
ko staiga, vairuojant automo
bilį keliolika blokų nuo namų 
Paterson, N.J.

balsai dėl Kubos, atomu, Berlyno ir Europos
•ikoje šiuo me
iliausiai- traukia 
i ir Ženeva. Dėl 
i Amerikos vy
li. .Dėl Ženevos 
rese opozicijos

rius
idos
ad Amerika ne-
“Vengrijos” ir

McNamara 
konferenci-

Amerikos balsai griežtėja dėl Kubos, pervertinama politika dėl Europos ir ato
mų kontrolės, o vakarų Berlynui Chruščiovas noį*įs įsiūlyti Kongo padėtį

Sovietų įgulom Kuboje nebus 
leista slopinti vidaus sukili
mą Kuboje. — Valstybės sekr. 
Rusk vasario 26: Kubos gink
lai turi ir pasilikti Kuboje; jei 
jie bus mėginami išgabenti į 
kitas lotynų Amerikos valsty-

bes, jie bus sulaikomi. —Gua- kai 
temalos užsienių reikalų minis- • 
teris vasario 26 taip pat apie 
Kubą: Monroe doktrina rei
kalauja, kad rusai iš Kubos bū
tų išstumti.

Kubos grėsmę lotynų Ameri-

išryškino ČIA

MIRĖ KUN. VYTAUTAS DEMIKIS
Kun. Vytautas Dėmėkis mirė 

kovo 3 d*, 11 vaL nakties, grįž
damas iš Darbininko koncerto.

Velionis buvo gimęs 1906 
rugpiūčio. 4 "Liepalotų kaime, 
Bubelių valsč., Šakių apskrit,, 
Kudirkos Naumiesčio parap.

K CENTU 1930 baigė Marijampolės gim- 
-------1-------- naziją. Tais pat metais įstojo 

į Vilkaviškio kunigų seminari
ją. Kunigu įšventintas 1934 bir
želio 17. Lietuvoje 1941 įstei
gė naują Mindaugų parapiją. 
Vėliau buvo perkeltas klebo
nauti į Valakbūdį. Tremtyje, 
Vokietijoje, buvo Blomberge ir 
Diepholze stovyklų kapelionu. 
Atvykęs į JAV nuo 1950 metų 
vikaravo šv. Kazimiero lietuvių 

kurio žodžiai Kongrese buvo, parapijoje Patersone, N.J.
Velionis sveikata niekada 

niekam nesiskundė. Mirtis išti

OJ: Nuolaidos Sovietam ar mokslo pažangai?
oster, Amerikos 
mininkas dery- 
ūnės kontrolės, 
s, ir nežinia, ar 
damas pareiškė, 
norėjo derėtis, 

snori. O rodėsi, 
olimas susitari- 
siūlė 2-3 kartus 
*ika nusileido iš 
tartų.
u akciją dėl A- 
idų sustiprino 
įblikonų lyderiai 
t M. Dirksen ir 
ries A. Halleck. 
no, kad per dve- 
nedy vyriausybė 

vieną po kitos 
įtominės kontro- 
a ir Amerikos 
o į pavojų Ame-

•_ ginklo prana-

liniai įrankiai taip ištobulėję, 
kad nebūtina jau 20 kartų ban
dymų, užteksią ir mažiau.

Chruščiovas 
ir Berlynas

Chruščiovas neoficialiai per 
satelitus davė suprasti, kad Ber
lyno klausimu jam priimtinas 
tokis “kompromisas”; Ameri
kos, Anglijos, Prancūzijos ka
riuomenė vakarę Berlyne pasi
lieka dar dvejis metus Jungti
nių Tautę titulu; paskui ji pa
keičiama J. Tautę kariuomene 
tokio tipo kaip Konge.

JOHN A. McCONE, ČIA direk
torius.

: atstovas Foste-
įas Jacob Beam 
nti, kad jeigu A-
? nuolaidas, tai
> “mokslinei pa- hallekas ir dirksenas, 
Sr tą laiką moks- opozicijos lyderiai.

si

STALINO LIETUVOJE NĖRA 
TIKRO ATOSLŪGIO

, Jr. pareiškimai 
spaudoje
tis Jr., Lietuvos 
ie šv. Sosto sek
liai painformavo 
laikraštį The Ti-
apie- padėtį Lie- 

lėjo, kad netiesa, 
o Lietuva pajuto
Bažnyčios pade

gei Lenkijoje. Tik 
;upui leidžiama 
čia yra valdoma 
ūpo ar kardinolo 
e, o kulto sekre- 
Rugieniaus. Kuni- 
jkyti grupėm ne
vieną. .Pastangos 

įsiusti į Lietuvą 
niekais 80 proc. 

buvo gautos. Pas- 
i naikinamas pa- 
Kazimiero. kuris 

stencijos simbolis, 
us metus iš Lietu- 
išvykti į Vakarus 
ų, tik režimui pa-

nori parodyti draugiškumą So
vietam. jie ima likviduoti sate- 
klą, kuri galėtų palaikyti pa. 
kinimą, kaltindama Pakistaną, 
vergtų tautų religinę ir tauti
nę dvasią- O Vakarai kaip tik 
turėtų išnaudoti Sovietų silpny
bę ir niekad neduoti paverg
tiem kraštam pajusti, kad jie 
yra užmiršti, nes 100 mil. euro
piečių gyvena Sovietų kontro
lėje. Jiem visada reiktų saky
ti, kad Vakarai yra suinteresuo
ti jų laisve tiek pat, kaip ir Af
rikos tautų.

