2 
paminėti klubo dešimtmetį ir 
pakviesti laureatę Kotryną Gri- 
gaitytę-Graudušienę. Ji sutiko 
dalyvauti ir paskaityti eilėraš
čių. Susirinkimą baigiant, bu
vo pagerbta klubo pirmininkė 
V. Leskaitienė, įteikta gėlių jos 
gimtadienio proga. Vaišės pra
ėjo pakilioje nuotaikoje. Į klu
bą įstojo trys naujos narės. «

Dail. Aleksandra Vitkauskai- 
tė-Merker dalyvauja grupinėje 
parodoje, kurią rengia Modern 
Artists Guild Riverside muzė- 
juje, 310 Riverside Drive, prie 
103 gatvės. Paroda atidaroma 
vasario 10 ir tęsis iki kovo 3.

ŽINIOS

A. AHDMKKEVIČMS
LAIKRODININKAS <

tas Dusevičiųs. Revizijos korm- 
sijon išrinkta Kazys Šimėnas, 
Cipnjonas Mališauskas ir Pet
ras Ausiejus. Ramovėnai prisi
dėjo 59 dol, auka, kad sąjun
ga pasidarytų Bendruomenės 
Fondo nariu, taip pat 50 dol. 
įmokėjo “Laisvės varpo” fon
dui ir pasidarė nariu sprendė
ju.

Iv. Petro parapija kovo 24 
Jordan Hali salėje rengia kon
certą, kurio programą išpildys 
šv. Petro parapijos choras, Bel- 
mont Community choras ir 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
choras iš Cambridge ir Melrose 
simfoninis orkestras, kuriam 
diriguoja komp. Jeronimas Ka
činskas. šiam jungtinių chorų 
ir orkestro koncertui diriguos 
John Bavicchi. Parapijos klebo
nas prel. Pr. Virmauskis kon
certo dirigentą ir Behnont 
Community choro primininką 
dr. Henry Babckok su žmona 
susipažinimui vasario 10 d. pa
kvietė pietums parapijos klebo
nijoje.

Smuilc. Iz. Vasiliūnas koncer
tuoja Jordan salėje ketvirtadie
nį, vasario 14, 8.30 v.v. Smui
kininką fortepijonu palydės Vy
tenis M. Vasiliūnas. Programą 
sudaro Mozarto, Brahmso ir 
Gruodžio veikalai- Koncerto 
pelnas skiriamas lietuvių kom
pozitorių kūrinių leidimo fon
dui.

Akademinio Skautę Sąjūdžio 
Bostono skyriaus metinė įšven
tė bus gegužės 4 Lietuvių Pi
liečių klubo trečiojo aukšto sa
lėje. Akademikai skautai prašo 
apylinkės orgam ijų4ą dieną 
parengimų nerengti ir 
ti jų šventėje.

Gubom. EcKcott Paabody va
sario 7 priėmė Alto skyriaus 
atstovus ir pasirašė dekliarad- 
ją, kuria Massachusetts valsty
bėje vasario 16 skęlbia Lietu
vos diena. Vasario 16 minėji
mas bus sekmadienį, vasario 
17. E ryt> bus mišios šv- Pet
ro lietuvių bažnyčioje, popiet
— minėjimas So. Bostono aukš
tesnėje mokykloje.

Prof. A Junkis iš Phila- 
delphijos atvyksta į Bostoną ir 
skaitys paskaitą lietuvių inži
nierių ir architektų susirinki
me vasario 16, inž. K- Barimo 
bute, 235 Savin Hill, Dorčhes- 
ter, Mass.

Akadomikię Skaučių Drau
govė ir Vyties korporacijos 
Bostono skyrius parėmė lietu
vių studentų leidžiamą spaudą
— po 25 dol. pasiuntė “Mūsų

LENKŲ SUKILIMAS NEW YORKO VIEŠOJ BIBLIOTEKOJ
' E. ’ ■

New Yorko viešoje biMiote- tiškų dokumentų, aplinkraščių, stovai kalbėjo stipriu angliš
koje yra paroda 1863 metų su- atsišaukimų; gausu įvairių lei- ku akcentu. Programa buvo 
kilimui pavaizduoti. Parodą iš- dinių — senų ir naujausių, sudaryta iš Sukilėlių dainų, 
statė bibliotekos slavų skyrius Kiekvienoje vitrinoje trumpi maršų ir eilėraščių. Atliko so- 
drauge su Juozo Pilsudskio in- paaiškinimai.
stituto vadovybe. Institutas Paroda yra lenkų iniciatyva 
veikia Amerikoje; skirtas Len- organizuota; tad visas dėmė
ki jos naujausios istorijos tyri- sys sutelktas į lenkiškus ekspo- 
nėjimam. Sausio 25 New Yorke natos. Tačiau paaiškinimai yra 
jis surengė 1863 metų sukili
mo minėjimą Sukilimo 100 me- piamas sukilėlių nesutarimas ir 
tų sukaktis suėjo sausio 22. Ta prasta organizacija. Pažymima, 
proga surengta ir paroda. Ji kad ukrainiečiai nesukilo dėl 

neapykantos lenkų ponam. Ne
sidėjo ir žydai. Lenkijoje ma
žai dalyvavo valstiečių, dau
giausia Gudijoje. Lietuvoje su
kilimas turėjo stipresnį tautinį 
pobūdį.

