
DARBININKAS
XLVIII NR. 14.

SECOND-CLASS
Postage paid at Brooklyn, N.

910 VVILLOUGHBY AVĖ.
TREČIADIENIS - VVEDNESDAY, VASARIS - FEB. 20, 1963 brooklyn 21, n. y. 10 CENTŲ

Laisvieji stiprina reikalavimus Lietuvai laisves
New Yorke vasario 17. sek

madienį, giedras oras leido 
gražiai atšvęsti jubilėjinę Va
sario 16 šventę. VVebsterio sa
lė ir balkonai sutelkė arti 
1000 dalyvių, kas Nevv Yorke 
nėra dažna lietuvių susirinki
mam. Šį kartą buvo ir gausiai 
jaunimo. Matydamas visokio 
amžiaus ir visų grupių bei pažiū
rų lietuvius, jautei, kai tas mi
nėjimas visus rišo. Kai laisvės 
kovai vesti dar surinkta per 
2000 dolerių, minėjimas reikia 
laikyti gerai pavykusiu.

Programa buvo pradėta vė
liavų įnešimu, himnu, atgiedo
tu. malda ir invokacija ku
rią atkalbėjo kun. J. Aleksiu- 
nas. Angelų Karalienės parapi
jos klebonas. Iš ryto buvo iš
kilmingos pamaldos Apreiški
mo bažnyčioje. Bažnyčioje vė
liavom asistavo ateitininkai, sa
lėje — skautai. Buvo perskai
tytas Valstybės sekretoriaus 
Dean Rusko laiškas Lietuvos 
atstovui J. Kajeckui ir Nevv 
ko gubernatori aus Nel
sono Rockefellerio ir Nevv Y’or- 
ko majoro Roberto Wagnerio 
proklamacijos. Angliškai kalbė
jo Nevv Yorko kongresmanas 
John V- Lindsay (ž. atskirai), 
lietuviškai — poetas St. Sant
varas iš Bostono. Gera akto
riaus dikcija ir puošniu poetiš
kų žodžiu jautriai priminė Lie
tuvą ir lietuvio pareigas laisva
me pasaulyje Rezoliucijas skai
tė adv. St. Briedis.

Meninėje programoje du kar
tus pasirodė jauna solistė Ire
na Stankūnaitė. Pirmoje daly
je dainavo lietuvių kompozito
rių dainas, antroje — operų 
arijas. Akomponavo muz. J. 
Stankūnas, solistės tėvas. Jau
nos solistės švelnus ir skambus 
dainavimas ir grakšti laikysena 
scenoje paliko labai mielą įspū
dį. Tautinių šokių pynes atliko 
mažieji ir vyresnieji J. Matulai-

tienės šokėjai. Operetės choras, 
diriguojamas M. Cibo, pradžio
je giedojo himnus ir maldą, už
baigai — tris lietuviškas dainas 
ir Mažosios Lietuvos himną.

Minėjimą rengė New Yorko 
Altas. Pravedė Alto skyr. pir
mininkas J. Kiaunė- Visa pro
grama truko apie 4 valandas.

Tasai žodžio ir programos ištę
simas šiek 
protarpiais 
buvo labai 
programos
LIETUVA TIRANIJOS 
NIUOSE.

Kongresmanas John

tiek vargino, dėt to 
stigo rimties, kuri 
reikalinga 

metu.
meninės

POTVY-

V. Lind-

say Nevv Yorko lietuvių susi
rinkime vasario 17 kalbėjo 
apie “tiranijos bangavimą". 
Lietuva yra kelyje, kuriuo ti- 
ranija banguoja potvyniais ir 
slūgsta. "Ta tiranija, kuri pa
vergė Lietuvą šiandien, palie
ka toli šešėly tiranija, kuri slė
gė kraštą praeity (carų lai
kais).“ Tik lietuvių nuolatinė 
kova galėjo privesti prie 1918

metų laimėjimo. Amerikoje gy
venantieji lietuviai, kongres- 
mano pareiškimu, vertingai 
jungiasi į vietos- bendruomenę- 
Bet jie lieka gyvi, vartodami 
savo kalbą, vieną iš seniausių 
Europoje, palaikydami ir skelb
dami viltis, kad Lietuvai turi 
vėl sušvisti laisvė. Tuo keliu 
tiranijos potvynis bus privers
tas slūgti atgal.KUO JUNGT. AMERIKOS VALSTYBĖS

KONGRESM. JOHN V. LINDSAY Vasario 16 minėjime Nuotr. V. Maželio

Išlaisvinimo žodis sukompromituotas, bet jam reikia grąžinti 
prasmę, paversti išlaisvinimą Amerikos diplomatijos tikslu ir 
imtis ta kryptimi ofenzyvos — šen. T. J. Dodd

ŠEN. T. J. DODD

Lietuvos nepriklausomybės 
45 metų sukaktis Kongrese bu
vo minėta daugelio Kongreso 
narių- Jų minčių krypčiai pa
žymėti skelbiame šiuo tarpu 
šen. Thomas J. Dodd, Con- 
necticut demokrato ir 
nepailstančio kovotojo 
tų laisvę pareiškimus, 
tus Senate vasario 14-

didžiojo 
už tau- 
pasaky-

KO LIETUVOS LIKIMAS DA
BAR MOKO?

Lietuvos istorija “geriau nei 
bet kuri kita man pažįstama 
istorija iliustruoja priešą, su 
kuriuo mes • susiduriame. Ji 
moko mus. kiek mes galim pa
sitikėti sutartim su Kremlium, 
jo koegzistencijos pažadais, jo 
abipusio draugiškumo pareiški
mais. Ji moko mus. kokis ne
žmoniškas yra tarptautinis bol
ševizmas . .

Priminęs, kaip po pirmojo 
pasaulinio karo Lietuva atkūrė 
savo valstybę, pasirašė taikos 
sutartį su Sovietais, ir atėjęs 
savo kalboje iki laiko, kada Sta- 

■ linas ir Hitleris sutarė pasida
lyti Lenkiją bei Baltijos vals
tybes. kaip Stalinas Lietuvą o- 
kupavo ir pradėjo nežmoniš
kas deportacijas, — senatorius 
toliau kalbėjo, ko visi tie įvy
kiai moko amerikietį: 
Serovas. kuris vykdė 
cijas Lietuvoje, tas 
vykdė Vengrijoje, tas

pakeltas į Sovietų Sąjun- 
slaptosios policijos šefus- 
išvada: "Tik vienas daly- 
pasikeitė sovietinėje ver-

Chruščiovas

tas pats 
deporta- 

pats jas 
pats da-

Kongresmano SibaI
rezoliucija taip pat

Los Angeles, Calif. — Rezo
liucijų skaičius Kongrese Pabal
tijo kraštų bylos reikalu spar
čiai auga: jau turime 9 rezo
liucijas. Neseniai kongresma- 
nas Abner W. SibaI (R. — 
Conn.) įnešė visai nauja rezo
liuciją (H. Con. Res. 55), ku
ria JAV prezidentas ragina
mas Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos bylą perduoti Jungtinėms 
Tautoms. Jungtinės Tautos, 
anot šios rezoliucijos, turėtų 
priversti 'sovietus pasitraukti iš 
Pabaltijo kraštų; sovietai turė
tų sugrąžinti visus kalinius ir 
tremtinius iš vergų stovyklų ir 
kalėjimų Sibire ir kituose Ru
sijos vietose; ir Jungtinės Tau
tos turėtų pravesti laisvus rin
kimus Pabaltijo kraštuose ir 
nubausti visus Rusijos komu
nistus. kurie tiek yra prisidėję 
prie tų tautų naikinimo.

Rezoliucija Įnešta energingo 
ir dinamiško lietuvio J. Straz
do iš Hartford (Wethersfield), 
Conn , pastangomis. Jis kreipė
si į kongresmaną SibaI, padė
jo jam paruošti rezoliucijos 
tekstą.

Visi geros valios lietuviai tu
rėtų šiam kongresmanui para
šyti padėkos laiškučius. Laiškai 
adresuotini: The Honorable Ąb- 
ner W SibaI, 1
Ruilding. Washington 25. D. 
C. (IT.)

HEROJAI IR KANKINIAI:
Senatorius nukreipė dėmesį 

į lietuvių tautos pasipriešini
mą:

“Jokia tauta pasauly hero- 
jiškiau nekovojo už laisvę ir 
žiauriau nekentėjo nuo tironi
jos. atkakliau nesilaikė savo 
tautybės, kultūrinių ir dvasi
nių lobių bei tikėjimo galutine 
laisvės pergale.

“Ši didinga tauta, ši herojų 
ir kankinių tauta, savo kentė
jimais virto simboliu laisvie
siem žmonėm bet kur pasauly.

“Iš vienos pusės — tautos 
agonija yra nuolatinis mums 
priminimas apie neišmanymą 
cinizmą, pramatymo ir drąsos 
stoką, kurio rezultatas yra Eu
ropos pavergtų tautų apleidi
mas antrojo pasaulinio karo 
gale.

“Iš antros pusės — atkakliu 
atsisakymu susitaikyti su Ura
nija, ar ji carų ar bolševikų, 
lietuvių tauta įkvepia visus mus 
stipriau kovoti ir stipriau veik
ti už amžinąjį laisvės idealą.

“Lietuvių tautos istorija, 
kiek aš ją skaičiau, tai epinė 
istorija apie herojizmą ir ken
tėjimą žmogaus, kuris neatsisa
ko valios vykdyti Dievo duo
tąsias žmogaus teises. Tai isto
rija. kuri turėtų būti skelbiama 
vis iš naujo ir iš naujo, nes 
laisvieji žmonės turi daug ko 
iš jos pasimokyti.

bar
gos
Tad
kas
gų imperijoje
vietoj Stalino. Tas pats tota
linis nežmoniškumas, ta pati 
apgaulė, net tas pats generolas 
Serovas".

— Vyriausybė su atstovais iš 
Anglijos. Vokietijos, Sovietų 
persvarstinėjo politikos liniją 
su Anglijos neįėjimu i europi
ne rinką ir de Gaulle pasiprie
šinimu Polaris raketom. Esą 
sutarta griežtos reakcijos nesi- 

House Office—imti, svarstyti visus galimus siū
lymus, bet nuo linijos nenu
krypti.

IŠLAISVINIMO KLAUSIMAS:
“Išlaisvinimo” žodis buvo 

sukompromituotas 1952 paver
tus jį tik rinkimų šūkiu. "Ta
čiau tai geras žodis, ir jam ne
gali būti jokio pakaitalo- Užuot 
atmetę šį žodį, kaip yra siūlo
ma. turime grąžinti jam pras
mę”. Senatoriaus manymu, iš
laisvinimas turi eiti iš vidaus. 
“Bet tai, ką mes sakome ir ką 
darome, išsilaisvinimo dvasia 
gali stiprinti ir gali silpninti, 
gali būti lemiamos reikšmės 
kritiniais momentais, kaip tai 
buvo Vengrijos revoliucijoje“. 
Padrąsinti išsilaisvinimo sąjū
dį galėtume: “parodydami sa
vo rimčiausią susirūpinimą pa
vergtom tautom kiekvienoj dip
lomatinėje konferencijoje ir 
kiekvienoje J. Tautų sesijoje. 
Tegul išlaisvinimas virsta mū
sų diplomatijos siekimu". Ra
gindamas toje srityj imtis ini
ciatyvos argumentavo: “Kiek
vienas mokinys žino, kad ša
lis. kuri puolama, tik ginasi, 
bet nesiima ofenzyvos, yra skir
ta pralaimėti". Ir senatorius 
baigė sėntimentu: “Aš norė
čiau pranašauti, 
sendamas tiek, 
keliauti, aš dar 
numo aplankyti 
— aplankyti < 
Vilnių, kurį tiek sykių norėjau 
pamatyti, ir atnaujinti mūsų 
pasisakymus už laisvę ir už ne
nutraukiamą draugiškumą tarp 
Lietuvos ir Amerikos tautų".

, kad prieš pa- 
kad negalėsiu

• turėsiu malo- 
laisvą Lietuvą 

senąją sostinę

METROPOLITAS IŠ SIBIRO I ROM^
Metropolito išleidimas at
naujino gandus apie Mask
vos siekiamą koegzistenci
ją ir su Vatikanu

Ukrainiečių unitų metropoli
tas ir Lvovo arkivyskupas Jo- 
syf Slipyi, nuo 1945 balandžio 
išbuvęs įvairiose Sibiro kon
centracijos stovyklose ir ka
lėjimuose. pagaliau paleistas ir 
1963.U.9 atvyko i Romą.

Jis drauge su kitais ukrainie
čiais unitais vyskupais buvo su
imtas, nuteistas ir ištremtas į 
Sibirą, kad atsisakė atsiskirti 
nuo Romos ir pereiti i pravos- 
laviją

Iš karto buvo gundomas vi
liojančiais pažadais: būsiąs pa
skirtas Ukrainos pravoslavų 
bažnyčios galva, netgi Maskvos 
patriarchu, jei tik nutrauks ry
šius su Roma. Tačiau Slipyi vi
sas tas viliones atmetė. Užtat, 
kaip nepalenkiamas užsispyrė
lis ir “nepataisomas recidivis- 
tas“. buvo nuteistas visam gy
venimui sunkių darbų koncen
tracijos stovyklom Kankintas į- 
vairiose koncentracijos stovyk
lose. pagaliau buvo atkeltas į 
ypatingai griežtą Irkutsko ra
jone stovykla, kurioje yra ir ke
letas lietuvių kunigų. Čia esan
tieji yra ypatingai griežtose są
lygose laikomi: negali gauti 
siuntinių, laiškų, patys gali pa
rašyti tik artimiesiem (ir tai ne 
į užsienį) tik vieną laiška 
per tris mėnesius.

Tokiose sąlygose metropoli
tas Slipyi sunkiai susirgo džio
va. Paskutiniu metu buvo per
keltas į Muklakovo stovyklą 
Mordovijos respublikoje, kur 
neva buvo gydomas, tačiau tu-

ARKIV. SLIPYI

RUSŲ KARIUOMENE TURI PASITRAUKTI IŠ KUBOS
Chruščiovas vasario 19 pra

nešė prezidentui Kennedy, kad 
iki kovo 15 rusai atitrauks iš 
Kubos "keletą tūkstanačių" ka
riuomenės. Spėliojama, kad tas 
“keletas“ gali reikšti 3-8 tūks
tančius. O viso esą Kuboje apie 
22.000 sovietinės kariuomenės.

Chruščiovo pranešimą vy- 
, riausybė ir kongresas palaikė 
jau geru ženklu, bet nepaten
kinamu. Vyriausybė seniai de
rėjosi su Sovietais, kad Įvykdy-

tų Chruščiovo pažadą kariuo- 
rr.anę atsiimti. Galima spėti, 
kad Chruščiovas dabar pažadė
jo dali kariuomenės atsiimti 
dėl to. kad Kongrese kilo susi
jaudinimas ir pirmadienį, vasa
rio 18. komisija pradėjo tirti 
rusų kariuomenės buvimą Ku
boje. Augant reikalavimam im
tis griežtu priemonių prieš jų 
buvimą, Chruščiovas pamėgino 
užbėgti už akiu ir padėti vėl nu
delsti.