KEIS MINISTERIUS?
Anglijos užsienių reikalų mi- 

nisteris Lord Home, Newsweek 
žiniom, būsiąs pakeistas nauju 
žmogum — Edward Heath. A- 
merikos spaudoje pasirodė ži
nių, kad ir Amerikos valstybės 
sekretorius būsiąs keičiamas.

tis palygino Vaka- 
dėl kolonializmo: 

elė akcija už 
aikinimą Afrikoje, 
kolonializmas rytę 
priimtas kaip nor-

Sovietų ir Vakarų 
stodus: Kai Sovie- 
ų pAežasčių nori 
iram draugiški, jie 
skelbia Vakaruose, 
krašte per radiją 
kalba gyventojam, 
yra išsigimę kapi- 
tarpu, kai Vakarai

paskelbti spaudoje kovo 1. Jis 
tvirtino, kad Kuboje 1962 bu
vo 1QOO-1500 treniruotų sabo
tažininkų, atgabentų iš kitų lo
tynų kraštų, šiemet skaičius 
esąs didesnis- Treniruoja spe
cialistai iš sovietinio bloko 
kraštų, tarp jų net ir Ispanijos 
komunistai. Lig šiol daugiausia 
komunistų į Kubą buvo atvykę 
iš Venezuelos, Peru, Ecuado- 
ro, Argentinos, Bolivijos. Tre
niravimas trunka 4 savaites ir 
net ištisus metus. Grąžinami į 
savo kraštus paruošti sabotažo 
veikėjai aprūpinami Kuboje ir 
pinigais bei ginklais. Jų . užda
vinys savo krašte ruošti gink
luotą perversmą.

Ką gi reiškia tos raides—UNESCO?
Tik griežti amerikiečių balsai sudraudžia sukčius ir 
cinikus, įsisukusius j Jungtinių Tautų organizaciją

— Lig šiol paskelbta, kad 
Sovietai iš Kubos atsiėmę 2,000 
kariuomenės. Iki kovo 15 atsi- 
imsią dar 6000.

AZIJOJE JAU KOVA NE DEL IDĖJŲ, 0 DEL VALDŽIOS

Ir tiem rusam parengti J. Tau
tos paskyrė 201.200 dol. Sovie
tai tos sumos sumokės tik 35, 
139 dol., o Jungtinės Valsty
bės 64,424. Kai tuos dalykus 
aikštėn iškėlė šen. Thomas J- 
Dodd, faktas apeitas tylom. Ne
gi jaudinsies, kad Sovietai pri
klauso prie tų atsilikusių kraš
tų, kurie negali paruošti savo 
lėšom net savo agentų. Tegul 
jie bus paruošti Amerikos pi
nigais ...

Daugiau sujudimo Kongrese 
kilo, kai J. Tautų komisija pa
skyrė Kubos žemės ūkiui rem
ti 3 mil. dol., kurių 40 proc. 
sumoka Amerika. Tai jau aki
brokštas, ir Amerikos atstovas 
protestavo, nors tos dosnios 
komisijos pirmininkas kaip tik 
yra . -. Amerikos atstovas Hoff- 
man. Pasipiktinusius ir triukš
mą keliančius Kongreso narius 
vyriausybė ramino: Kubai bū

kė. Prekyba tarp Kinijos ir Ru
sijos nukrito iki pusės to, kas 
buvo 1960. Karinė pagalba 
taip pat nutraukta. Tuo tarpu

mas yra vieningas visame pa
sauly. Kreipiamas dėmesys, 
kad tuo pačiu metu, kada Ru-

_r__________ r____ ______ siją krovė raketas Kuboje, Ki
mius <'komunistus ir _kaltina Maskva pademonstravo pagal- niįa užpuolė Indiją. Abidvi pa
juos noru aominuoti. Maskva 
ūkinę pagalbą Kinijai nutrau- sakytų Migų. — Sovietų tech- 

_________  rtilrni VnriA mnAA Ana

Maskvos pastangos švelninti 
santykius su kom- Kinija tuo 
tarpu be vaisių. Kinų komunis
tų spauda aštriai puola mask-

ba Indijai, duodama keletą už rodė savo galybę.

—J----------- ---------------------- - nikai, kurie rengė pramonę Ki-
AMERIKA PRIEŠ NAUJĄ PO- nijai, atšaukti. — Savo ruož- 
LITIKĄ EUROPOJE? tu Kinija uždarė Sovietų kon-

Ch. Sc. Monitor informuoja, sulatus ir personalą pasiuntė 
kad Amerikos politika Europos namo.
atžvilgiu gali pasikeisti, nes vy
riausybė prieina išvadą, kad 
jau turi baigtis pokarinis lai
kotarpis, kuriame Amerika do
minavo Europos reikalais.
Amerika skolinasi pinigus 
Prancūzijos?

Prancūzų spaudoje kovo 
paskelbta, kad Amerika tariąsi 
su Prancūzija dėl trumpalaikės 
paskolos 100 mil. dolerių ver
tės frankais. Panašios pasko
los taip pat iš Vokietijos. Švei
carijos ir Italijos turi apsau
goti Amerikos dolerį nuo spe
kuliacinių kainų.
Kodėl McNamara prieš bombo
nešius?

Apsaug Sekr. McNamaros 
programa remiasi raketom, ne

is

bombonešiais-Esą sovietų prieš
lėktuvinė tiek ištobulinta, kad 
tik 10 proc. bombonešių galė-tik 10 proc.
tų pro ją

— Peru
dy nušalintas ir jo vietoj at
rištojo kitas generolas — Nico- 
las Lindley Lopez. Kaltino, kad 
Gody vykdęs savo “asmenybės 
kultą".