Lietuvos vitrina, be abejo, 
yra skurdi. Sukilimo vaizdam 
parodyti paimti bolševikų leisti 
Žemaitės raštai. Tuos .pačius 
vaizdus buvo galima rasti ki
tur. Taip pat galėjo būti dau
giau lietuvių rašytų veikalų 
(Klimo, Janulaičio, Šležo, Matu- 
so, Steponaičio). Matyti, neturė
ta ryšio su lietuviais- Be abejo,

nuosaikūs ir objektyvūs. Nesle-

listai, pianistė ir aktoriai. Prof. —
M.K. Dziewanteowskis savo pa- vyties” ir ‘ ‘Lituanus’ ’ žuma- 
skaitoję stipriai pabrėžė, kad 
sukilimas pasisako prieš 1791 
gegužės 3 Lenkijos konstituci
ja. Anoji konstitucija buvusi 
fikcija. Ji išreiškė tik siauro, 
bajoriško ir atgyvenusio luomo 
aspiracijas — turėti vieną Len-

truks ligi kovo mėn. pabaigos-
Bibliotekos antrojo aukšto 

karidoriuje, prie slavų sky
riaus, pasieniais sustatyta 13

šeštadieniais ir sekmadieniais stiklais dengtų vitrinų. Sienose 
kabo paveikslai Jie vaizduoja 
sukilimo vadus. Iš Lietuvos su
kilimo vadų iškabytas kun. A- 
Mackevičiaus paveikslas. Pa
vardė parašyta lietuviškai-

Kiekviena parodos vitrina 
vaizduoja kurią nors tema: su
kilimas Lenkijoje, Lietuvoje, 
Gudijoje, Ukrainoje. Arba: at
siliepimai apie sukilimą ameri
kiečių, rusų, žydi}. Yra auten-

— visą dieną.

Išnuomuojamas pirmame 
aukšte baldais apstatytas gra
žus kambarys su šiltu ir šaltu 
vandeniu. Kambarys yra priva
tus ir su atskiru įėjimu; pa
geidautina vyriškis. Butas ran
dasi 106-12 Suthphin Blvd., Ja
maica. N. Y- Teirautis teL JA 
6-6973.

lams. Taip pat jie užsiprenume
ravo tuos žurnalus.

Šv. Petro mokykla šį pavasa
rį bus naujai atremontuota iš 
vidaus. Mokyklos mokinių tė
vų ir mokytojų draugija rūpi
nasi padėti parapijos klebonui 

kijos valstybę. Sukilimas siekė surinkti reikalingų lėšų. Tam 
laisvės visom tautom, gyvenu- 
siom kitados Lenkijos-Lietuvos 
respublikoje. Išsivadavusios iš 
rusų priespaudos kraštų jos bū
tų sudariusios autonominių fe
deraciją. Deja, Vakarų pasaulis 
sukilėlių neparėmė, ir reikėjo Tumas, vicepirmininkas Bro- 
laukti pirmojo pasaulinio karo, nius Bajerčius, sekretorius 
kad žlugtų caro vergija, (s) - Povilas Tyla, iždininkas Kos-

tikslui draugija vasario 18 d. 
7:30 vai. vak. lietuvių piliečių 
klube ruošia ’ Blitz Party.

Lietuvos kariuomenės vete
ranų Bostono skyrius išsirinko 
naują valdybą: pirm. Adomas

VASARIO 16-sios MIKLUMĄ
FEST1VAL RESTORANAS R BARAS

VACYS 8TEPONI8, savininkM
40 East 26th Street, New York Gty, N. Y. • MU 3-2928 

JAUKUS BASAS

ra tada kaip reikšti pretenzijų.

nauskas. Kad jis Gudijoje bu
vo gimęs ir gudiškai kalbėjo

laisvę ir Vilniuje pakartas. Aiš
kūs ir tokie jo žodžiai: “Mes, 
kurie gyvename lenkų žemėje 
ir valgome lenkų duoną, mes

Anuomet nevisi dar skyrė taip

bar.
Paroda yra naudinga aplan-

lietuviui- Ji rodo, kad rusų pa-

Lenkų suruoštas sukifrno mL 
ntjimss sausio 25 Kosciuškos

65 Str.) buvo sutraukęs apie 
200 žmonių. Lenkų kolonijai

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
G RABORTUS

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

KARLONAS
Fanerai Home

NEW YORKO LIETUVIŲ TARYBA 
Vasario 17 A, 4 vai. popiet 

WEBSTER HALL 
119 East llth Street, New York City

Kalbės:
kongresmenas JOHN V. LINDSEY

STASYS SANTVARAS

Meninę programą iipildys:

solistė IRENA STANKŪNAITE 

OPERETES CHORAS, vad. Myk. Cibo
NEW YORKO TAUT. ŠOKIŲ GRUPE, vad. J. Matulaitienės

Akompanuos:
pianistė ALDONA KEPALAITfi

Po programos šokiai grojant Štarolio orkestrui

Laidotuvių Direktorius 
ir Balzamuotoj** 

74 PROVIDENCE ST. 
WORCESTER, MASS.

RL 4-4757 PL 4-1195