Amerikos vyriausybė aiški
na. kad rusų buvimas Kuboje 
nėra pavojingas J. Valstybėm, 
bet pavojingas lotynų Ameri
kai. Tokį aiškinimą pakartojo 
ir A- Stevensonas. jau paskel
bus apie “keleto tūkstančių’’ 
žadamą atitraukimą. Rusų ka
riuomenė treniruoja subversy- 
vines grupes perversmam lo
tynų Amerikos valstybėse. Dėl 
to atskiri senatoriai pareiškia 
nuomones, kad visi rusai turi 
būti pašalinti iš Kubos.

tuojau 
XXIII. 
jaudi- 
antras

TELEVIZIJOJE JIE DEMONSTRAVO už
Televizijos ketvirtame kana

le yra programa "Today",. ro
doma ryte nuo 7 iki 9 v. ir 
perduodama visoje Amerikoje. 
Programa liečia aktualias: pa
rodo kas dedasi mieste-

Kas pusė valandos televizi
jos kameros nusukamos Į stu
dijos langą ir parodoma, kas 
dedasi Nevv Yorke gatvėje. Prie 
televizijos 
žmonės ir 
tus. Tai 
racijos.

Tą momentą sugalvojo pa
naudoti dr. P. Vileišis iš Wa-

langų susirenka 
atsineša net plaka- 

savotiškos demonst-

terburio. Sugalvojo nemoka
mai per televiziją pagarsinti 
Lietuvos vardą, jos okupacija, 
bolševizmo žiaurią priespaudą.

Vasario 16 išvakarėse, vasa
rio 15 ankstų rytą jis atvyko 
iš Waterburio. Atvyko ne vie
nas. Dar keliavo K. Bagdonas, 
J. Valaitis, Eugenija Melnikai- 
tytė. Gražina Melnikaitė. ir Gra
žina Liaudanskaitė. Su savim 
atsivežė ir plakatų. Ankstų ry
tą. dar prieš septynias, jie jau 
buvo prie studijos langų. New 
Yorke 49 Str- ir 6 Avė.

Ši protestuojanti grupė per

LIETUS os laisvi; 
televiziją buvo parodyta ketu
ris kartus: 7, 7:30. 8, 8:30. Stu
dijoje lankėsi dr. P. Vileišis, 
supažindindamas, kokia proga 
jie iš taip toli atskrido protes
tuoti-

Demonstrantais susidomėjo 
anksčiau atsikėlę New Yor- 
gyventojai. Nevienas susto- 
pasikalbėti ir išsiaiškinti.

ir
ko
jo
kur ta Lietuva, kodėl ją taip
persekioja komunistai.

Vėliau visa 
grupė buvo užsukus į Darbi
ninko redakciją papasakoti sa
vo karštų įspūdžių.

UM

VVATERBURY DEMONSTRAVO. Nuotr. J. Valaičio, Waterbury.
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rėjo eiti stovyklos ligoninės 
sargo-šlaviko pareigas.

Išleistas į laisvę jau kiek 
anksčiau ir norėjęs tuoj atvyk
ti į Visuot. Bažnyčios Susirin
kimą, bet sveikata neleidusi.

Į Romą atvyko niekam ne
pranešęs. Kai Romos stotyje iš
lipo iš Vienos traukinio, nie
kas jo nelaukė, nesutiko. Todėl 
buvo tikra staigmena, kai vėlų 
vakarą jis atsirado prie netoli 
R o m o s esančio Grottaferrata 
bazilionų vienuolyno durų, kur 
jis ramiais laikais, lankydama
sis Romoje, vis apsistodavo. 
Romą pažįsta gerai, nes čia 
Grigaliaus universitete yra ėjęs 
teologijos mokslus. Bazilionai 
jį rūpestingai globoja ir kol 
kas neprileidžia lankytojų, aiš
kindami, kad svečias yra išvar
gęs ir jam reikalinga visiška 
ramybė.

Pirmąją žinią apie metropo
lito Slipyi atvykimą i Romą 
pranešė patsai popiežius Jonas 
XXIII vasario 10 d. audiencijo
je Milano maldininkam.

Tos pat dienos pavakare val
stybės sekretorius kard. A. Ci- 
cogniani ir Rytų Bažnyčios 
Kongregacijos sekretorius kard. 
G Testą nuvažiavę į Grotta
ferrata atvežė metropolitą Sli- 
pyį į Vatikaną, kur jį 
priėmė popiežius Jonas 
Susitikimas buvęs labai 
nantis: tiek vienas, tiek
per ašaras negalėję žodžio iš
tarti.

Yra patirta, kad metropoli
tas Slipyi gavo užsienio pasą ir 
leidimą išvažiuoti be jokių sąly
gų. Yra tikra, kad jis valdžios 
nebuvo Išsiųstas. Norįs pasilik
ti iki Bažnyčios Susirinkimo 
pabaigos ir paskui vėl grįžti at
gal — “į laisvę ar Į pančius” 
— pats išsitaręs.

Netikėtą ukrainiečių metro
polito paleidimą spauda Įvai
riai komentuoja. Spėliojama, 
kad sekančioje konsistorijoje 
(kurioje skiriami kardinolai) 
popiežius paskelbsiąs vardus tų 
trijų kardinolų, kurie 1960.III. 
28 yra paskirti, tačiau jų var
dai liko popiežiaus paslaptis 
(in pectore); jų tarpe būsiąs ir 
J. Slipyi.

Kai 1960 rugpjūčio mėn. 
pop. Jonas XXIII lankėsi Grotta 
ferrata abatijoje, ilgiau užtru- 

demonstrantų ko bibliotekoje, domėdamasis 
knygom ir visokiais leidiniais. 
Jo akis užkliuvo už vieno uk
rainiečių vyskupų išleisto lei
dinio. kurio viršelyje buvo met
ropolito Slipvi atvaizdas. Po
piežius panorėjo tą leidinį tu
rėti ir pasiėmė 
daroma išvada, 
jau tada buvo 
domėjęs Lvovo

Iš to fakto, kad šiemet popie
žius Jonas XXIII vasario 2 
gautųjų gražiu dideliu žvakių 
dalį yra pasiuntęs už geležinės 
uždangos (Lietuvon pasiųsta vi
soms katedroms', kad Visuot 
Bažnyčios Susirinkime dalwau-

su savim Iš to 
kad popiežius 

ypatingai susi- 
mctropolitu.

stebėtojai. kad ir šiemet Chruš
čiovas ir Jonas XXIII pasikei 
tė telegramom Naujųjų Metų 
proga (nors tas nebuvo skal
biamai. kai kas daro išvada, 
kad

'nukelta į 3 psl
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Tarp Linkolno ir Washingtono
karu Europoje aidėjo žmogaus 
lygybės ir laisvės šūkiai. Pran
cūzijoje dėl to kilo didžioji re
voliucija. Amerikoje 1776 lie
pos 4 buvo paskelbta nepri
klausomybė ir kovota laisvės 
kova, kuri baigėsi šio krašto 
laimėjimu. Gi tuo pačiu metu 
caristinė Rusija, susitarusi su 
vokiškąją Prūsija ir Austriją, 
užgrobė ir pasidalijo Lietuvos 
ir Lenkijos laisvą respubliką.

Neprikl. atstatymas yra besąlyginis reikalavimas
Estijos nepriklausomybes 45 metę sukaktį minint

— EDUARD VALLASTE ------------ --------------------------,—, .

DIDŽIAJAM KARUI praūžus, . Baltijos tremtiniai, atseit, es- 
prieš 45 metus, ir Baltijos tau- tai. latviai ir lietuviai, labai no
toms išsilaisvinus iš Rusijos liai tvarkėsi savo stovyklose, 
jungo, labai greitai pasireiškė rūpindamiesi patys pagerinti 
kūrybinė jų galia. Negausios

.. ; ■ .. - . . .

Kai estai laisvame pasaulyje 
ir gimtajame krašte mini Va-

** prisimena praeitį, bet ir apžvel
gia tai, kas yra dabar daroma 
nepriklausomybe atgauti, ir 
ryžtasi - ateityje dar uoliau 
siekti laisvės.

B tikrųjų Estijos nepriklau
somybė nėra tik praeities reika
las. Tarptautinės teisės atžvil
giu Estijos w nepriklausomumas 
tebeegzistuoja ir yra pripažįs
tamas didžiųjų demokratijos 
kraštų. Tebeegzistuoja ir pa
čioje estų tautoje, nes ji nėra 
su prievarta sutikusi ir savo 
laisvės atsisakiusi.

Lietuvos nenriklausomybės 
šventėje New. Yorke kongres
menas John V. Lindsay savo 
kalboje atkreipė dėmesį, kad 
Vasario 16 įsiterpia tarp Lin
kolno ir Washingtono gimta
dienių. Tai atsitiktina, bet ir 
reikšminga. Du didieji Jungti
nių Amerikos Valstybių prezi
dentai, kurių vardai tebėra gy
vi šio krašto istorijoje ir tau
tos atminime, yra buvę žmo
nių laisvės skelbėjai ir gynėjai. Kai Vakarų pasaulyje laisvės 
Washingtonas gynė šio krašto 
gyventojų teisę laisvai apsis
pręsti ir nepriklausomai tvar
kytis. Linkolnas kovojo už vi
sų žmonių lygias teises laisvai 
tvarkyti savo gyvenimą- Abu 
tie didieji vardai ir laisvės ide
alai gaubia Vasario 16 dekla
raciją, kuria buvo išreikšta lie
tuvių tautos valia laisvai gyven
ti nepriklausomoje savo vals- , jos kilo vidaus karas, bet jis 
tybėje.

idealai buvo iškelti. Rytų rusiš
kajam pasaulyje jie buvo su
mindžioti.

Linkolno laikais pasikartojo 
tas pats, šiemet minima 100 
metų sukaktis, kaip Abraomas 
Linkolnas 1863 sausio 1 pa
skelbė emancipacijos arba ver
gų išlaisvinimo deklaraciją. Dėl

Kai prieš 45 metus buvo ko
vojama dėl Estijos laisvės, ku
rią jau tada kėsinosi užgniauž
ti bolševikai, tai jie estų tauto
je sutiko pasipriešinimą; ko
munistu idėjos neturėjo jokio 
pasisekimo. Estai, kaip ir kitos 
dvi Baltijos pakraščio tautos, 
nesileido paverčiamos suskuru
siu proletariatu ir nesidavė pa
daromos sovietinėmis respubli
komis. Tai labai aišku iš anų 
laikų kovos 
Ir šiandien 
suverenumo 
besąlyginiu 
estų tautos.

Tačiau tos praeities kovos, 
ginant -savo žemę ir savo dar
bo vaisius, nereiškė kokio už
darumo nuo pasaulio ir jo dvi-' 
lizadios. Estai, kaip ir jų kai- 
mvnai^ei Baltijos pamario bro- savo skaičiumi estų, latvių ir 
liai, latviai ir lietuviai, visada lietuvių tautos pasirodė lygios 
buvo Vakarų kultūros įtakoje, kitom savo kokybėm ir kuria- 
Rytuose jie neturėjo nei pa- muoju darbu, kups patraukė vi- 
vvzdžių nei galimybės ką nors so pasaulio dėmesį. Tai gerąi 

žinome iš Baltijos kraštų laisvo 
gyvenimo tam dviejų didžiųjų 
karų. Antrasis pasaulinis ka
ras vėl atnešė nelemti. Daug 
estu, latvių ir lietuvių atsidūrė 
už gimtosios žemės sienų.

Svetur, tremtyje, trys Balti
jos tautos gana sunkiom savo 
gyvenimo sąlygom vėl parodė 
savo kūrybinį pajėgumą. Gene
rolas Dwight D. Eisenhoweris, 
vyriausias sąjungininkų vadas, 
o vėliau JAV prezidentas, sa
vo karo atsiminimuose (Crusa- 
de in Europe), užsimena, kad

vvzdžių nei galimybės ką nors 
aukštesnio pasiekti. Nėra atsi
tiktinis. dalykas, kad milžiniš
kame plote tarp Baltijos jūros 
ir Tolimųjų Rytų (Pacifiko), 
tame žemyne, kuris kartais pa
vadinamas Eurazija, pirmasis 
universitetas buvo įsteigtas Vil
niuje (Lietuvoje), o antrasis 
Tartu (Estijoje); tik žymiai vė
liau įkurtas Maskvoje (Rusijo
je). Net rusams užėmus ir ca
ram valdant Baltijos šalis, jų 
kultūrinis lygis ir gyvenimo 
standartas buvo aukštesnis, ne
gu visoje Rusijoje. Taip yra li
gi šiol ir valdant komunistam.

tis su bolševikine okupacija. 
Mes esame įpareigoti kovai už 
laisvės atstatymą; Henrikas 
Visnapuu, miręs estų poetas, 
vieną kartą yra pasakę, kad 
tai, kas yra ivvke Estijoje, Lie
tuvoje ir Latvijoje, tėra tik vin
gis laisvėje, tik pereinamasis 
tamsos laikotarpis. Tūkstančiai

savo gyvenimo* salvgas. Visos 
tos trvs tautos dažniausiai gy- . _________
veno kartu- Jungė ne. tiktai metų,' sugulusių mūsų tautų 
praeitis. bet ir bendra ja kraš- charakteryje, negali būti išdil
tu nelaimė*. Joję žymiai labiau dyti sovietinės propagandos, ir 
suartėta. negali būti užslopintas laisvės

Prismažistu. kad man tik siekimas jokiais draudimais 
Vokietijoje. Goettingeno sto- nei dabartine tiranija. Estija, 
wklone. alkiau nušvito Balti
jos tautų vieningumo didesnis 
reikalas. Artimas bendradarbia
vimas ir draugiški ryšiai mums 
šiandien ypač reikalingi ir vi
somis pastangomis palaikytini.

Latvija ir Lietuva vieną dieną 
vėl grįš j laisvo pasaulio bend
ruomene. Mūsų pareiga siekti 
to švento tikslo.

EDUARD V AL LASTE, šio 
straipsnio autorius, yra žurna
listas ir redaktorius Madrido 
(Ispanijos) estiškų radiio trans
liacijų, vadinamų "Estijos bal
su iš laisvės". Autorius taip

I “
MINĖDAMI savo kraštų lais

vės dienas, mes atliekame pri
valomą savo tautom pareigą. 
Mūsų tautų gyvenimas ir isto- pat yra Estu Pasaulinės Tary- 
rija nesibaigia ir negali baig- gos New Yorke sekretorius.