STEBĖKITE S| SMOGŲ. Tie todiiai 
ges Bidault, slaptai radęs prieglauda

prezidentas gen. Go-

Jungtinės Tautos sukūrė to
kią organizaciją, kuri žymima 
raidėm UNESCO. Ką tos rai
dės reikia, priklauso nuo to, 
ar spręsime pagal darbus ar pa
gal vardus- Pagal vardus tai 
United Nations Educational, 
Scientific and Gultural Orga-< 
nization. Vadinas, švietimo, 
mokslo, kultūros plėtimo orga
nizacija. Pagal darbus tai grei
čiau — Užsieninė Netiesos Eks
pertų, Sukčių ir Cinikų Organi
zacija. Tokią ją rodo ypačiai 
paskutinis darbas, tos organi
zacijos išleista brošiūra, para
šyta dviejų rusų bolševikų, ku
rioje

Amerikos pinigais varoma 
propąęąnda už Sovietus prieš 
Ameriką.' # 
. Brošiūroje pasmerkiama Va
karų “kolonialistinė priespau
da” ir giriamas Sovietų Sąjun-

PAKISTANĄS, KINIJA, INDI- gos “laisvų ir lygių tautų bro-
JA liškumas”. Apie Vakarus sako- šią duodami ne Amerikos pini-

Pakistanas ir kom- Kinija ma: “Tautybių nelygus trakta- gai, Amerikos pinigų nebūsią
kovo 2 pasirašė sutartį dėl šie- vimas, kolonialistinė priespau-
nų. Sutartis liečia ir Kašmiro da ir tautinė bei rasinė diskri- lyg J. Tautų pinigų maiše būtų
dalį, kurią valdo Pakistanas. In- minacija yra šiandien būdinga pažymėta, kuris penny yra A-

Kova įau eina dėl įtakos ir dija pareiškė didelį nepasiten- daugeliui kapitalistinių kraštų merikos, kuris Anglijos ar So-
valdžios. Konflikto, kuris virs- kinimą, kaltindama Pakistanu, — ir tai yra tų kraštų politinės vietų.

. Trečiuoju atveju, dėl brošiū
ros, kurioje jau akiplėšiškai, 
ciniškai garbinamas komuniz
mas ir niekinama Amerika bei 
jos sąjungininkai, sujudimas' 
daug aštresnis. The Tablet ve
damasis mini, kad sovietų aki
plėšiškumas sujaudino ir tuos 
Kongreso narius, kurie UNES
CO kritikus vadindavo reakcio
nieriais ir izoliacionistais. Esą 
šiuo metu “internacionalistas” 
HH. Humphrey prabilo: “Ga
na blogas dalykas tokių nesą
monių girdėti iš sovietinės pro
pagandos. Netoleruotinas daly
kas girdėti, kad tai platina 
tarptautinė organizacija, skirta

tų karu nelaukiama. Tačiau kad nori tarp Indijos ir Pakis- -bei socialinės santvarkos išda- 
laukiama, kad komunistai su
skaldys savo jėgas ir bus su
griautas mitas, jog komuniz- tytos kovo 12.

Adenaueris senate jau laimėjo

tano dėl Kašmiro sugriauti iš va". Sovietų lygybės ir broliš- 
anksto derybas, kurios numa- kūmo pavyzdžių nurodomos 

Baltijos valstybės, Lietuva, Lat
vija ir Estija, kurios 1940 
"laisvu noru įsijungė į sąjun-

duodama Yiė vieno penny —

Vokietijos senatas kovo 2 
patvirtino Adenauerio ir de 
Gaulle sutartį, sudarytą sausio 
22. Lieka perkopti dar sun
kiausią kalną — gauti parla
mento patvirtinimą.

i i I *
•'i

ANTOINE ARGOUD, pagrobtas 
prancūzų slaptosios armijos va
das.

— Prancūzę slaptoji policija 
Miunchene, Vokietijoje, pagro
bė pulk. A. Argoud, prancūzų 
slaptosios armijos vadą. Poli
tinio pasipriešinimo lyderis bu

- < vęs min. pirmininkas Georgės 
Bidault gyvena Londone. Poli
cija sustiprino jo apsaugą ir 
įsakė jam susilaikyti nuo per 

parašyti laikratty. kurj laiko Geor- judėjimo, kad neištiktų
Londone. tokis pat likimas.

Kuo remiasi prezidentas?
Ūkiniais klausimais esą 

zidentas labiau pasiremia savo 
ūkinio patarėjo Hellerio autori
tetu negu iždo sekretoriaus Dil- 
lono.
Kaip norėjo sulikviduoti komi
siją? .. .. ..

Atstovų Rūmuose vasario 26 
pasikartojo mėginimas likviduo
ti priešamerikinei veiklai tirti 
komisiją. Siūlė ne tiesiog pa
naikinti, bet padaryti ją tik tei
sių komisijos pakomise. Siūlė 
Kalifornijos Rooseveltas, New 
Yorko Farbstein ir Lindsay. 
Siūlymas atmestas 12:1 bal
sais.

— Maskva reikalauja, kad J. 
Tautos tuojau pasitrauktų iš 
Kongo.

— Prancūzijos šiaurėje nuo
kovo 1 kasyklos uždarytos — 
streikuoja 200,000, demonst
ruoja šūkiais: 40 valandų dar- 8 d. Išimtį padarė New York 
bo, 48 valandų atlyginimas. Post, kuris vėl eina nuo pir-

- ..... . . madienio. Jo tiražas apie 300,— Prancuz»|O|e kovo 4 už r
pasikėsinimą prieš de Gaulle 6 
nuteisti mirti. Tik 3 jų yra su
imti.

pre-

Tas melo šlamštas išleistas 
Jungtinių Tautų organizacijos 
vardu ir pinigais, kurių liūto 
dalį sudeda Amerikos mokes
čių mokėtojai.
Kaip tai vertina amerikiečiai?

Amerikiečiai kantrūs ir pi
nigų negaili — net ir. komuniz
mui remti. Negailėjo pinigų at
idaryti J. Tautų gen. sekreto
riaus U Thant sugalvotai mo
kyklai, kuri Maskvoje rengtų platinti tiesai ir mokslui, ska- 
šnipus Amerikai- Formaliai tai tinti mokslinių ir socialinių 

faktų pagarbai. Raportas tikra 
nesąmonė”.

O The Tablet išvada: “Teo
doro Roosevelto laikais mūsų 
vyriausybė būtų pasisakiusi aiš
kiai ir garsiai prieš tokius i- 
žeidimus mūsų kraštui _ir tau
tai, ir šmeižikai įgytų ne tik 
daugiau pagarbos mūsų kraš
tui, bet ir būtų atsargesni vėl 
kandžiotis. Laimė, kad Kongre
sas pradeda suprasti, jog mes 
apmokame sąskaitas už komu
nizmo plėtimą".

Triukšmui kilus brošiūra bu
vo išimta iš apyvartos.

P.S. | šauksmą prieš bro-

bus tarnautojai Jungtinių Tau
tų sekretariate Per dvejis me
tus kasmet paruoš po 22 rusus.

— Nusikaltimų 1962 buvo 
daugiau 7 proc. nei 1961. Pa
auglių nusikaltimų skaičius pa
didėjo 9 proc. Tokias žinias pa
skelbė FBI direktorius Hoove- 
ris.

— New Yorko laikraščių te
beina streikas nuo gruodžio

AR VENERA GYVENAMA?
Mariner n duomenis išaiški

nus, rasta, kad Veneroje tem
peratūra siekia 800 laipsnių. 
Tad tokia gyvybė kąjp žemėje 
ten negalima- Veneros pavir
šius esąs smėlis su labai nedi
deliu galimu vandens kiekiu.

BRAZILIJA DUODA GLOBĄ šiūrą įsijungė ir vyrių veikėjas 
PIRATAM

Venezuelos vyriausybė for
maliai paprašė Brazilijos vy- pagiria laikraščio pasipiktinimą 
riausybę, kad išduotų devynis brošiūra ir primena, kad yra 
komunistus piratus, kurie Imi- grynas jos prasimanymas apie 
vo pagrobę Venezuelos laivą. 
Brazilijos vyriausybė atsakė, 
kad jiem duoda globą kaip ir 
Portugalijos laivo Santa Maria 
grobikam.

Frank Vaikas. Jo laišką paskel- 
bė Newark, N.J. News. Laiškas

Baltijos valstybių įsijungimą 
“laisvą valia". Baltijos kraštai, 
sako Vaškas, reikalauja sau ap
sisprendimo teisės, bet raudo
nieji visada ją paneigia.
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Lietuviu Fondo suvažiavimas
Vasario 16 metinių proga 

Ivg ir jaučiame pareigą praneš
ti lietuvių visuomenei fondo 
padėti, nes visi mūsų darbų 
balansai, nežiūrint, kuriame lie
tuviško darbo bare bedirbtu
me, eina Lietuvos labui

bėti 100,000 doleriu balsu. Tai 
būtų jaiUdešimtadalis milijono. 
Mes tikime, kad tai įvyks.

Jau turima penkiolika rezoliucijų Lietuvos bylos reika
lu. Paskutiniu keturių rezoliucijų autoriai yra du demokratai 
ir du respublikonai.

siii

Šiuo metu fondas turi 126 
narius, kurie yra sudėję $52, 
000.00. Kai skaitysite šį prane
šimą, daviniai bus jau netiks
lūs, nes fondo narių skaičius, 
didėja kasdien.

Pastarieji metai, galima sa
kyti, praėjo organizavimosi žen
kle- Dabar jau beveik visose 

.lietuvių kolonijose į darbą yra 
įsijungusios LB apylinkės, 
daug kur sudaryti net specia
lūs komitetai. Yra ir atskirų as
menų, savanoriškai atėjusių 
į fondo talką. Aišku, kad dirb
dami dideliu būriu pasieksime 
ir didelių rezultatų.

Ta pačia proga norėtume 
priminti visiems pasižadėju
siems tapti fondo nariais, kad 
suvažiavimas būtų geriausia 
n»-o<ra pasižadėjima įgyvendin
ti- Taip pat ir dalimis pradė’e 
mpkėti turėtų nedelsti, nes tik 
pilnas šimtas dolerių duoda bal
so teise. Fondo narys suvažia
vime gali būti atstovaujamas ir 
nėr savo įgaliotinį. Kiekvienas 
fondo narys gaus asmeninį pra
nešima anie suvažiavimo laiką 
ir vietą. Todėl tie nariai, kurie 
yra pakeitę adresus po Įnašų 
įmokėjimo. turi apie tai pra
nešti adresu: Lietuvių Fondas, 
7243 S Albany Avė., Chicago 
29. III.

Kviečiame visus į didžiąją 
talką.

Lietuvių Fondo Valdyba

Los Anoeles, Calif. — Re
zoliucijų skaičius Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos laisvės bylos 
reikalu pasiekė Kongrese re
kordą: turime jau penkiolika. 
Bus dar daugiau. Praėjusiame 
Kongrese teturėjome dvylika. 
Paskutinių keturių rezoliucijų 
autoriai yra: šen. Harrison A. 
Williams, Jr. (D.-N.J), šen 
Kenneth B. Keating (R.-N.Y.), 
šen. Roman L. Hruska (R. - 
Nebr.) ir kongresmanas Wil- 
liani St- Onge (D.-Conn.).

Senatorių Williams ir Kea
ting bei kongresmano St. On
ge įneštos rezoliucijos yra vi
sai rauios, o senatoriaus Hrus- 
ka iš naujo įnešta. Senatorių 
H.A- Williams. Jr. rezoliucijos 
reikalu kontaktavo Jokūbas J. 
Stukas; senatorių K.B. Keating 
— kun. Longinas Jankus; kon- 
gresmaną W. St. Onge — J. 
Strazdas iš W e t h e r s f ield, 
Conn. Jie padėjo paruošti re
zoliucijų tekstus.