Sovietinė prievarta yra ne 
tiktai tų didžiųjų laisvės • idea
lų paneigimas bei išniekinimas, 
bet ir nusikaitimas žmonijai- 
Kokia maža ir fiziškai silpna 
bebūtų tauta, ji yra pasaulinės 
žmonių šeimos narys, lygus di
džiom ir galingom tautom. Tau
tos teisė į laisvę ir lygybę pri
klauso ne nuo jos didumo ar 
galingumo, bet nuo to, kad ji 
yra gyva ir kad teisingumas 
reikalauja atiduoti kiekvienam 
tai, kas jam priklauso. Kiek- 

- vienai tautai priklauso teisė 
laisvai tvarkytis. Kai didesnė 
ir galingesnė tauta ar valstybė 
tą teisę sumindžioja, ji nusto
ja teisės būti laisvo pasaulio 
bendruomenės nariu. Ji pati sa
ve išskiria kaip nusikaltėlė. To
kia yra šiandien Sovietų Rusi
ja-

buvo laimėtas žmogaus teisių 
ir lygybės gynėjų. Vergija bu
vo panaikinta- Tuo tarpu caristi- 
nėje Rusijoje lietuvių, lenkų ir 
kitos tautos liko pavergtos. Lie
tuvių ir lenkų sukilimas, ku-

ESTU tauta yra ugro-finų kil
mės ir šioje grupėje savo gausu
mu vra trečioji. Kaip rodo nau
jausi archeologiniai daviniai, 
dabartinėje savo teritorijoje es
tai gyvena jau 7000 metų. Čia 

riam šiemet taip pat sueina jų prosenoliai medžiojo \tan- 
i kiuose miškuose, žuvavo gau

siuose vandenyse, gynėsi nuo 
įsibrovėlių iš šalies. Estų teri
torija, įsiterpusi tarp Suomių ir 
Rygos įlankų Baltijos jūroje, o 
rytuose atsirėmusi į ežeringas 
ir pelkėtas žemes, buvo ir liko 
taip aprėžta, kad nėra skatina
ma ekspansijai, čia tereikėjo ir 
reikia kovoti, kad būtų išsau
gota, kas turima-

Nė 
estų 
mam 
tiesa, 
estai

100 metų, buvo kruvinai užslopintas. Ir šiuo atveju Rusija 
skyrėsi iš laisvo Vakarų pasau
lio, kaip žmonių ir tautų engė
ja-

Rusijos išsiskyrimas iš lais
vojo pasaulio yra būdingas ne 
nuo šiandien. Jurgio Washing- 
tono laikais Amerikoje ir Va-

Šiandien bolševikinė Rusija 
taip pat yra priešinga bet ko
kiai žmogiškajai laisvei, nors 
liežuvį plėšdama garsinas “lais
vės gynėja”. Faktai nepaniegia- 
mi: spygliuota geležinė uždan
ga, dusinanti komunistinė dik
tatūra. kolchozinė baudžiava, 
rusų kolonijom paversti pa
vergtieji kraštai, koncentraci
jos stovyklos Sibire. Tai nuož
mių nusikaltėlių darbas. Ir jei
gu su jais dar santykiaujama, 
tai tik dėl to, kad stinga Wa- 
shingtono ir Linkolno, kurie 
laisvės priešam nedarė jokių 
nuolaidų.

Baltijos jūra nesugundė 
bet kokiem prasiverži- 
i svetimus kraštus. Yra, 
žinoma, kad 1187 metais 
buvo pasiekę Švedijos

krantus ir sunaikinę tuometinę 
jų sostinę Sigtuną. Bet ir tas 
narsus žygis tebuvo iššauktas 
savisaugos- švedai buvo pradė
ję atplaukti ir puldinėti Esti- nežinomo 
jOS krantus. priklausomybės laikais.

Baltijos pamaryje.
Estijos valstybės 
atstatymas lieka 

reikalavimu visos

METROPOLITAS SUPYI ROMOJE
(atkelta iš 1 psl.)

galima tikėtis naujos linijos 
santykiuose tarp Bažnyčios ir 
komunistinio režimo,

Yra pastebėta, kad Maskvos 
laikysena Vatikano atžvilgiu 
paskutiniu metu nėra tokia pik
ta, kaip seniau- Bažnyčios Su
sirinkimas, kuris yra pasauli
nio masto įvykis, negalėjo lik
ti Maskvos nepastebėtas ir ne
įvertintas, jei ne kitaip, tai 
bent propagandai — parodyti 
pasauliui savo norą ir šioje sri
tyje tam tikros koegzistencijos.

O ir Vatikano sluoksniuose 
vis labiau bręstanti mintis, kad 
nereikia užpūsti paskutinio vil
ties žiburėlio; kad nereikia pa
smerkti tų, kurie kontaktais ir 
derybom su komunistiniu reži
mu stengiasi bent ką išgauti, 
bent ką apsaugoti ar išsiderė
ti. Tai rodo ir Lenkijos primo 
kard Wyszynskio užimtos lini
jos tam tikras aprobavimas, 
kai jis, nors ir pasisakydamas 
prieš visokius valdžios varžtus, 
betgi nenutraukia santykių su 
Gomullęa ir ieško kokios nors 
išeities. Romoje vis dažniau 
kartojami gandai, kad sateli
tinės valstybės, Maskvos patari- 

bandys ieškoti ryšių su
Vatikanu ir gal net prieiti prie 
tam tikrų susitarimų ar net menėje.

konkordatų, ypačiai tos valsty
bės, kuriose gyventojų daugu
ma yra katalikai, iki šiol nepa
sidavęs ateizmo propagandai ir 
išlaikę savo tikėjimą.

. Dr. J. Sav.

Kova gali būti ilga
(atkelta iš 2 psl.)

kvos diktuojami ir kontroliuo- 
Jami-JLietuyių tautos kovos ui 
nepriklausomybę amžių eigoje 
ir Šiame šimtmetyje testiprina 
mūsų prisirišimą prie tėvynės.- 
Jos turi žadinti tikrąją tėvynės 
meilę ir rezistencijos dvasią. 
Ko negali padaryti pavergtasis 
lietuvis, tą turi atlikti laisvasis. 
Lietuviai, būdami lojalūs kraš
tams, kur gyvena, kovą už Lie
tuvos laisvę turi jungti į bend
rąją kovą už Laisvės idealą. 
Mus jungia viltis, mus jungia 
mūsų tėvynei ir lietuvio mei
lė lietuviui.

Tat, atiduodami pagarbą žu
vusioms už Lietuvos laisvę, pa
gerbdami už ją kovojusius ir 
kovojančius, visi petis petin 
neškime po plytelę Lietuvai at
statyti, kad ji vėl gyvuotų, 
kaip laisva ir nepriklausoma 
valstybė tarptautinėje bendruo-

VIENŲ VIENI
REZISTENCIJOS KOVOSE

(6)
Tos visos priemonės VII. 14 nepajėgė sutraukti pa

kankamai rinkikų prie urnų. Rinkimai buvo pratęs
ti antrai dienai. Vyriausioji rinkimų komisija pirmos 
dienos vakare per radiją kaltino, kad “Smetonos kli- 

f kos liekanos” kai kuriose apylinkėse mėtė ant žemės 
rinkikų sąrašus ir “kitaip kliudė žmonėm išreikšti jų 
siekimus” (XX Amžius 1940. VII.15). Buvo įsakyta 
milicijai atgabenti nebalsavusius. Po antros balsavi
mo dienos paskelbė, kad rinkimai praėjo “laisvai” ir 
“su entuziazmu’’. Vyr. rinkimų‘komisijos VII.17 skel
bimu buvo paduoti 1.386.599 balsai, arba 95.1 proc. 
turėjusių teisę balsuoti. Tačiau iš tikrųjų turėjusių 
teisę balsuoti skaičius nebuvo žinomas, nes balsuoto
jų sąrašai nebuvo sudaromi, o balsavo taip pat ir ne 
Lietuvos piliečiai, raudonarmiečiai. Paleckio intymiu 
pareiškimu, balsavo 15-16 proc. (A. Garmus. Liet. 
Arch. 13 p.). Tarp 79 ‘išrįpktų” buvo apie 58 forma
lūs komunistai.

Tik rinkimų davinius paskelbus, buvo padiriguo- 
ta -nauja mitingų banga, kurioje jau buvo skelbiama 
tai, kas prieš rinkimus buvo nutylima ir paneigiama 

' — '‘liaudies” reikalavimai, įvesti Lietuvoje Stalino 
konstituciją ir paversti Lietuvą Sovietų Sąjungos da
lim. Laikraščių antraštės skelbė: -“Kariai reikalauja 
Lietuvą dėtis į Sovietų Sąjungą, suvalstybinti fab
rikantų ir visų kapitalistų turtus”, “Darbininkų ma
sės reikalauja suvalstybinti fabrikus, bankus, dva
rus” ir 1.1. Tai buvo įvykdyta labai greitu tempu. 
“Liaudies seimas” susirinko VII.21 ir po valandos nuo 
atidarymo priėmė “dekliaraciją apie valstybės sant
varką”, kuria “Lietuvoje įvedama tarybų santvarka.

Lietuva skelbiama Socialistine. Tarybų Respublika”. 
Kitą dieną antroj dekliaracijoj nutarta “prašyti So
vietų Socialistinių Respublikų Sąjungos Aukščiausiąjį 
Sovietą priimti Lietuvos Sovietų Socialistinę Res
publiką į Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjungos 
sąstatą sąjungine respublika tais pačiais pagrindais, 
kuriais įeina į SSRS Ukrainos, Gudijos ir kitos są
junginės respublikos”. -

Aplinkybes, kuriom tos dekliaracijos buvo pa
skelbtos, nušvietė 8 buvę to “liaudies seimo deputa
tai” 1942.VIII.30 pareiškime: tie “deputatai”, kurie 
nebuvo komunistų partijos nariai. eDekanozovo ir Poz- 
dniakovo buvo reikalaujami balsuoti už Lietuvos į- 
jungimą; balsai nebuvo skaitomi; balsavo ir pašak
niai asmenys (enkavedistai), kurie buvo pasodirre 
tarp deputatų. A. Garmaus specialus pareiškimas apie 
atsilankymą pas Dekanozov^VII.17-18 pasitikrinti 
gandų dėl Lietuvos nepriklausomybės. Į jo paklausi-
mus Dekanozovas nusišypsojo ir atsakė: “O ar jūs 
matote, kas vyksta už lango? ... Matote, jei jau ne, 
ši minia, kuri nušlavė jūsų nepriklausomybę, tai šie 
tankai rodo, kad Lietuva jau nebegali būti nepriklau
soma”. Kai Garmus pareiškė nebalsuosiąs už Lietu
vos prijungimą, Dekanozovas į tai: “Tik pamėginki
te, Yra priemonių daryti taip, kaip mes norime, o jų 
mes pakankamai turime” (Liet. Arch.^16 p.).

Paskutinis Lietuvos įjungimo aktas buvo Mask
voje 1940.VIII.3: Sovietų Sąjungos aukščiausias so
vietas nutarė “patenkinti Lietuvos prašymą” ir priim
ti Lietuvą į Sovietų Sąjungos šeimą tokiom teisėm, 
kaip Ukrainos ir Gudijos respublikos, perimant iš 
Gudijos ir prijungiant prie Lietuvos Švenčionių rajo
ną, Vidžių, Godubiškio, Rodūnios ir kitų rajonų lie
tuviškai kalbančias dalis.

Kas Maskvon važinėjo ir ten buvo priversti būti 
Lietuvos nepriklausomybės duobkasiais? Tai kompar

tijos paskirti "prašymui” į Maskvą vežti — J. 
Paleckis, M. Gedvilas, L.Adomauskas, M. Mickis, A. 
Venclova, L. Gira, V. Vitkauskas, M. Šumauskas, Gros- 
manas-Didžiulis, P. Cvirka, Salomėja Nėris, K. Pet
rauskas, P. Zibertas, S. Vaineikienė, Męskupas—Ado
mas, V. Ditkevičius, P. Petrauskas, J. Dembskis, M. 
Kutraitė. B. Abdulskaitė. Gedvilas nenuvyko, turėjo

Lietuvoje pavaduoti Paleckį, tad nuvyko jo vietoj G. 
Paleckienė (Dirva 1963.1.25).

Lietuvos okupavimo ir įjungimo į Sovietų Są
jungą procesas buvo baigtas. Liko antras uždavinys 

—Lietuvos sovietizacija, kuriai reikėjo daugiau lai
ko.

3. SOVIETINIMO PROCESAS

Pramonės, prekybos, namų, bankų sovietizacija, kaip 
visuomenes nuskurdinimo priemonė. “Liaudies sei
mas” posėžiavo 3 dienas. Be dekliaracijų apie Lie
tuvos pavertimą “tarybine respublika” ir Lietuvos į- 
jungimą į Sovietų Sąjungą, jis paskelbė žemes, ban
kų, pramonės, prekybos įmonių nacionalizavimą. Tai 
buvo pagrindas sovietinei sistemai įvesti į Lietuvos 
ūkinį gyvenimą jau atskirais įstatymais bei instrukci
jom. Ypač po 1940.VIII.25. kada buvo paskelbta so
vietinė konstitucija.

1940. Vtt.26 paskelbtas pramonės įmonių nacio
nalizacijos įstatymas valstybino tas įmones, kuriose 
buvo per 20 darbipinkų, arba tas, kuriose buvo 10 
darbininkų ir automatiniai varikliai. Praktiškai buvo 
nacionalizuotos visos, kurias numatė vietiniai nacio
nalizacijos vykdytojai. IX.27 prekybos nacionalizaci
jos įstatymas įsakė “nacionalizuoti visas privatines 
prekybos įmones, kurių metinė apyvarta siekia 150, 
00.0 litų ar daugiau” (Cit. Liet. Arch. 261 p.). Ke
liom bangom buvo nacionalizuotos 1,593 prekybos į- 
monės, kurių 1320 priklausė žydam, 147 lietuviam, 65 
buvo mišrios (žydų ir lietuvių), 33 lenkų, 28 vokie
čių. Nenacionalizuotos smulkios prekybos krautuvėlės 
buvo aprūpinamos prekėm tik po to, kai jom jau bu
vo aprūpintos valstybinės. — Bankai nacionalizuoti 
visi. Namai — tie, kurių naudojamas plotas yra di
desnis kaip 220 kv. metrų didžiuosiuose miestuose, ir 
d įdesnis kaip 170 k v. metrų mažesniuosę.

Nacionalizacijos procese buvo daug chaoso, saviva
lės turto eikvojimo, gamybos. sulėtinimo. Tačiau pro 
tą netvarką buvo aiškus siekimas ne tik turtui bei ka
pitalui duoti naują savininką valstybės vardu, bet it 
specialus sadistinis siekimas sunaikinti buvusius pri
vatinio turto savininkus. Pvz. nacionalizuojant buvo 
perimamos ne tik įmonės ir su jom susijęs kapitalas, 
bet ir asmeninės savininko ar jo šeimos einamosios

sąskaitos. Jei įmonė turėjo skolų, jas padengti turė
jo buvęs savininkas. Skolas, užtrauktas namus statant 
turėjo mokėti buvęs namų savininkas. Buvo uždėta 
papildomų mokesčių už įmonių praėjusius metus, ir 
tuos mokesčius turėjo mokėti vėl buvęs savininkas.