Visu keturių rezoliucijų teks
tai yra labai artimi senatoriaus 
Tom Kuchel, kongresmano 
Glen Lipscomb ir kitų senato
rių ir kongresmanų jau seniau 
įneštoms rezoliucijoms. Senato
rius Ronri>n (druska (čekų kil
mės) be Pabaltijo kraštų sumi-

ni savo rezoliucijoje ir kitas -L 
valstybes, kenčiančias komu- ^8 
nistų vergijoje.

Visi šie keturi legislatoriai '|| 
užsipelnė tikrai didžios mūsų 
visų pagarbo ir padėkos. Nie- S 
ko nelaukdami turime jiems ] 
parašyti nadėkos laiškučius. Ra- S 
šant laiškus, galima paprašyti, 
kad jie pasiųstų po vieną eg
zempliorių savo rezoliucijų. Se
natoriams laiškai adresuotini: *
The Honorable (senatoriaus 
vardas ir pavardė). Senate Of
fice Building, Washington 25, 
D C.; kongresmanui: The Ho
norable VVilliam St. Onge, Hou- 
se Office Building, Washington 
25, D.C. IT. CHICAGOJE Vasario 16 minėjime moksleivių choras, vadovaujamas Fausto Strolios. Nuotr. Z. Degučio.

INŽ. JUOZAS MIKLOVAS VASARIO 16 MINĖJIME
Rochester, N.Y. — Vasario 

16 atšvęsta su dideliu susikau
pimu ir iškilmingumu. Minėji
mas įvyko vasario 17. Lietuviš
ko radijo pusvalandyje buvo 
R. Kiršteino žodis su pritaiky
ta tai dienai muzika ir Ameri
koj gimusio lietuvio F. Jurge- 
lionio pasakyta angliškai kal
ba. Šv. Jurgio bažnyčioje kun. 
A. Račaitis atlaikė iškilmingas

Nenorėdami leisti fondo gar
sinimui pagrindinio kapitalo 
pelno, negalėjome išvystyti pla
tesnės spausdintos informaci
jos. o vis dėlto fondas augo ir 
darosi populiaresnis. Už tai esa
me dėkingi mūsų periodinei 
spaudai, kuri mielai spausdino 
straipsnius ir pranešimus fon
do reikalu. Todėl visą pelną. 
1200 dolerių, galėjome paskirti 
lietuviškojo švietimo reikalam.

Šie metai fondui bus patys 
reikšmingiausi. Gegužės 18 
Chicagoje įvyks, pirmasis fon
do narių suvažiavimas. Į šį su
važiavimą žiūrime, kaip į svar
bų lietuviškos veiklos įvykį. Pa
saulio lietuvių istorijoj tokio 
pobūdžio fondo dar nėra buvę. 
Viena, šis fondas yra tvarko
mas pačių aukotojų per jų 
rinktus organus, antra — jis 
yra nuolatinis, tai yra nesibai
giąs vienu kuriuo nors atliktu 
uždaviniu. Fondo aukotojai — 
pradininkai tikrai džiaugtųsi.
jei šis suvažiavimas .galėtų kal- NEW YORKO Vasario 16 minėjime Šoka Maironio mokyklos mažieji. Nuotr. V. Maželio.

pamaldas už žuvusius Lietuvos 
laisvės kovotojus ir pasakė pa
mokslą. Pamaldų metu giedo
jo Milackienės vedamas choras. 
Su vėliavomis dalyvavo Ameri
kos l etuvių kariai-veteranai, 
ramovėnai, skautai, ateitinin
kai ir kitos organizacijos. Po 
pamaldų sugiedoti Amerikos ir 
Lietuvos himnai.

Minėjimas parapijos salėje 
prasidėjo 3 vi- popiet. Dalyvių 
prigūžėjo pilna salė. Alto vice
pirmininkas dr. V. Lelis tarė 
pradinį žodi. Toliau kalbėjo 
meras Gilette ir miesto tary
bos narys Lili, linkėdami lietu
vių tautai išsilaisvinti. Telegra
momis sveikino šen. Kenneth 
B. Keating, didelis Rochesterio 
lietuvių .bičiulis, ir kongresma
nas Mr. Frank J. Horton. Be 
to, šen. Keating atsiuntė nuo
rašą pareiškimo, kurį jis Wa- 
shingtone Įteikė atitinkamoms 
įstaigoms Lietuvos ir kitų pa
vergtų tautų reikalu. Taip pat 
sveikino estų, vengrų, latvių 
ir ukrainiečių atstovai Pagrin
dinį kalbėtoją inž. Juozą Mik- 
Icvą visi sutiko su dideliu dė
mesiu, nes troško išgirsti žodį 
iš ryžtingo jaunuolio, kuriam te
ko bolševikų okupacijoje bręs
ti, mokslintis, vargti ir Altajaus 
plotuose chruščiovinius plėši
mus plėšti. Jis vaizdžiai nušvie
tė dabartinę Lietuvos buitį. Pa
vergę Lietuvą bolševikai sten

inis sukomuhistinti. Komuniz
mas nėra tik paprastas politiš
kai socialinis sąjūdis- Tai nau
jų žmonių bendruomenė, pa
remta materialiniais dėsniais, 
kur vietoj atlaidumo yra kerš
tas, vietoje tiesos — melas. 
Komunistai keičia savo priemo
nes, bet nekeičia savo prievar
tinės nežmoniškos sistemos. 
Prieš tą Lietuvos nelaimė pa
triotizmas yra žvaigždė, 
šviečianti pro kalėjimo langą. 
Nežiūrint visų persekiojimų, 
Lietuva tebėra dar lietuviška, 
tautinis atsparumas nėra pa
laužtas, tauta tebesitiki atgau
ti laisvę. Inž. J. Miklovo kalba 
buvo Įdomi, vaizdi, logiška. Vi
siems padarė didelį įspūdį.

Meninėje programoje
Birutė Akstinaitė-Čipienė pa

dainavo Kur bakūžė samanota, 
Šauksmas ir Oi greičiau, grei
čiau. Akomponavo J. Šerelis. 
Rochesterio LB choras, St. Nor
kaus vadovaujamas, sugiedojo 
Geležinio Vilko maršą, Lietu- 
ya brangi, Anoj pusėj Nemu
no, Kur giria žaliuoja, Nurimk, 
sesute. Be to, visi minėjimo da
lyviai kartu su choru sudainavo 
Ar aš tau sese nesakiau ir Du 
broliukai kunigai. *

Lietuvos laisvinimo reikalui 
salėje surinkta 897-25 dol. Ka
dangi nevisi dar aukojo, tai ti
kimasi surinkti virš tūkstančio. 
D r. V. Lelis paaukojo 50 dol.

Miklovui pagerbti buvo arbatė
lė, kurios metu J. Pupininkas 
svečiui pristatė kiekvieną daly 
vį. Čia vėl pasipylė įvairūs pa
klausimai, į kuriuos inž. J. Mi- 
klovas išsamiai atsakinėjo.

Malonu pastebėti, kad Ro- 
chesteris turi energingą Alto 
valdybą, kurios pirmininku yra 
uolus, sumanus ir ryžtingas 
senas ateivis Petras Norkeliū- 
nas. Todėl Vasario 16- minėji
mai ir" Lietuvių dienos kiekvie
nais metais gražiai pravedama-

J. Mks.

— Laisvos Europos Komiteto 
pirmininkas John Richardson 
atsakė į Alto pirmininko L. 
Simučio raštą, kuriuo buvo 
kreiptasi, nurodant, kad Lais
vos Europos radijas savo trans
liacijas už geležinės uždangos 
turėtų duoti taip pat lietuvių, 
latvių ir estų kalbomis. Atsaky
me rašoma: “Sutinku, kad Lais
vos Europos radijo transliacijos 
turėtų būti praplėstos, kad ap
imtų Estiją, Latviją ir Lietuvą. 
Aš ir štabas rūpinsimės išgau
ti finansinės paramos 1 padidi
nimą, reikalingą tokiom trans
liacijom pradėti”. Vadinasi, tos 
transliacijos priklausys nuo to, 
ar tokia parama bus gauta

Psichinėm ligoninėm ski
riama iš iždo 2-4 bil. Jei vals
tybės planas bus įvykdytas, tai 
iš 600,000 ligonių galės likti

giasi ją visokiomis priemonė- Po minėjimo svečiui inž. J. tik pusė.

VIENŲ VIENI
REZISTENCIJOS KOVOSE

9 . -< . Saky
tus nutarimus,, kaip nekompetetingo organo priimtus, 
priešingus esančiai krašto konstitucijai ir mūsų tau
tos ir valstybės interesams, skaitau neteisėtais, mūsų 
tautai, valstybei ir man. kaip teisėtam nepriklauso
mosios Lietuvos valstybės atstovui, neprivalomais”.

Kadangi telegrama buvo • sensacingo turinio ir 
atvira, tai laiškanešys ne tik pats ją perskaitė, bet 
davė ir kitiems ją pasiskaityti, ką tik sutiko pakeliui 
eidamas į Užs. Rkl. Min-ią. jų tarpe p. Ę. Galvanaus
kui, kuri sutiko einantį Laisvės Alėja. To pasėkoje 
žinia apie mano pareikštą protestą paplito Kaune žai
bo greitumu” f Į Laisvę Nr. 27-64).

Jungtinėse Amerikos Valstybėse pirmiausia rado 
atgarsio diplomatiniai Lietuvos protestai. 1940.7.23 
valstybės sekretoriaus pavaduotojas Sumner Welles,_ 
paskelbė oficialų pareiškimą, kad Baltijos valstybių jė 
ga Įvykdyto įjungimo Į Sovietų Sąjungą nepripažįs
ta. To pareiškimo autoritetas buvo sustiprintas pre
zidento F.D. Rcosevelto, kuris atsilankusiai Amerikos 
Lietuvių Tarybos delegacijai 1940.10.15 pareiškė: “Sa
koma, kad Lietuva neteko savo nepriklausomybės. 
Yra klaida taip sakyti. Lietuva nėra praradusi savo 
nepriklausomybės: Lietuvos nepriklausomybė tik lai
kinai sutrukdyta. Laikas ateis, ir Lietuva vėl bus 
laisva”. Nors kiti ir kitiem prezidento pareiškimai 
skyrėsi, tačiau kovoje prieš okupaciją jis buvo sva
rus propagandinis argumentas.

Jungtinių Valstybių pareiškimas turėjo Įtakos ki
tom Vakarų valstybėm. Jos susilaikė nuo demonstra
tyvaus aneksijos pripažinimo, išskyrus Vokietiją ir 
Švediją. Anglija nei aneksijos nepripažino nei atsto
vybės Sovietam neperdavė. Italija, Prancūzija Lietu

vos diplomatines ir konsularines atstovybes Sovietam 
perdavė, bet nuo formalaus pripažinimo susilaikė. 
Šveicarija atstovybės ir konsulato veiklą suspenda
vo, o turtą pati paėmė globoti. Išliko atstovybės dar 
Vatikane ir Buenos Aires, iš kurio paskiau atstovybė 
persikėlė į Montevideo, Urugvajų. Tokiu būdu Lie
tuva tarptautinės teisės požiūriu išliko okupuota, bet 
suvereninė valstybė.