Kitas socialistinis siekimas — nuskurdinti visus 
taupytojas. Nacionalizavus bankus, pradžioje indėli
ninkam buvo leista atsiimti iš bankų po J.000 litų 
mėnesiui, paskiau po 250 litų su specialiu komisaro 
leidimu, o nuo 1941.III.25 indėliai buvo nusavinti, pa
liekant teisę atsiimti iš viso 1,000 rb. 12,000 indėli
ninkų tokiu būdu buvo atimta 38 mil. rb. — Prie
monė nuskurdinti privačiai turintiem daugiau pinigo, 
o taip pat priemonė visam gyvenimo standartui nu
mušti buvo lito pakeitimas į rublius santykiu 10:9. 
Rinkoje litas buvo lygus 3-5 rb; taigi piliečių per
kamoji galia sumažinti 3-5 kartus. Bet' toks kursas 
buvo labai patogus okupaciniam pareigūnam ir jų 
šeimom už rublius pigiai apsirūpinti Lietuvos prekėm - 
ir jas gabenti į Rusiją. Tą dieną, kai rublis buvo į- 
vestas vietoje lito, rinkoje buvo 223 mil. litų. Už juos 
buvo gauta 200 mil. rublių vietoj realios vertės 700- 
800 mil. Tiek buvo nuskurdintas visas kraštas.

Trečias siekimas: palaipsniui įjungti Lietuvos 
ūkinio gyvenimo atskiras šakas į Sovietų Sąjungos 
ūkinę sistemą. Taip Lietuvos Bankas, geležinkeliai, 
užsienio prekyba buvo išimta iš Lietuvos ministerijų 
žinios ir perduota Sovietų Sąjungos atitinkamiem ko
misariatam, kurie turėjo savo įgaliotinius prie vadi
namos LTSR vyriausybės. Dėl to Lietuvos prekyba su 
Vakarais sustojo ir buvo pasukta į Leningradą, Mask
vą, į sovietinius kraštus, nors iš “Tarybų Sąjungos 
nieko kita pirmai pradžiai nebuvo galima gauti kaip 
.. .arbūzų ‘badaujančiai Lietuvai’ ” (Tarųlis. Liet. 
Arch. 223 p.). Nacionalizuotų prekybos, pramonės į- 
monių administracijai, kuriai buvo sudaryti du komi
sariatai,' prekybos ir pramonės, buvo taip pat skirta 
rusų kontrolė — “vnieštorgo” atstovui Morozovui 
dar liepos pradžioje turėjo būti įteiktas sąrašas pre
kybos įmonių su 150,000 litų apyvarta ir pramonės 
įmonių su daugiau kaip 20 darbininkų. Morozovas pa
skyrė ir pavaduotojus minėtų komisariatų komisaram.

(Bus daugiau)



DR. J. PUZINAS ir dr. J. Girnius. Visos šio puslapio nuotraukos V. Ma
želio.

Vienybės dienos
Lietuviy Fronto Bičiuliu suvažiavime

ŠV. ANTANO GIMNAZIJA KVIEČIA IR LAUKIA
"Ar išsilaikys lietuvybė šia

me krašte?" 'Ar jaunoji karta 
brangins mūsų kultūrines ver
tybes?" "Ir kas toliau?" Lietu
viškoje spaudoje tokiomis ir 
panašiomis antraštėmis dažnai 
pasirodo straipsnių kuriuose 
gvildenamas lietuvybės išlaiky
mas Amerikoje.

Tėvai pranciškonai nuo pat 
savo įsikūrimo šiame kontinen
te nepaliko nejautrūs šiam 
klausimui. Tarp daugeriopos 
veiklos lietuvių tarpe jie žvel
gė ir į ateinančios lietuviškos 
kartos ateitį.

Jaunimas yra jautrus idea
lams, tik reikia juos perteikti 
jiems prieinamu keliu. Toki ke
lią jie atrado — lietuvišką gim
naziją-

Iš pradžių atrodė lyg svajo
nė ir sapnas- Tokios įstaigos į- 
kūrimas ir išlaikymas pirmiau
sia yra surištas su nepaprasto
mis finansinėmis išlaidomis, o 

kur mokomasis personalas ir 
visos kitos sunkenybės. Tačiau 
ši svajonė tapo tikrove, kai 
1956 metais T. Jurgis Gailiu- 
šis, pranciškonų provincijolas, 
paskelbė lietuviškoje spaudoje, 
kad Ken nebunkporte atidaro
ma lietuviška gimnazija ir kvie
tė visuomenę ją paremti. Tada 
daug kas į tai žiūrėjo abejin
gai ir kritiškai, bet toji lietuvių 
karta, kuri mums išstatė baž
nyčias, palaikė lietuvišką spau
dą ir lietuvybę per ištisus de
šimtmečius, tyliai siuntė aukas, 
dėjo plytelę ant plytelės, kol 
iškilo šv. . Antano gimnazijos 
rūmai. Juos jau septyneri me
tai pripildo iš daugelio Ameri
kos ir Kanados valstybių suva
žiavę lietuvių berniukai.
Ko jie čia mokosi?

Pirmiausia šv. Antano gim
nazijoje išeinamas pilnas Mai
no valdžios nustatytas gimna
zijos kursas anglų kalba ir pa

Letuvių Fronto Bičiulių ini
ciatyva vasario 9-10 New Yor- 
ko lietuviai ir jų svečiai turėjo 
net kelias intelektualines, me
nines ir vaišių pramogas. Vis
kas vyko vienybes tema ir dva
sia-
Vienybė skirtybių įtampoje

Vasario 9 nuo 10 vai. r. iki 
5 v. p-p. buvo sudėtinės disku
sijos tautihės vienybės tema 
kultūriniu, politiniu ir gene
racijų atžvilgiais. Šių diskusijų 
vaaovas dr. J. Girnius savo į- 
vedamajam žody pastebėjo, 
kad tautinės vienybes ilgesys 
mumyse eina iš būties ir vie
nybės tolygumo. Juo tobules
ne būtis, juo gilesnė vienybė. 
Bet juo ji gilesnė — juo tra
pesne. Yra prievartos vienybė 
ir yra laisvės vienybė. Vienybė 
nenaikina skirtybių. Ji vyksta 
skirtybių įtampoje. Kultūros 
srity vienybė pirmiausia reiš
kia atvirumą visiems kūrybos 
laimėjimams. Kiekvienas toks 
laimėjimas yra visų laimėjimas. 
Kultūrinę vienybę ardo: pastan
gos monopolizuot išmintį ir ki
tus nuvertinti; polemikoj ne
silaikymas taisyklės, kad žmo
gus yra daugiau, nei jo atskiri 
veiksmai ar net jo darbų vi
suma, nes tik mirtis žmogų 
atbaigia; pastangos atskirą 
veiksmą suvisuotinti; nesuvoki
mas savo kompetencijos ribų: 
ir vietoj geros valios — piktos 
neišmonės.

ruošia moksleivius tęsti studi
jas visose Amerikos kolegijose 
bei universitetuose.

Lietuviu kalba šioje gimna
zijoje yra pripažinta Maino val
stybės pilnateise ir visiems pri
valoma svetima kalba, už ku
rią duodami kreditai.

Šalia pamokų gimnazijoje vi
somis kryptimis vystomas lie
tuviškas veikimas. Čia aktyviai 
veikia ateitininkai, skautai, tre
tysis ordinas ir įvairūs • klubai. 
Lietuviškiems minėjimams ir 
šventėms berniukai ruošiasi en
tuziastiškai ir patys išpildo pro
gramas lietuvių kalba. Lietuviš
ka daina gimnazijos choro 
skamba repeticijų metu, minė
jimuose, amerikiečių salėse ir 
lietuvių kolonijose. Daina yra 
viena sėkmingiausių priemonių 
ugdyti lietuviškai dvasiai. Ne
nuostabu. kad kažkurie berniu
kai, atvykę gimnazijon nemo
kėdami nė žodžio lietuviškai, 
greitai pamėgsta lietuvišką dai
ną. o per ją ir lietuvišką dva
sią bei jos kalbą.

Reikia tačiau apgailestauti, 
kad gimnazija nesusilaukia tiek 
mokiniu, kiek galėtu sutalpin
ti. Pranciškonų vadovybė, tikė
damasi, kad jos nuolatinis at
sišaukimas į lietuvius tėvus su
silauks platesnio atgarsio, pra
dėjo plėsti gimnazijos bendra
butį ir statyti sporto salę, be 
kurios neįmanoma tęsti gimna
zijos besiplečiantį veikimą- Vi-

Šv. Antano gimnazijos Kennebunkport, Maine, 

BERNIUKŲ CHORAS DAINUOJA

DARBININKO METINIAME KONCERTE

Pradžia 4 vai. popiet

kovo 3, sekmadienį, Šv. Tomo parapijos salėje
JAMAICA AVĖ. ir 88th STREET kampas WOODHAVENE

Chorui vadovauja:

T FA . BERNARDINAS GRALSLYS, O.F.M.

Bilietai: $2.50. numeruotos vietos $3.00. studentams $2 00

Dr. J- Puzinas, papildydamas 
dr. J. Girnių, pasidžiaugė kul
tūrinės mūsų vienybes gražiom 
apraiškom. Liet- enciklopedi
jos, Lituanus talka, LB vadovy
bės vieningumas — tai patrau
klūs kultūrinės vienybės pavyz
džiai. Tačiau greta jų yra ir 
nevienybės reiškinių: nešvan
ki polemika, neobjektyvus kū
rybos vertinimas, kultūrinių in
stitucijų skaidymasis. Kultūri
nei vienybei reikia daugiau 
tarpideoioginės pakantos, ma
žiau ideologinio uždarumo, dau
giau skirtingų ideologijų žmo
nių bičiuliavimosi, daugiau ben- 
diadarbiavimo visoj spaudoj, 
ne tik savos ideoiogijos.

Dr. K. Ostraukas taip pat 
solidarizavo dr. J. Girniui ir 
dr. J- Puzinui, bet sykiu reiškė 
abejojimą, ar galima žmogaus 
asmuo atribot nuo jo veiksmų. 
Skirtybės kultūros gyvenime 
yra neišvengiamos. Dr. K- Os
trauskas reiškė ir kai kurių 
abejojimų dėl literatūrinių 
konkursų ir premijų infliaci
jos, nes tatai nevisada yra tik
ra priemonė tautinei kūrybai 
stiprinti.
Bendruomenės vaidmuo politi
nei vienybei

Tautines vienybės temą po
litiniu atžvilgiugva.uė Lietuvos 
Laisvės Komiteto pirm. V. Si
dzikauskas (vadovas), Br. Bie- 
liukas, V. Voiertas ir V. Valtie- 

sa tai vėl susiję su milžiniško
mis išlaidomis- Tačiau pranciš

kūnas. V. Sidzikauskas pažymė
jo, kad išeivija yra vieninga sa
vo politinių siekimų atžvilgiu, 
bet organizacinis nevieningu
mas šaukiasi taisomas. Siekiant 
organizacinio vieningumo, ne
galima išleist iš akių laiko po
veikio ir istorijos dinamikos. 
Lenkų laisvinimo organizacija 
atsiremia ‘ ‘mišriu’ ’ principu: 
dalis vadovybės narių renkama, 
dalis skiriama senųjų politinių 
grupių. Svarbu yra ir tinka
mas metodas vienybei siekti. 
Lig šiol Vliko bandomas “at
virų durų” metodas (prašom 
ateikit pas mus) vargiai gali 
būt vaisingas. Gal būtų vaisin
gesnis susitarimo kelias.

Ir B. Bieliukas sutiko, kad 
išeivija yra vieninga savo poli
tiniais siekimais, kurių sėk
mingam vykdymui kliūva sto
ka organizacinio vieningumo. 
Reiškė mintį, kad tremties bei

konai nenusimena. Lietuviško
ji visuomenė visados parėmė 
jų darbus, taigi ir šį užsimoji
mą parems. Jie įsitikinę, kad 
šv. Antano gimnazija nors ma
ža dalimi atiduos savo įnašą 
lietuviškai kartai.

Jau dabar galima registruoti 
berniukus ateinantiems mokslo 
metams. Berniukai priimami į 
visas keturias klases. Informa
cijos reikalais rašyti:

Very Reverend
Jurgis Gailiušis, O.F.M.

Franciscan Monastery 
Kennebunkport, Maine.

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ suvažiavimo diskusijose kalba V. Vaitiekūnas (d.), už stalo iš k. j d. 
Br. Bieliukas, V. Sidzikauskas, V. Voiertas.

PARTIZANŲ minėjime Apreiškimo parapijos salėje 

niai sambūriai nebuvo prisi
minti, o socialistams paliktas 
atskiras numeris. Pats Bieliu
kas savo schemos praktiška ga
limybe mažai betiki.

Vyt. Voiertas pasigedo tik 
bendros politinės vadovybės, 
nekvestionuodamas išeivijos po
litinių siekimų vieningumo. Sie
kiant bendros politinės vadovy
bės, neužtenka tik grąžinti Vil
kau Talką ir Liet. Frontą. Rea
li laisvinimo organizacijos vie
nybė yra galima tik pakeitus 
Vliko struktūrą ir įtraukus 
Bendruomenę gal būt 1:1 san
tykiu su organizacijų deleguo
jamais atstovais.
Kas skatina "trečią frontą"?

V. Vaitiekūnas pritarė Sidzi
kausko, Bieliuko, Volerto idė
jai, kad organizacinis vieningu
mas įmanomas tik draugėje su 
Bendruomenės veiksniu. Ta
čiau Vaitiekūnas, skirtingai nei 

išeivijos laisvinimo organizaci
jos vienybė turėtų atsiremti to
kiu principu, kuris vėliau tik
tų ir išlaisvintos Lietuvos poli
tiniam gyvenimui. Laisvinimo 
organizacijos vieningumą derė
tų grįsti suprastinimu išeivijos 
politinio margumo: užuot 10 
grupių, jį suredukuoti iki ko
kių 2-3. Darbo Federacija, 
Krikščionys Demokratai, Liet. 
Frontas, Ūkininkų Sąjunga tu
rėtų eiti vienu vardu, Tauti
ninkai. Santarvininkai, Atgimi
mo Sąjūdis, Liaudininkai ir Ū- 
kininkų Partija (Sidzikausko)— 
taip pat vienu vardu. Teritori-

anie trys, pažiūrėjo į išeivijos 
vieningumą politinių siekimų 
atžvilgiu. Anot Vaitiekūno, jau 
nuo 1955 tarp laisvųjų lietu
vių ima rodytis vadinamo “tre
čio fronto” reiškiniai. Tai jo
kiu būdu neina iš generacijų 
skirtybių, kaip paskleistas mi
tas įtaigoja. “Trečiafrontinin- 
kų” yra visose generacijose ir 
visose grupėse. “Trečiafrontiz- 
mą” skatina kovinga materializ
mo ideologija, išsilaisvinimo 
perspektyvų miglotumas, įvai
rūs asmeniniai išskaičiavimai 
bei avantiūristiniai polinkiai, 
taip pat svetimųjų paskatos.

vasario 10.