Prieš šitą Lietuvos de jure nepriklausomybę 
bus nukreiptos nuolatinės ilgų laikų sovietinės pastan
gos. lig šiol laimėjimo Maskvai nedavusios.

b. Visuomeninė
Lietuvos valdžios įstaigos, kaip seimas,, ar vals

tybinio pobūdžio organizacijas, kaip Saulių Sąjunga, 
skautai, o taip pat politinių grupių vadai prisistatė J. 
Paleckiui, pareikšdami lojalumą ir tikėdami, kad to
kiu būdu sulaikys ar sušvelnins represijas prieš as
menis. Šis oportunistinis siekimas nepasiteisino, nes, 
viena. J. Paleckis ar Gedvilą tebuvo tik ekspozitū- 
ros be realios įtakos, antra, sovietinis tikslas ir buvo 
sunaikinti asmenis, kurie buvo šūlai visuomenės, iš 
anksto komunistų pasmerktos likviduoti, kad jos vie
toje galėtų sukurti kitą visuomenę — “liaudį”, t.y. 
komunistų partiją.

Gyventojų masė ir inteligentija iš karto žiūrėjo į 
okupantą bei jo režimą su pašaipa, panieka, nuogąsta
vimu ir rodė pasyvią rezistenciją — sovietinių reika
lavimų boikotą.. Šviesuomenė buvo paruošta nepasi
tikėti. Kultūrbolševikinę infiltraciją, vykdytą per 
Kultūros žurnalą, per Trečią Frontą, iš dalies per 
Literatūros Naujienas ir Literatūros žurnalą, buvo 
suspėjusi demaskuoti ir intelektualinę pažangią švie
suomenę savo įtakoj laikyti J. Keliuočio žurnalas 
Naujoji Romuva, politinę antikomunistinę liniją ir 
nuotaikas prieš pataikūnus sovietam buvo sudaręs 
XX amžius, redaguojamas dr. Ig. Skrupskelio. Kau
no organizuotoji darbininkija, vadovaujama dr. P. 
Didininkaičio ir kt. buvo aktyviai pasireiškusi prieš 
komunistų infiltracijas, jau tuo metu, kada Lietuvoje 
buvo raudonosios armijos įgulos. Taigi sovietai ne
turėjo visuomeninės atramos nei tarp intelektualų 
nėi tarp darbininkų.

Monumentaliausios pasipriešinimo demonstraci
jos buvo “liaudies seimo” rinkimų boikotas, Lietu
vos mokytojų suvažiavimas 1940.8.14-15, kuriame vie
toj internacionalo mokytojai giedojo Lietuvos himną 
ir liaudies dainas, neleisdami raudonarmiečių chorui 
reikštis su rusiškom dainom. Vėlinės su karių kapų 
puošimu, draudžiamų Kalėdų švenčių šventimas, 1941 
sausio rinkimų boikotas, raudonųjų gurguolių (pylia
vų demonstratyvus vežimas su raudonom vėliavom ir 
orkestru) boikotas ir tt. Mažesnio masto ir uždaro 
pobūdžio demonstracijos vyko kariuomenės daliniuo-, 
se (žr. St. Raštikis, Kovose dėl Lietuvos I), mokyk
lose, ypač Vilniaus universitete, kurio rektoriui M. 
Biržiškai atėjo įspėjimas net iš Maskvos. Kaimo re
akcija yra taikliai atvaizduota V. Ramono veikaluose 
“Kryžiuose” ir “Dulkėse raudoname saulėlydy”

Lietuva buvo atitverta nuo užsienio geležine už
danga. Tad užsieny ir Lietuvoje rezistencija vyko ne
priklausomai. Amerikos Jungtinėse Valstybėse 1940. 
VIII.10 lietuvių pagrindinės organizacijos susijungė į 
Lietuvai gelbėti tarybą, kuri paskiau pasivadino A- 
mėrikos Lietuvių Taryba. Romoje įvykusioje rugsėjo 
antroje pusėje diplomatų konferencijoje buvo sudary
tas Lietuvos Tautinis Komitetas, vadovaujamas E. 
Galvanausko (vicep. S. Lozoraitis, nariai K. Škirpa 
ir E. Turauskas), šalia jo kilo veiksmingesnis ir jud
resnis sąjūdis, kurio priekyje stovėjo K. Škirpa ir 
kuris nuo 1940 lapkričio 17 formalaus steigiamojo 28 
asmenų susirinkimo buvo vadinamas toliau Lietuvių 
•Aktyvistų Frontu.

LAF siekimai buvo dvejopi: kovoti už nepriklau
somybės atgavimą, paruošti programą atstatytai vals
tybei tvarkyti. Antrasis siekimas tebuvo teorinio po
būdžio ir neaktualus, kol pirmasis nelaimėtas. Tad . 
pirmasis ir buvo tas, kuris visus jungė. Anot K. Škir
pos, “atbėgėlių tarpe buvo taip pat ir buv. Lietuvos 
valstybės’vyrų, žinomų veikėjų, kultūros darbuotojų, 
buv. karininkų ir tt. Jie visi pilnai pritarė mano pra
dėtai LAF veiklai, nežiūrint to, kad seniau priklau
sė skirtingom partijom” (I Laisvę Nr. 27-64). Pirma
jam siekimui LAF ir rūpinosi palaikyti ryšį su Lie
tuvos pogrindžiu, parūpinti jam informacijos, reika
lingos sukilimui pasiruošti.

c. Pogrindinė
Lietuvoje pogrindinės grupės ir organizacijos at

sirado anksti. Jų tiklą, asmenis, veiklos metodius bei 
priemones plačiai atpasakojo NKVD raportas, pasi
rašytas vidaus reikalų ministerio A. Guzevičiaus ir 
NKVD skyriaus viršininko Todes 1941.4.14 (žr. Re- 
port on the Select Committee to Investigatė Com- 
munist Aggression and the Forced Incorporation of 
the Baltic States into the U.S.S.R. III, 472-494 p.) 
Raportas pradedamas:

“Nuo momento, kada sovietinė tvarka buvo Į- 
steigta Lietuvoje, kontrarevoliucinis nacionalistinis 
elementas išplėtojo aktyvią antisovietine veiklą, pa- 

. surinkdamas pagrindiniu metodu savo priešiškam sub- 
versyviniam darbui antirevoliucinių lapelių ir ano- 
minių laikraščių platinimą".