Kai Demokratinio Darbo Tal
kos rezoliucija okupanto vyk
domą Lietuvoje religijos ir baž
nyčios žlugdymą su pasitenki
nimu kvamiKuoja kaip kovą 
krašto lietuviui isiaisvint i§ kle
ro primestos “dvasines vergi
jos ', iš "dogmatinių voratink
lių", taigi, kai žlugdymas vie
nintelės institucijos, dar visą 
sumą procentų nepajungtos o- 
kupanto politikai, vertinamas 
ne tik kaip savos ideologijos 
laimėjimas, bet ir kaip laimėji
mas pačiai Lietuvai, negalima 
to kitaip suprasti, kaip išsijun
gimu iš bendrų išeivijos politi
nių siekimų. Kai “Darbas skel
bė, kad "kautynės eina ne tik 
prieš okupantą, bet ir dėl nau
jos gyvenimo santvarkos.. dėl 
naujos žmogaus sampratos’’, 
tai negalima nematyti, kad iš
eivijos lietuvis materialistas ko
voj su okupantu yra suskilęs. 
Ir kad, anaiptol, ne kiekvienas 
pajėgia savo kovingąjį materia
lizmą nulenkti Lietuvos laisvės 
siekimui, matome iš triukšmin
gai susprogdino “Darbo” žurna
lo.

“Trečiafrontizmą” skatina ir 
Lietuvos išlaisvinimo perspek
tyvų neaiškumas, nekonkretu
mas. Kai kam tai apdrumsčia 
politinę orientaciją ir sukelia 
tam tikrą nuovargį laisvinimo 
kovos pozicijose- Dėl šio nuo
vargio ir tarptautinės teisės 
faktai kai kuriems padoriems 
patriotams praranda savo 
reikšmę laisvės kovoje-

Jei asmeniniai išskaičiavimai 
ir avantiūristiniai motyvai po
litinių siekimų skaldymu nėra 
reikšmingas veiksnys, tai sve
timų paskatų veiksnys, kei
čiantis tarptautinei raidai, gali 
mūsų politinių siekimų vienin
gumui darytis vis pavojinges
nis. Todėl reikalinga naujai 
formuluoti Lietuvos laisvinimo 
kovos koncepcija, kuriai nusi
lenktų ir ideloginio egoizmo 
pagundos, kuri išryškintų išsi
laisvinimo perspektyvas, su
teiktų sąvokoms teisingą pras
mę ir nužymėtų gaires teisin
gai krypčiai tokiais gyvenimiš
kais klausimais, kaip lankyma
sis pavergtoje Lietuvoje ir p. 
Ne kartu skirtybės yra tauti
nei vienybei grėsmė

Dr. A. Klimas (vadovas), J. 
Boley ir K. Kudžma lukšteno 
tautinę vienybę generacijų at- 

(nukelta j 5 pzl.)
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“Sekmadienį 10 vaL būsiu su f, ,_________ „__________ _____________ ___________________K spal- {terapiją ir jos praeitį- šio po-
visa šeima MMurių parapijos vą laetuvoą vėliavoje. -JI prime- ka&to meta fotografai juos fo- 
bažny&oje ir paaukosim šv. ko- na šiandien liejamą kraują už tografavo. PreL J. Ambotas į- 
muniją už Lietuvą” — paša- T,s'u— v-.,
kė gubernatorius J, Dempsey.

JDempsey labai šiltai kal
bėjosi su Lietuvių Bendruom 
nės atstovais priėmimo metu. 
Jis palygino Lietuvą su savo 
gimtine Airija. Abi tautos daug 
kentėjo praeityje- Airija dabar 

, daug geresnėje padėtyje ne
gu Lietuva.

“Jūsų-tauta vergijoje, o ma
no laisva. Jei galėčiau pasira
šyti Lietuvai išlaisvinimo aktą, 
pasirašyčiau milijoną kartų” 
pabrėžė gubernatorius.

J. Dempsey žvelgė į lietuviš
ką vėliavą, delegacijos vado
vą prel J- Ambotą, kun. B-R. 
Benesevičių ir delegatus. Jis

Lietuvą. Jik"yra atpiritfmb teikė gubernatoriui dvi kny- 
kraujas. šaliašios raudonos gas: “Land of Heros” ir “Uttha- 
spalvoš tiktų bažnytinės vėlia- * nian Art”. Gubernatorius pa- 
vos balta spalva» kun primena prašė delegatas lietuviškos vė- 
nekaltumą. Turėtų būti ta krau
jo spalva simboliu lietuvių kar
toms. Tokios rūšies simbolis

Tautinė šventė
Kearny, N J. — Mūsų kolo

nija maža bet vieninga. Jei daž
niau lietuviški pragiedruliai į- 
siskverbtų į josios padangę, ji 
būtų dar stipresnė ir pajėges
nė- Stiprios šio krašto audros 
nuplauna mus į jūrą, iš kurios 
sugrįžti sunkiai beįmanoma. To
dėl, kad būtume atsparesni to
ms audroms, Lietuvių Bend
ruomenės Kearny-Harrison apy
linkė ruošia Lietuvos nepriklau
somybės minėjimą vasario 24 
4 vai. popiet. Lietuvių Katalikų 
Bendruomenės Centro salėje— 
6 Dąvis Avė-, Kearny, New Jer- 
sey.

I Kearny ruošiamus Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimus 
visada atsilanko daug aukštų 
valdžios pareigūnų ir žmonių 
ne tik iš Kearny, bet ir iš apy
linkių. Pernai į šį minėjimą 
buvo atsilankęs pats New Jer- 
sey gubernatorius G. Hughes ir 
kiti aukšti pareigūnai. Ir šie-

liavos. J. Dempsey dovanojo 
preL J. Ambotui sidabrinį 
šaukštą su įngraviruota Conn. 
State antspaudu ir patarė su 
juo valgyti, kai kito neras 
ir bus labai alkanas. O 
savo geram pažįstamu! kun. B. 
Benesevičiui padovanojo rak
tam grandinę.

Dr. P. Vileišis pasveikino gu
bernatorių Hartfordo LB. apy
gardos vardu. Jis prašė guber- ; 
na torių remti Lietuvos bylą 
šiame pasaulio netikrume. Lie
tuva turi teisę į laisvę ne ma
žiau, negu Azijos bei Afrikos 
kraštai. Vienas skirtumas, kad 
Lietuva turi praeities kultūrą 
ir yra turėjus savo nepriklau-

“Prisimindami savo vėliavą, 
mokykit savo vaikus lietuviš
kai. Vartokit savo kalbą visa
da. Priminkit papročius jauni
mui ir patys jų nepamirškite- 
Jei būsit geri lietuviai, būsit 
geri ir amerikiečiai” — kalbė
jo gubernatorius.

Toliau pasikalbėjime gub. J. 
Dempsey prisiminė gerai jam 
pažįstamą Putnamą su sesele- 

. mis ir Marijanpolį- Pabrėžė jų 
nuveiktus didžius darbus. ĮMa- 
rijanapolį rengėsi vykti reko
lekcijoms.

Gubernatorius papasakojo somybę, ir šiandien Sovietų o- 
delegatams, kad dėl lietuviš
kos mokyklos turi šeimos pro
blemų. Mat, vienas sūnus mo
kosi lietuvių parapijos mokyk
loje, o kiti du North West Ka
talikų aukštesnioje mokykloje. 
Sporto rungtynes laimėjo lie
tuvių parapijos mokykla prieš 
North West. Dėl to būna gin
čų namuose jaunimo tarpe. 
Kai ginčai linksta virsti kau
tynėmis, tėvas turi daryti tvar
ką. ________

Hartfordo apygardos delega
cijai vadovavo visiems gerai 

Ambotas. 
delegacijos 
gubernato- 
lietu viską

kupuota. Gal tas ir diskvalifi
kuoja Lietuvą prieš kitus kraš
tus — pažymėjo dr. P. Vileišis.

Atsisveikinimo žodžius pasa
kė Putnamo LB. pirmininkas 
A. Mitkus. Jis visų delegatų 
vardu padėkojo J. Dempsey.

Delegaciją sudarė Hartfordo 
LB. valdyba su apylinkių pir
mininkų. Hartfordo apylinkė 

buvo gausiai atstovaujama.
Kelius audiencijai pas guber-

WATERBURY, CO N N. miesto majoras Edward O. Bergin pakelia Lietuvos vėliava prie rotuMs namų.

IŠKILMINGA LIETUVIŲ DIENA

pažįstamas prel. J: 
Jis buvo seniausias 
dalyvis. Su prelatu 
rius kalbėjosi apie

linkę- Daugiausia pasidarbavo 
jos pirmininkas A. Dragūnevi- 
čius ir vicepirmininkas kun- 
B. Benesevičius. Dr. P. Vilei
šis suorganizavo visą apygarda 
šiai audiencijai. j.r.

VIENYBĖS DIENOS
(atkeltais 4 psl.) Vienybės vaišės-

inet į minėjimą' daug svečių žvilgiu išvados visų 3 referen- * Kartų ideologijų ir politinių 
yra užkviesta. Numatyti gen tų sutapo: skirtybės nėra veiksnių vienybė praktiškai bu-

tautinės vienybės dinamitas. vo pavaizduota jaukioje vaka- 
Tautinis entuziazmas ar atšali- rienėje- Kas klausėsi ministerio

Amsterdam, N.Y. — Vasario 
10 šv. Kazimiero bažnyčioje 11 
vai- mišias už Lietuvą aukojo 
ir pamokslą apie tikinčiųjų per
sekiojimą Lietuvoje pasakė 
kun. Kęstutis Balčys. Pamaldų 
metu įspūdingai giedojo šv. 
Kazimiero choras, vadovauja
mas x J. Olšausko. Buvo taip 
pat sugiedota J. Dambrausko 
“Malda už tėvynę” ir č. Sas
nausko “Apsaugok, Aukščiau
sias”, gi gale Mišių Lietuvos 
himnas.

Minėjimą surengė Lietuvių 
Bendruomenės skyrius lietuvių 
klubo salėje. Pirmininkas Leo
nardas Hartvigas sklandžiai vi
są programą pravedė. Pradžio
je buvo sugiedoti himnai, lie
tuviai veteranai inešė vėliavas.

kalbėtojai ir momentui pritai- 
zkinta programa. Tautinis entuziazmas ar atšali- rienėje- Kas klausėsi ministerio mo ir jos praktiško pavaizdavi-

Nepamirškime, jog mūsų mas pasiuko visose kartose. J. S. Bačkio dalykinio žodžio, kas mo natūrali atbaiga. Partizanų 
* gyvenimo, veikimo ir likimo 

vaizdai ekrane, New Yorko vy
rų okteto daina, aktoriaus H. 
Kačinsko žodis iš partizanų po
ezijos, solistės A- Uknevičiū- 
tės daina skirtingas ideologijas, 
kartas ir organizacijas sausa
kimšoj salėj tarsi sulydė į vie
ningą tautinės egzistencijos lui
tą-

Tomis progomis parduota 
per 70 egz. “Partizanų”. Visas 
Tautinės Vienybės savaitgalio 
diskusijas Į juostas įrašė dr. H. 
Lukaševičius.

gimtąjį kraštą slegia sunki ver- ‘ Lietuvos vyčių stebėjo Lietuvos Laisvės Koml-
gija. Būdami vieningi ir drau- įnaJa s Uetavos ,aisvfe kova..........................  ■ •

^™TUne-SaV0J^toS Tatai rodo, kad tinkamas prie- 
kanūas. Tegul musų dujojo jjmas jr veMos mc_
dmmausprel. Manomo zodmar. todas net ar ketvirtos 
“Kur bėga Šešupe, kur Nemu- j .......
nas teta, ten mūsų tėvynė gra- me hnti a.

lietuviškai šneka, ten skamba’ 
po kaimus Birutės daina...” 
atgaivina mūsų širdyse tėvynės Jucklus dalyvių reagavimas 
meilę ir ilgesį tėviškės laukų, Tautinės vienybės klausimo 
kurie tebelaukia mūsų grįžtant, diskusijos kėlė judrų dalyvių

Tad visi vasario 24 vykime atsiliepimą. Diskutuojant kultū- 
į Kearny, kur bent dalimi jau- rinę vienybę, {tebestas lietuvių 
simės esą Lietuvoje, klausysi- fondas,i nuosmukis ir idėjinės 
mės dailaus lietuviško žodžio, kovos sąvokojimas. Politinę vie- 
dainų. prisiminsime gražiąją nybę svarstant, vieningai pa- 
praeitį, o kartu protestuosime remta mintis LB veiksnį 'įjung- 
prieš padarytą mums didžiau- ti į laisvinimo organizaciją, 
šią skriaudą. Lukštenant kartų Vienybę, pa-

J- Mėlynis brėžtas šeimos vaidmuo.

teto pirm. V. Sidzikausko, kon
sulo V. Stašinsko, p. Budrie
nės dalyvavimą draugėje gau
saus būrio jaunimo iš New 

kartos Amerikos lietuvių jauni- Jprsey, New Yorko, Connecti- 
,. _. . x , „ . _ . . me gali pažinti gilias simpati- c“t ir kt., kas vaišinosi fron-
a Lietuva, ten broliai artojai jas savo tininkų, tautininkų, liaudinin-

lais¥jnimo vcjklai klĮi vienybininkų, santarviniu-
kų, bendruomenininkų, vliki-
ninkų, altininkų, kultūrininkų 
ir politikų draugėje, tas nega
lėjo nejausti, kad, anot dr. J. 
Girniaus tautinės vienybės ii-

mą paguodą. E.L.I.

Amsterdamo majoras visus pa
sveikino ir paskelbė specialią 
proklamaciją šia proga. Buvo 
perskaitytas taip pat specialus 
pareiškimas. Iš Washingtono at
vykęs kongreso atstovas Sa- 
muel Strattoh įspūdingai pri
minė, jog J A.V. dar nėra iš- 600, bet taip pat šių vaizdų pa- 
sprendusios teigiamai ne vien 
Kubos problemos, tinkamo 
sprendimo laukia visa Rytų Eu
ropa.

Jurgis Gravrogkas savo kal
boje pabrėžė savosios kalbos ir 
savo kultūros išlaikymo svar
ba. Aldona Miškinienė priminė 
lietuvių patriotų veiklą Ameri
koje senosios emigracijos me
tu ir ragino dabar už lietuvy
bės išlaikymą kovoti.

Nukryžiuotojo Jėzaus seserys 
nepaprastai daug darbo įdėjo, 
įdomiai parengdamos antrąja tis, kun. Petras Jonaitis; kun- 
programos dalį. Čia pasirodė Kęst. Balčys, kun. Jonas Ruo- 
scenoje visi mokyklos vaiku- kis; $5 — Mykolas Kerbelis, 
čiai, buvo padeklamuota visa kun. Jonas Krivickas, Jonas Mi- 
eilė lietuviškų eilėraščių, padai
nuota lietuviškų dainų bei at
likta šokių. Visa ši meninė pro
gramos dalis buvo gražiai su
skirstyta į aštuonis gyvuosius 
paveikslus, paimtus iš Lietuvos 
istorijos.

Vienas po kito slinko prieš 
akis šie Lietuvos istorijos pri
siminimai, palydimi atitinkamų 
dainų, eilių bei šokių: Vaidilu
tės sergsti amžiną7 ugnį; Min
daugo vainikavimą, Vytautas

kalėjime; Knygnešio mirtis; 
Rugiapiūtės užbaigtuvės, Ko- 
mūnistų užpuolimas, Šiluvos 
Mairja — Lietuvos viltis. Ne 
tik įspūdingai ir meniškai pa
rengta programa pradžiugino 
visus žiūrovus, kurių buvo apie

rengimas turėjo nepaprastai di
delės reikšmės patiems moki
niams. šiuo būdu jie nejučio
mis pasisavino, nemažai žinių 
apie. Lietuvą. Tat nuoširdžiau
sias ačiū visoms seserims.

Pertraukos metu lietuvybės 
išlaikymo reikalams buvo suau
kota $274.35. Stambesnės au
kos: po $20 — kun. Juozas Raš- 
tutis ir kun. dr. J. Grabys; 
$15 — kun- Viktoras Poimans- 
kis; $10 — Jonas Gerutis, Jur
gis ir Aldona Gravrogkai, Pra
nas Danyla, kun. Alf• Petrai-

kėnas, Kazys ir Stasė Karbo- 
čiai, Vytenis ir Aldona Miško- 
niai, Edvardas ir Ona Tėvai- 
niai, Juoza’S Žemaitis; Stasys 
Lekutis, Jonas Hartvigas, An
tanas Beleckas ir Petras Lalas.

(a.m.)

Worcester« Mass.

370 UNION AVENUE BROOKLYN II, N. Y.

Tek EV 44952
Savininkė: O. LABANAUSKAITĖ

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

■ Teisingas muito pritaikymas, rūpestingas supakavi- 
mas ir greitas išsiuntimas — mūsų specialybė.

■ Teikiame teisingiausius patarimus kaip pigiausiai su
daryti gerą siuntinį.

■ Vietoje galima nusipirkti visokių medžiagų, batams

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. Jie tuojau gaus daiktų sąrašą 
ir sąskaitą. Siuntinys išeis gavus pinigus.
Dirbama kasdien nuo 3 ryto iki 6 vai.-vak.; Sekmad. uždaryta. 

. r
Kam tas laikas nepatogus, telefonu susitariama dėl kito laiko.

Važiuojant subway: CANARSIE Line — Hlipti Lorlmer stotyje; 
JAMAICA Line — Hewes stotyje, CROSSTOWN Line — Metro
politan 8L — . Lengva gauti vieta automobiliams pastatyti.

Taikliai dr. J. Girnius pradė
jo partizanę pagerbimą, pažy
mėdamas, kad tautai priklauso 
ne tik gyvieji, bet ir jos miru
sieji. Vasario 10 pamaldos už 
žuvusius laisvės kovotojus ir 
partizanų pagerbimo koncertas 
tapo tautinės vienybės ieškoji-

LINDEN, N.J.

Vasario 16 minėjimas bus 
kovo 3 d- 4 vai. popiet lietuvių 
laisvės paiko salėje Lindene- 
Pagrindinis kalbėtojas kun. dr. 
Stasys Valiušaitis. Invokaciją 
sukalbės kun. Juozas Pragul- 
bickas.
Meninę programa atliks Lin
deno šeštadieninės mokyklos 
vaikučiai, solistės Ona Zubavi- 
čienė ir Irena Stankūnaitė ir 
akordeonistas Leonardas Kiau
šas. Minėjiman pakviestas Lin
deno miesto meras ir kiti pa-

Nepriklausocnybės minėjimas

Labai gražų įspūdį sudarė 
Šv. Kazimiero mokyklos moki
niai, susirinkę mišiom vasario 
15 ir pasimeldę už kenčiančius 
Lietuvoje ir tremtyje. Po mi
šių parapijos kunigai; mokiniai 
ir svečiai susirinko svetainėje 
minėti- Minėjimas pradėtas Lie
tuvos himnu. Julija Pauliuko- 
nytė paaiškino šventės reikš
mę. Toliau mokiniai išpildė dai
nų, šokių programą- Vaikų dar
želio mažieji deklamavo “Aš tu
riu dviratuką” ir “Ta karvutė”. 
Pirmas skyrius — Mėnulis ir 
Noriu Miego, antras — Toli už 
jūrų marių, Mane mamytė ba
rė ir Kalvelis, tretysis — Ei, 
pirmyn, ir Ką Jonukas veikia, 
ketvirtas — Myliu petuvą (Že
maičio) ir Vėdaras, penktas — 
Lėlytė gražuolytė ir Žilvytis, 
šeštas — Aš atsikėliau ir Vijo
vilkas voveraitę, septintas — 
Kur bėga Šešupė (Maironio) ir 
Aš už marių žiemojau, aštun*

— O atsimenu namelį ir 
oksleivių maršas (Karosas) 
Klebonas kun. J. Bakanas pa
ikojo seserim ir vaikučiams

Alto Lindeno skyrius malo
niai kviečia visus ta proga at
likti savo lietuvišką tautinę pa
reigą duoti auką Ūetuvos lais
vinimo reikalams. Įėjimas ne
mokamas.

Valdyba me, N. V.

už gražią programėlę ir ragino 
visus neužmiršti gražios betu
riu kalbos. Minėjimui daug 
nusipelnė seserys kazimierietės 
parengusios mokyklos vaikus 
programai ir diegdamos jiems 
lietuvišką dvasią. J.T.K.

— Ltotuvię Teisininky Drau
gijos korespondentiniuose rin
kimuose daugumo balsų į Cent
ro Valdybą išrinkti: J. Šlepe
tys, dr. B. Nemickas, V. Sidzi
kauskas, M. Brakas, dr. A. Tri
makas, A. Sodaitis ir A. Ošla- 
pas, o kandidatais tina A. Se- 
nikas, dr. J. Petkevičius ir V. 
Stašinskas. Į Revizijos Komisi
ją: dr. V. Čepas, A. Keturakis ‘ 
ir B- Mickevičius-Mikonis, kan
didatais lieka P. Dulevičius ir 
L Sperauskienė. Į Garbės Teis
mą: dr. P.V. Raulinaitis, dr. P. 
Pamataitis ir A. Dabšys, kandi
datais eina J. Kutra ir S. Pal
tus.

— Kun- Juozas Šeškevičius, 
keletą metų dirbęs Vila Zelina 
lietuvių parapijoje Sao Paulo 
mieste, Brazilijoje, perkeltas 
mokytojauti į mažąją kunigų 
seminariją šv- Roko mieste ne
toli Sao Paulo. Savo išaugintą 
gražų ateitininkų būti globos ir 
toliau, nes sekmadieniais ir 
šventadieniais, būdamas lais
vas nuo pareigų, galės atvykti 
į Sao Paulo. Jo rūpesčiu prieš 
porą metų buvo pastatyta nau
ja klebonija, o š.m. vasario 4 
pašventinti nauji jaunimo 
mai, kuriuose ateitininkai 
rėš savo ramovę.
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— Grandis, ateitininkų stu
dentų korporacija, iškelia sa
vo vėliavą prie Laisvės pamink
lo Jaunimo Centre Chicagoje 
Nuotrauka iš vasario mėn. A- 
teities žurnalo, šiame numery
je minima Vasario 16, skelbia
mos Ateities premijos jaunųjų 
dailiojo žodžio kūrėjų, aprašo
mi MAS ir SAS ideologiniai 
kursai, at-kų veikla draugovės 
ir kuopose. Numerį puošia Vyt. 
Maželio “Žiema”. Redagavo R. 
Repšio kolektyvas. Adresas: 
5725 So. Artesian Avė., Chi- 
cago 29, UI- Kaina .5 dol. Pa
laikykime savojo jaunimo lai
kraštį ir jų triūsą.

Važiuojantieji atostogų j 
Floridą, gali apsistoti pas G. 
Klimą, 605 — 6th Avė., Vero 
Beach, Fla. Mažas miestelis, 
gražios apylinkės ir lengvai 
gaunami kambariai. .

MALDAKNYGE

DIDYSIS
RAMYBEI
ŠALTINIS ✓

PREL. PR. JURO
Pataisytas III leidimas 

lt leido Tėvai Prancitkonai
640 pvM.- Kaina 4 dol. Labai 
p8tra«iKH. iinka kaip dovana 
vi:»ok.omis progomis. Galina
ma paa knygų platintojus ar 
leidėjus adresu: -

FRANCISCAN FATHERS 
DARBININKAS

•10 WIHoughby Avenuo 
Brooklyn 21, N. Y.
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Maloni sūsitikimo vieta Yorkvilėje . * 
Kiekvieną Vakarą šokiai ir šiaip maloniai lai- - 
kas praleidžiamas prie Niek Averaano vado- * 
vaujamo orkestro. Dainuojantis virtuozas — -
akordeonistas Philip Victor, drtnininkė Sigrid f i 

ir baritonas Jay Gaymor. ' ’

rt^Jrinee
T .(Buvusi Cafė Wlenecke» • Puiki europėjinė virtuvė Z
? Reservadjbtns skambinti — AT 9-8230 — Prašykite BETTY 
f 207 EAST 86th STREET- (prie 3rd Avenue) NEW YORK CITY į 
*a«<SuSr-S*S”S’‘*MS*»4i4'*S,'S<'S'>S“S“4,'S<

i Norite geros—meniškos fotografijos
f PORTRETO, AEIMO8. VAIKŲ
| įvairių prog< — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir 
j pan. nuotr&ūkų; norite atnaujinti seną fotografiją? Juma 
i geromis sąlygomis padarys

MEW BRITAIN, CONN.
Mūšy liotuviiko|i gyvybė yra nieji ir jaunieji jungsimės po 

ieštadieninė mokykla, į 
glaudusi šv. Andriejaus parapi
jos svetainėje- Moko lietuviš- 

, .kai, rengia įvairius minėjimus 
ir šventes. Visas jaunimas yra 
skautės ir skautai, kurių suei- 

: gos būna ten pat tuojau po pa
mokų- Tėvai, ypač motinos, 
nuoširdžiai globoja ir visokia- 

; riopai padeda.
Sausio 5-buvo linksmai at- 

- švęsta Kelėdy eglutė į kurią 
atsilankė gana gražus būrys 
lietuvių. Skautės išpuošė salę 
pačių padarytam snaigėm, sta
lus padengė baltai ir ant judės- teles ir išsiuntinėtos aukštes- 
tė raudonas žvakes,- įsmeig
tas į eglėšakius. Siūbuojančios 
snaigės, eglėšakių kvapas ir 
žvakių mirksėjimas sudarė la
bai pakilią kalėdišką nuotaiką, 
šeštadieniukai atliko progra
mą lietuviškai dainuodami, šok
dami ir deklamuodami. Po pro
gramos visi buvo pakviesti prie 
bendro gražaus ir gausaus val- 

; gių stalo. Kai visi pasistiprino, 
atvyko Kalėdų senelis, lietu
vaičių lydimas- Senelis buvo 
baltai apsirengęs, kaip vaidilą, 

. žila ilga barzda, labai malonus, 
kalbėjo ir dainavo lietuviškai.

Prieš Kalėdas moterys buvo 
surengusios Kūčię valgių iš
pardavimą. Teko daug pasidar
buoti, paruošiant įvairius tra
dicinius valgius. Pelnas buvo 
menkas, nors žmonių gana 
daug praėjo. Daugiausia ėjo 
pasižiūrėti, domėjosi, klausinė
jo. maloniai prisiminė savo 
mamytes: “Remember ourmot- 
her used to make those kun- 
kulukius” — džiaugėsi pamatę 
šližtkus. Rengėjos patenkintos 
ir tuo, kad žmonės supažindi
no su mūsų tradiciniais kūčių 
valgiais.

Dabar moterys suka galvą, 
kaip uždirbti kiek pinigų, kad 
pavasariui atėjus galėtų kiek 
sušelpti jaunimą, vykstantį į ju
biliejines stovyklas. Jos pade
da skautėms ir pačios rengiasi 
dalyvauti su įvairiais riestai
niais Kaziuko mugėje Hartfor
de. kovo 3 d.

šeštadieninė vėl atliks pro
gramą Vasario minėjime. Se-

prisi- ta pačia trispalve, prašydami, 
kad šviesa ir tiesa mūs žings
nius lydėtų.

Vytauto Mariįoliaus pavar
dė -dažnai įmatoma Hartfordo 
laikraščiuose'ir dirdima iš radi
jo. Mat, prof- Vytauto Marijo- 
šiaus diriguojami koncertai su
traukia daug publikos. Turėjo
me progos net per televiziją 
matyti jį diriguojant All-State, 
orkestrui. Tai yra rinktinis vi
sos valstybės aukštesniųjų mo
kyklų jaunuolių orkestras. To 
koncerto yra pagamintos plokš-

rtiųjų mokyklų bibliotekoms. 
Per muzikos pamokas mokiniai 
supažindinami su muzika ir di
rigentais, kurių nuotraukos su 

'biografijom yra plokštelių ap
valkaluose. Ne vienam lietu
viukui buvo malonu mokykloje 
susipažinti su lietuvių muziku. 
Kovo. mėn. V- Marijošius pa
kviestas diriguoti Pennsylvani- 
jos All-State orkestrui. Koncer
tas bus Amber, Pa. V. Marijo
šius dėsto Hartfordo universi
teto Hartt, muzikos kolegijoje, 
diriguoja studentų orkestrui ir 
vadovauja visai savistoviam 
Hartfordo String orkestrui 
Be to. yra kviečiamas diriguo
ti vasario festifaliams ir k.

(N.B.(

BROCKTON, MASS.

Prisiminė J. Keroiią

Sausio 31 suėjo vieneri metai j 
kaip mirė Jonas Kereiša, uolus | 
Darbininko skaitytojas. Meti
nių proga vasario 9 šv- Kazi
miero bažnyčioje Brocktone 
buvo gedulingos mišios, kurio
se dalyvavo giminės ir velio- 
nies bičiuliai.

Velionis buvo gimęs Gražiš
kių kaime, Vilkaviškio apskri
tyje, Lietuvoje. Į Ameriką at
vyko dar penkiolikos metų. Vi
są laiką gyveno Brocktone ir 
vėliau persikėlė į West Bridge- 
water, Mass. Ten jis turėjo 
gražų namą ir sodą.

Prasidėjus tremtinių emigra
cijai iš Vokietijos sudarė gali
mybes atvykti 26 asmenims. 
Pagelbėjo ir kitiems, tai rasda
mas darbą, tai suieškodamas 
butą. Bronė Stundžienė

* i
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Jonas Obelinis

Baltimorės žinios

r

• i, įt i' S** ?;

f 1962. pasakant, kad jokių 
kaimyniškų ar kitokių santykių

® su “Laisve”- ar “Vilnimi” ne-

M!
WATERBURY rengimas tradicinis Užgavėnių balius lituanistinei moky
klai paremti. (Skelbimas apačioje) Nuotrauka iš pr. metų Užgavėnių 
baliaus. Nuotr. A. Balsio.

Ar newjorkiečiai, dirbą New Jersey 
valstybėje moka dvejas taksas

V. Vebeliūnas

422 Menehan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 
TeL HYėeint 7-4677

VOKIETIJOS GERIAUSIA 
MUZIKOS DĖŽĖ

i

Ekskursiją į New Yorką ren
gia C.Y.O. Iš Baltimorės išvyks 
vasario 22, penktadienį, popiet. 
Grįžta sekmadienį, vasario 24. 
Būrelis moterų iš šv. Alfonso 
parapijos dalyvauja toje eks
kursijoje.

Edvardas . Ližaitis išrinktas 
lietuvių svetainės reikalų vedė
ju-

Flu epidemija siaučia mieste 
ir priemiesčiuose. Dėl ligos ke
lios mokyklos uždarytos- Nema
ža lietuvių serga šia liga.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimą surengė Baltimorės 
Draugijų Taryba ir Lietuvių 
Bendruomenė. Vakarienėje, mi
nėjime ir bažnyčioje žmonių 
dalyvavo nemaža

Kaip žinome. New Yorko val
stybė apdeda pajamų mokes
čiais savo gyventojus. NewJer- 
sey valstybėje tokių mokesčių 
nėra. New Jersey gyventojai, 
kurie dirba New Yorke. turi 
mokėti New Yorkui mokesčius. 
Prieš pusantrų metų mūsų kai
mynė New Jersey valstybė sa
vo ruožtu uždėjo mokesčius 
New Yorko gyventojam, kurie 
dirba New Jersey valstybėje. 
Tie - mokesčiai yra vadinami

Gavėnia pradedama vasario 
27 pelenų diena. Visi kviečia
mi gavėnios laiką praleisti rim
tyje ir susikaupime.

Klebono, prel. L. Mendelio 
laiškas išsiuntinėtas parapie- 
čiams. Laiške, dėkoja už aukas, 
supažindinama su gavėnios pa
maldų tvarka. Taip pat laiške 
klebonas prisimena, kad jis 
baltimoriečių tarpe 35 metus 
kunigauja.

“New Jersey Transportation” 
mokesčiai, Vadinasi imami už 
važinėjimą į darbą per valsty
bės sieną arba keliantis upe.

Kadangi Nevv Yorko gyven
tojai turi mokėti pajamų mo
kesčius, nežiūrint, kur dirba, 
tai atrodytų, kad važiuodami 
darbams į N J., moka ' abiejų 
valstybių mokesčius. Tačiau Al- 
bany leidžia sumažinti New 
Yorko mokesčius tom sumom, 
kurios yra išmokamos kitai val
stybei. Praktiškai štai kas rei
kia daryti:

1. Užpildyti federalines tak
sas.

2. Joms remiantis, užpildyti 
New Yorko valstybės taksas. 
Sakykim, kad, tai padarius, me
tinis mokestis yra $80.

3. Užpildyti N.J. mokesčių 
blankas. Jęigjį.jjsos pajamos 
buvo iš New Jersey, tai mokes
čiai ir šituose blankuose bus 
$80.

4. N.J. originalą siųsti į Tren- 
toną. o vieną jb nuorašą pri
jungti prie N.- Y. užpildytų 
blankų, gi vieton mokesčio nu
rodyti, kad mokesčio nereikia, 
nes buvo sumokėta kitai vals
tybei.

Kada dalis uždarbio ar pel
no yra vienoje ir dalis kitoje 
valstybėje, tai mokesčiai nebus 
tie patys, bet vis tiek reikia 
aukščiau nurodytą procedūrą 
vartoti, kad nereiktų dvigubai- 
mokėti-

Taigi, newyorkiečiai, dirbą 
N.J., moka vienai arba kitai 
valstybei, arba abiems po pro
porcingą sumą, kuri neviršija 
vienos valstybės mokesčių. Ta
čiau blankas užpildyti reikalin
ga abejose valstybėse.

GERIAUSIAI SKAMBA 
VISAM PASAULYJE

JAUTRIAUSIAS 
TRUMPOMS BANGOMS 

NUSTATYTI

REPU BLIC
Liquor Store, Ine-

322 UNION AVĖ. BROOKLYN II. N. Y. 
Tel. EV 7-2089

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

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas

NEWARK, NJ.

Svč. Trejybės liet, parapijos 
Užgavėnių blynų balius ir šo
kiai bus vasario 24, sekmadie
nį. šv. Jurgio draugijos salėje 
(180 New York Avė.)- Pra
džia 4 vai. vak- šokiams gros 
Gutauskų orkestras. Pelnas ski
riamas naujosios parapijos sa-

Vasario 23, 1963
WATERBURIO LITUANISTIKOS MOKYKLOS
šv. Juozapo parapijos salėje, 
John St.. Waterbury. Conn.
rengiamas tradicinis

i UŽGAVĖNIŲ BALIUS

I
 Programoje:

Madų paradas
Elegantiškiausios baliaus suknelės premijavimas
Ekspertų komisija ’ 

švediškas smorgasbord bufetas

Manhatteno baras — Bavarų bierštubė 
Moderni salės dekoracija e Spalvingas apšvietimas e 
Windsoro orkestras e Dunojaus valsai e Europos ka
vinių staliukai, e Žemaitiška loterija e Įėjimas $2.50 
Pradžia 7 v.v. Reservacijo* — knygyne Spauda 10 John St. 756-5173

4 -> Te v ų komitetas

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Nepastebėtas atsakymas

Darbininko spaudos apžval
ga (sausio 24) klausia: Ar tada lės fondui. Kviečiame visus pa- 
Vienybė ką atsakė “Laisvės” 
siūlymui, ar visai nieko nebuvo 
paskelbta.” Atsakymas buvo pa
skelbtas “Mes” skiltyje nr. 2,

rapiečius, draugus, kaimynus ir 
jaunimą gausiai dalyvauti.

Parapijos naujosios salės sta
tyba jau eina į pabaigą. Iš lau
ko darbai baigti* Visu skubotu
mu eina vidaus įrengimo dar
bai, Ankstyvą pavasarį dvi di-

gali būti, kol ir ant jų ir ant džiulės, modemiškai įrengtos į 
brolių Lietuvoje “pakibęs ne- salės bus atiduotos lietuviškos 
kultūringojo ruso knutas.” 

Vyt. Sirvydas
visuomenės naudojimosi rei
kalams. J.T.

::

g

VOKIŠKA KOKYBĖ — 
VOKIŠKAS TIKSLUMAS

NIEKAS TAIP GRAŽIAI 
NESKAMBA KAIP

PILNAI AUTOMATIŠKAS 
ELEKTRONIŠKAS 
SUDERINIMAS

AM-FM 
TRUMPŲ BANGŲ 

FONO STEREO DĖŽĖ

Salė vestuvėms ir kitokioms 
pramogoms. Be to, duodami 
palaidotu viniai pietūs. Pi n 
mos rūšies lietuviškas mais
tas prieinamomis kainomis.

VYTAUTAS BELECKAS 
Savtninkas 

1883 MADI8ON STREET 
BROOKLYN 27, N. Y. 

<Ridgewood) 
Tel. EVergreen 2-6440

PRANAS BRUCAS. savininkas
86-18 JAMA1CA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. Tel. VIrginia 6-9519

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

■}

W1HTER GARDEN TAVERN

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKEį PIRMAUJANTI DESKŲ Pi 
j VOKIŠKOS SPECIALYBES

DA’AR $298

GERMAN 
HI-FI

N. Y. — 1574 3rd Avė. (89 SL) 
EN 9-3366

Brooklyn — 58-24 Myrtle Avenue 
EM 6-5450

Visi kailiniai siuvami mūsų siuvyk 
loję, todėl kainos pigios. Pirkdami bet 
ką ateikite pas mus ir įsitikinkite. 
Mes taip pat pataisome kailinius, kai- 
lininius apsiaustus, šalikus (stols). — 
Galite pasirinkti iš didelės atsargos 
karakulio, aliaskos ruonio, minko ir 
kitų dirbinių.

Didelis pasirinkimas 
Nelaukite paskutinės valandos

CHekea 2-1079 • CHelsea 2-0535

ALEX DIMANT
FUR CO.

RYGOS KAILINIŲ SIUVĖJAI i
150 We$f 28th Street • New York, N. Y. • Room 402

SCHALLER&WEBER
| Augščiausios kokybes produktai

’f § • Mūsų*krautuvėse geriausios dešros • Kelionei ir TV užkandžiui, kumpiai, įvai- 
riausios mėsos ir kiti produktai • Užeikite — įsitikinsite! j

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6. 206 East 86th Street
<tarp 2 it 3 Avė.) 

New York. N. Y.
T,t RE4*4*2t

Vedėju: Helmut Vollmer
KASDIEN KONCERTAI i vai popiet 

Užkandžiai iš nuonevos virtuvės
Puikiausia vokiška virtuve: piet&s-vakarien4

New Turke — 1854 2nd Avenoe — TR 8-8847
(Tarp 85-86

Rldcevroode — 58-54
Arterijoje — 28-28 S

Are. — VA 1-2888 
r SL —■ AS 4-8218
BBEBBBnHHBBm

Hemprteade — 318 Front Street — IV 3-5548 $ 
Ftashinge — 41-88 Main Street — HI 5-2552 f 
Jaekaon Reights — 82-18 37th Avenue

— DE 5-1154
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Padėka

je. 
gerėjus,

netas, kuris pirmame rat^mų- 
siškiams taškus atidavė be ko
vos-(0^1). Pereitą sezoną su

toriui Juozui Butevičiui, inž.

NEAL’SBESTAURANT 
<6 W. IterdtalTn M. — FO 4-8892 

BhfAoiur^ Cųtoine - Opan All Year.
Sea Food - Cjopa - Steaks 

Weddings, Canunumen. Breakfaats, 

gssMsrc^srKa 
Uptown — JtfrNatfS -r FO 4-MĮįfr

'-<W£'WĮBMI1ggr *—------

Bve*jttahg asd aagrOUag in the 
XWnĖB£ClSM* ŲBĮL’ Our Ratas

3:2 laimint Rungtynės. įvyks 
mūsų aikštėje (Busbwick HS 
Putnąm ir frving Ąye., Rįdge- 
woode). Pirmosios komandos 
pradeda 2:30 vaL« Rezervinės ■ 
rungtynės bus 12:45 su Sęhwa- 
ben SC. Priešžaismyje žai
džia jauniai B komanda su Kol-

, Reiškiu dkĮį dėkingumą pa
rapijos chorui ir valdybai —

le —- už dovaną ir daug triūso

priklauso parapijos draugijom

STELLA ZTBUO ItaUm Cuštene ~ 
“A FabulousMcman Falam Settfcąg'* 
CocktaU Lauoge, Dinner.A Supper 
& ia Carte. Party farihtiea — uMū6 
Broadway, msr 23Mb sl, N. Y. C.

UimcB Gub’- American hlrpitmi 
Free pariong on our own ioc Cknea 
Monaaya Call K« 3-224p

old. 
Val-

HOTELS

Pereitą sekmadienį mūsų pir- 
moji komanda ir vėl liko be 
rungtynių, nes Yonkerso aikš
tė buvo apledėjusi. Bushwicko 
aikštėje žaidė tuo metu Kol- 
pingas, kuris įveikęs Spring 
Valley 3:0, susilygino taškais su e. Ma^k^kasy gaiš. Povilas vaito- 
lietuviaiš ir, turėdamas geres
nį įvarčių santykį, perėmė iš, 
mūsų , trečią vietą. Taigi šio 
sekmadienio rungtynės stt Kol? . 
Išmaunu ir kovo 3 susitikimas 
su Kolpingu mūsiškiams gana 
svarbūs-

Pereitą savaitgalį težaidė mū
sų jaunių B komanda, kuri pra
laimėjo Eintrachtui 0:8.

Užgavėnių blynai bus va
sario 23, šeštadienį, Atletų klu
be- Šokiams groja Starolio ka
pela. , Atletas. ::

Veda K. Merkis
— Kanados šachmatininkų klstsi- 

fUącijoj įvardinti 5 meisteriai: D« 
Yanofsky 2506. * L* Joyner 2403, Dr. 
Bohatyrchuk 2367, Z. Vranesič 2340,

PIRMŲJŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

nis, kuris savo laiku buvo vardina-? 
mas*kanadds pirmuoju ar "antruoju 
"mešlėriu,'dabar stovi žėihlau.

-r Bostono tarpklubinėse, Algir- 
dai Leonavičius laimėjo atidėtą par- 

: tiją su * Dondis. tuo būdu pasekmė 
ĮJetuviąi - Cambridge n pasidarė 

mūsiškių naudai. Pr. penk
tadienį Lietuviai rungėsi sū pr. me
tų meisteriais — Cambridge I, pra
laimėdami santykiu 2-3. Taškus mū
sų komandai laimėjo Algis Makai- 
tis, įveikęs ekspertą Paizerj ir lat
vis Ežerinis, laimėjęs prieš buv. 
Bostono meisterį Schefterįi
- — Massachusetto p-bės ^prasidės 
vasario 21 d. 7 vaL v„ Cambridge 

i namuose. 1962 m. p-bes laimė
jo dr. J. Gastelli. Vasario 22 d. ten 
pat įvyks didmeisterio W. Lombar- 
dy šmultanas.

—Chess Review, vasario nr., skel
bia Postai Chess Ratings (a^tma 
raides A-K), kuriame įvardinti keli

triūsą: šv. Vardo draugijai, šv. 
Onos sodalicijai, Rožančiaus, 
Jflforiaiūs; SbdaNdjos vyresnių
jų ir Sodalidjos jaunesniųjų 
draugijoms^ Taip pat dėkoju už 
sveikinimus, ir dovanas : Ar- 
lickų. ir šindęų šeimom. Mr. 
Mrs. Brady, Mrs. Fr. Von Thad- 
den, L. Bliekų šeimai, Višniaus- 
kieneį, Mr. Mrs. Mattal, S. Ce- 
rebėjuiį Miss/ Ag. Blechart

šteikinusiemš kun. VI- Budrec- 
kui, kun. S- Railai, Tėvui Pet
rui Baniūnųi, Darbininko ad
ministratoriui, muz. KL Bagdo-

< navičiui, Juozui Rajeckui ir ak
toriui K. Vasiliauskui

* Reiškiu padėką už sveikini
mus laiškais bei tederamomis

. Anicetui ir Joanai Sūnučiams, 
Jonui Stoniui, muzikams — J. 
Cizauskui, Aif. Jakupčioniui, ir

Šis įvykis liks mano šir
dyje neišdildomo dėkingumo il-

Skaudūs ir ilgi pirmieji 
metai praslinko, kaip Aukš
čiausiojo valia brangus ir

kauskas 1200, P. Barūnas 890, T. 
Bullockas 980. J. Karalaitis 1016, R. 
Karazija 894 ir P. Kontautas l£0& 
Bostoniškib Petro Kontauto ‘Yat-

Antanas Visminas 
AĄa^afh, New York

.mo marimts, aplairln mm
patenkančių Amerikos koresp. žair 
■riikų (nuo 1000). Nuo metu gaibėš 
sąraše tėra vienas lietuvis — L žaį- 
iyasu-ĮOfiA

Vtb^ns. Nesenai Lietaros rinlę-

I <K>. LA&UtBDldtiMKAS

Auksad, sidabras; deimantai 
' laikrodžiai

9408 Jamaica Avė.
vroodhaven 21, N. Y. 

. 7-2573

Liūdmti 
žmona Margarita

Stephen Bredes, Jr
ADVOKATAS

Brooktyn 8, N. T.
TeL APplegate 7-7083

C. A. VOKET- 
VokfetaHs

ADVOKATAS 
41 — 40 74th SS.

Jackson Heights, N. Y.

Tel. NEwton 9-6620

(jie pralaimėjo latviams Rygoje 6 - 
14)? Pirmąjį susitikimą veda sve
čiai 4įį-3% su 2 nebaigtom. Pa
brėžtina,’ kad Maslovas, Mikėnas, 
Vistanėckis pralaimėjo pirmose len
tose. Po tašką laimėjo Česnauskas, 
Kartanaitė ir Morozovą, pustaškį— 
D. Lapienis. Morozovą dalyvavo 
Maskvoj, visasąjunginėse studentų 
ir jaunimo varžybose. Ji užėmė ket
virtą Vietą, tik tašku atsilikusi nuo 
laimėtojos. Silpniau ten pasirodė 
kaimietis Ridzvanavičius, xjia hko 
lentelės antroj pusėj.
. —. Partija, kurioj jaunuolis Algis 
Makaitis įveikė buv. Bostono meis
terį D. Schefferį (žaista š.m. pra
džioj). Baltieji — Makaitis.

1. c4 Žf6 2. Žf3 g6 3. g3Rg7 4. Rg2 
0-0 &. 2c3d6 6.9-0c5 7.a5 2c6 8. 
BblRe6 9. d3 VcS lO. b4 c:b-11. a:c 
Rh3 12. b5R:R 13. K Jt Žd8 14. Ža4 
06 15. Rg5 ie6 16. Vd2 2 :R . 17. V :2 
VbT 18. Kgl h6 19. Vd2 Kh7 -20.2d4 
e6 21. 2c6a7 22. Vb4 Bfcl 23. Žd4 a5 
24. Vd2 Bc7 25. ŽO6 2d7 26. d4 2f6 27. 
Vf4Bd7 28.c5 2d5 29.Vcld:c 30. 
d:c5f5 3Lc:b6Rf8 32.2e5Bc8 33. 
Ž:B! B:V M.Ž:H+Kg8 35,Ef:BK;
2 36. Bc7!2iB FT. b:2 V:c73£b6 Vb7 
39.2c5 ir juodieji pasidavė. ~

Private Leteoris SAX4 CLAKiNET 
Flute Tbeory and Arranging, 

We Teach Beginners 
If you vant a teacher who teaches 

-Call LOU Di MARTINO 
CL^-6709

RUBBER STAMP S — 2 Hour Ser
vice. 1 Rubber Stamp in plastic Con
tainer onljr $1XX). Printing of Wed- 
ding -ąnnouncements, Sočiai print- 
ingPtastic and Brass Signs. Phone 
orders accepted. — Union Stamp 
Work 4 Printing Co., 817 Broadvvay 
3, N. Y. C. Call AL 4-3000.

': NEW 1BOMAPARTE
1613 Avį 10 (Nesti to Etai Theatre)

Stars
CocktaiifcS’ Pirties aecommodated. 

tie MOUNT PLEASANT CATH- 
OUC CLUB. Rev. Daniel L. Shan- 
non,OP, Moderator Oance Every 
Fri. NighL Adm. 52.50; 9:30 p.m. 
Al Prtae 4 Ms Society Orch. - Phil 
GuaT Attaa Latta Rhythm.

HOTEL COMMODORE

.CTOR
Palmer and Diversified Methods 

M. Y. C. Office: 
370 7th Avenue —- WI 7-8590

Adolfo SCERAGERIO
11 West Walnut St — JU1-3206

Vienintelis atstovą* Amtrikoja tel vokišku

REFRIG cabtoets. etc. all types of 
furniture, baby cribs. chest sprayed 
Ūke new 335. Any color Free pick- 

- up and deiivery. Spėriai considera- 
Uon to religtous groups. B’KLYN 
SPRAYING CO., 7115 8th Avenue, 
Brooklyn, N. Y. — TE 9-1266.

H. W. MALĖ A FEMALE

DANCING ISFUNat 
La MARTIRIOUC CLUB 
Mane by CMc Morrtaoa

LONGACRE HOUSE
A DISTINCTIVE HOTEL 

FOR VVOMEN
Reasonable Rates

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

70th Street 4 Broadway 
TR 4-1705

HOTEL NEVAOA
2 Rooms, Kitchenette and Bath 

Compiete hoiel Service 
Redecoraied corner apartment

DISPLAY

HENRY WEYDIG & SON, Ine.
FUNERAL HOME 

FLushing 9-8563 
Charles Weyaig, Lic. Mgr.- 

13-39 122nd St, College Point, N. Y.

MICHAEL’S FUEL CO.
Compiete Heating Installations 
General Motors Selco-Heating 

Licensed Installers
1815 Gatės Avė. (bet. Onderdonk 4 
Seneca Avė'.), Ridgewood 27, N. Y. 
Plumbers Lic. No. 7843 • V A 1-9235

Ladies: Hair off Face, Arms, Legs 
and Body. Safe, rapid, permanent, 
painless. Expert to Sensitive ma
tare people’s needs. Free estimates. 
Results guaranteed.

E.CAPALDO
33 West 42nd Street N. Y. C. 

8th Floor — PE 6-2920

NEW BONAPARTE

1613 AWMte*M*, Brooklyn

Tel.: ST 8-0038

AUTOMATIC TRANSMISSIONS 
Rescaled, Repaired and Completely 
Rebuilt All tvork done at reason- 
able prices. 1 year guarantee on all 
completely rebuilt parts. MANHAT
TAN TRANSMISSION SERVICE, 
547 W. 133th Street — TO 2-7213.

JOSEPH J. NOE STUDIOS, Ine. — 
' ECCLESIASTICAL WOODWORK.
Craftsmen in: Pews, Altars, Rail- 
ings, Pulpits, Statues, Stations of 
the Cross, all types of Church fum- 
ishings. — 1952 Mayflower Avenue, 
l^ewYork 61, N.Y. U Nderhill 3-8991

R. CARULLO 4 SONS Furniture. 
Buy direct and save 40 to 60% with 
this ad. Compiete line of: Bedroom, 
Livingroom, Diningroom furniture. 
Open: Mon.. Wed., Thurs. 10:30 am 
to 9 pm; Tue., Frt, Sat 10:30 am to 
7 pm. — 5024 4th Avė. (corner 51st 
Street), Brooklyn, Tel. HY 2-4343.

INTERNATIONAL NEVVSPAPER
PAPER PRINTING CO.

FOR THE FINEST IN 
NEWSPAPER PRINTING 

CALL
OR 3-1830 »

BLUE RIBBON MOVERS

2 MEN 515 PER HOUR 
All Work Guaranteed 

Remember if you want fast service 
Call ME 5-2100

Ask for WAL>TE2t

HENRY FERRER CATERERS 
Communion Breakfasts $2.50, Group 
Dinners — Mon. to Fri. $3.50, Wed- 
dings $4.00. Exceptlonal florai deco- 
rations 4 orchids for Bridal party 
free; no corgake. Phone: Mr. Pepe 
TR5-9882 - HA 9-4334; 1 Orange 
St, BTdyn, NY. — New Proprietor.

ALL CASH — fn 24 HOURS 
ANY HOUSE 

ANY CONDTITON 
Top Prices Paid 

CaU the CRAZY IRISHMAN 
MR. GAFFNEY 

■z OL 7-4222

Cocktail Lounge

opening for assiatant dietttian. Call 
LO 7-4180. orvrriteDirectarafNuraes 
Mra Mary Shanka, ALEKANDER 

' BLAIN HOSPITAL. 2201 Jefferaon

MAN TO REPRE8ENT
Ladlea rartted

336 East 86th St, N. Y. C
To enroH members in our hospitali- 
zatlon and income protectlon pro
grama tfeMffitted leada advanced 

. oontaiitekm. ICarrieŪ man with aar

. M c tesanti

manteleeted. For
Adn. Fri. S». ».35 

Sat. Km. n.n z

66 North Franklin Street 
Henapstead, Longlaland 

IV 3-9190

LIMOUSINES
ALL OCCASIONS

Weddings Our Specialty
MIKE MADDEN — TW 8-6117

T. McDONNELL 
MOVING & STORAGE
665 Franklin Avė., Brooklyn

MA 2-1197

A Top Price for Used Cars & 
Trucks any Year any ModeL

Call TR 2-8985

1732 Jerome Avė., Brome, N. Y.

Whol esate - Retail. School and Club 
Athlėtic Eąuipment. Trophies our 
specialty. Baseball, Football, Basket- 
ball, Bowling, Ice skates, Golf- Sup- 
pliers of CYO 4 PGL Leagues — 
BROOKLYN Spcrting Gooda Co„ 
Ine. ADAM CIRILLO, Mgr. — 241 
DeKalb Avė., NEvins 8-2537.

For Better Wed<hng and 
Week-End Dancing 

TUXEDO BALLROOM
Offers the Finest

Call Fred —RE 4-7335 
210 E. 86th Street & 3rd Avenue 

New York City

ALBERT MAIER, INC.

liena ir kiti mėsos produktai urmu 
ir mažais kiekiais. Kasdien švie
žios— namų gamybos “Kielbassy”. 
1927 Washington Avė., Bronx 57, 
N.Y. ~ TRemont 8-8193

POST DETECTIVE BUREAU

sons traced. Domestic - CSvll - Cri- 
minal — No Case too smail or too 
large. 135 - 34 Rooseyeit Avenue,

EVERBEST PORK STORE 
74 Westchester Square, Brome, N.Y. 

HOME MADE SAUSAGE 
Finest Pork, Veal and Beef 

Poultry Fresh Daily 
UN 8-9007

ta perTCu:Wllitamataw<g Bank — 1 
Ran.«m PI., Brooklyn. For interrievr 
J. J. OTfemnell, Butte 1207. PL2-2ZM

■ • ■'i • - - • - - - v- *•' | i i

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

tagitnulmn fr pokyliams tortai 
r*AT.TA tr AtBRRTAP RADtTONAS. S8V

48-38 40 STAGO m BROOKLYN S N V
patefoną? STagg 2-5838

Į- ..............1 "" .......  '

JUOZO IR IZABELEI MISIŪNŲ
RAY’S llęUOR STORE

gailina ga.au ^vairiarnuub msiea <uneiiiuccių u impurtuv 
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės u vyno 
198-65 LEFFEBTS BLVD. RICHMGND HILL, N. k

Telefonas: Vlrginia 3-3544

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas 

84-09 Jamaica Avė., Woodheven 21, N. Y. • Tel. VI 9-5077 
buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE:

340 Grand Street, BrooHyn II, N. Y. • Tel. STagg 2-4329 
Papigintomis kainomis pųnmame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato į namu* lietuviškus skilandžius ir sūrius 

-------We take all orders spėriai price for Weddings and Parties-------- 
Home-Made Bologna

Joseph Andrusis - TRAVEL AGENCY - REAL ESTATE - Insurance

— HAVEN REALTY —
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 vai.; Sekmadieniais popiet .1-5 vaL
87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N, Y. • Tel. VI 1-AAT1

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

Naujai atidarytas
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.
ATlįtEKA DARBĄ GRAŽIAI IR 
PIGIOMIS KAINOMIS. Pusmetinės 
prasideda nuo 35.00 ir t.t.

110-04 Jamaica Avenue Richmond HiU 18, N. Y

TeL Vlrginia 6-1800
FOR THE FINEST OF LIQUORS 

SHOP AT TPtE HOUSE OF 
FORST LICJUOR STORE

265 Jericho Turnpike (off Plainfleld 
Avė.), Florai Park, U., N.Y. Pilone 
FL 4-2105 — Aak for OTTO.

CROSS ISLAND Party Catering otf 
premises catering to any size party, 
Every buffet expertly set-Up and de- 
corated, meals perfectiy served by 
experienced vvaiters 4 bar tenderis. 
From a party to a banguet. Spėriai 
consideration to rehgioa* groups 4 ' 
churdies. 163 Nassau Blvd., Gardeli 
City South, N^t. — IVanhoe 9-5933

DOMINICK TIMO Contractor
Everything and Anything in the i 
Contracting Line. Ali our work done 
at reaaonable rate* — all our work J 
guaranteed. Spėriai consideration to ' 
reBgious grotas. — Oom*«Hck Timo .

LAND CONTRACTORS
194 State* Street, Brooklyn, N. Y. 

Floor Scraping our Specialty

Religtous Groups.

516 - JUniper 8-4411.

PARK FLORIST

Visokiomis progomis gėlės pristatomos

veltui — F.TD.

MCE WOODHAVEN 21, N. Y *

TeL Vlrginia 9-3112

BA2NYUNIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ
RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION 

Sav. B. KUČINSKAS
^0 Boerum Street..................................Brooklyn 6, N. Y.
(212) GL 6-0200 Rerid. ILlinois 8-7118

LINFORD CON8TRUCHON ©O.

JAckson 2-5642 WIsconsin 7-9130 
GEORGE MANSER A SON J$on-

cently opened, certlfled, in beastiftd 
Lėkte Ronkonkoma. For elderiy, re-

This is our Specialty. Call — 
HA 7-2747 — X

tutlons. 229 CHnton St Bldyn t, NY

Atitarto, «Mor«s visus motus -
Park Avė. kampe e Tek: PR 4-7700 t

skanus maistas. Viešbučio 
Prie viešbučio veikia resto-

suaisleMmas traukiniu Ir autobusais..
P. Ir C. MAČIULIAI, navininkai