Ko tas vadinamas antirevoliucinis elementas sie
kė? — “Apskritai, lapeliai ragino nuversti sovietinę 
valdžią, sabotuoti, boikotuoti rinkimus į Sovietų Są
jungos aukščiausią sovietą: platino piktus melus apie 
partijos ir vyriausybės vadus ir skelbė provokacinius 

• randus apie būsimą karą tarp Sovietų Sąjungos ir 
Vokietijos etc.”

Ar tai buvo vieno asmens darbas? — “Masinis 
kontrarevoliucinių lapelių platinimas buvo apėmęs vi 
sas sovietinės Lietuvos apskritis".

Kas buvo tie platintojai ir autoriai? — “Autoriai 
ir platintojai antirevoliucinių lapelių, laišku, kurie 
buvo gauti eilėje ištaigų, pasirodė esą nariai kontra- 
revoliucmių padalinių ir buvusių antisovietinių po
litinių partijų bei organizacijų, nacionalistinis mokyk
linis jaunimas ir universiteto studentai".

Toliau raportas kalba apie veiklą atskirose ap
skrityse — jų mini 17, Mini dvejopus veiklos ženk
lus: viena, lapelius bei jų turini: antra, suimtųjų pla- 
tintoių bei autorių pavardes. Sustojame tik prie vie
nos vietovės — kaip raportas vaizduoja “antirevoliu- 

- cinę" veiklą Kaune. Sutrauktas tokis vaizdas:

(Būt daugiau)
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KAZIUKO mugėje Nevv Yorke .Nuotrš V. Maželio.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS VOKIETIJOJE

DAYTON, OHIO
Vasario 16 d. minėjimas

Negausioje Daytonp lietuvių 
kolonijoj, kur priskaitoma tik 
lig trijų šimtų lietuvių gražiai 
paminėta Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo sukakties 
šventė, prasidėjusi pamaldomis 
vas. 17 d. 10 v. ryto Šv. Kry
žiaus lietuvių parapijos bažny
čioj. Mišias aukojo ir atitinka
mą pamokslą pasakė parapijos 
klebonas kun. Titas Narbutas. 
Pamaldų metu giedojo parapi
jos choras, vadovaujamas E- 
Šliužienės, vargonais pritariant 
vargonininkui J- Raštikiui.

Trečią valandą po pietų į pa
rapijos salę prisirinko tiek sve
čių, kiek salė gali sutalpinti. 
Be daytoniškių čia matėsi ir iš 
kitų artimesniųjų kolonijų lie
tuvių: Columbus. Cincinnati, 
Springfield. Chillicothe. Sydney 
ir kitų. Minėjimas pradėtas J. 
A.V. himnu.

Gražų savo kūrinėlį anglų 
salba paskaitė Elaine Lucas. Po 
to sekė pagrindinė kalba, kuria 
pasakė dr. Z. Prūsas iš Chilli
cothe. Ohio.

Gautus sveikinimus iš Ohio 
gubernatoriaus J.A. Rhodes. se
natorių F.J. Lausche ir S.M. 
Young; kongresmanų: P.F Sch- 
enck ir R. Taft. Jr.. paskaitė 
Pranas Gudelis. Taip pat bu
vo gauta iš gubernatoriaus J. 
A. Rhodes nuorašas akto ku
riuo paskelbta lietuvių diena 
Ohio valstybėj ir kongresmano 
R. Taft Jr. pasižadėjimas iškel
ti klausimą Kongrese dėl išlais
vinimo Pabaltijo valstybių iš 
rusų okupacijos. Visiems svei
kinusiems pasiųsta atitinkamos 
padėkos ir dar pasiųsta rezoliu
cija Laisvosios Europos Komi
tetui prašant, kad per radijo

Drukteinis,
pa

Pakeleivis.

D

tarnybą būtų duodamos trans- 
lacijos ir lietuvių kalba.
Meninėj daly eilėraščius 
deklamavo: E.
Araminaitė. L. Raštikytė.
Masilionytė. V. ir D. Gineitytės 
ir D. Bieliauskaitė (pastaroji iš 
Cincinnati, Ohio). Grožinės kū
rybos ištraukėlę “Tėvynės pa
šauktieji” paskaitė Aldona Ma
silionytė. Pianinu Franz Schu- 
bert Scherzo paskambino Biru
tė Masilionytė. o ponia ir po
nas Sakalai dviem akordeonais 
pagrojo keletą melodijų-

Jaunieji Lietuvos Vyčiai gra
žiai išpildė K. Prašmantienės 
sukurtą montažą “A Salute 

' from the United States to 
Lithuania” ir Šv. Kryžiaus pa
rapijos choras sudainavo kele
tą lietuviškų dainų.

Vyčiams ir chorui vadovavo 
Eleonora Šliužienė, akompona- 
vo Ph. Petrokaitė.

Anglų ir lietuvių kalbomis, 
programą pranešinėjo : M. Ma
silionytė ir A. Raštikytė. Minė
jimas baigtas Lietuvos himnu.

Altui surinkta aukų 380 dol. 
Manoma, kad ši suma dar šiek, 
tiek padidės ir gal prašoks 400.

Po minėjimo svečiai pasivai
šino ponių parengtais lengvais 
užkandžiais, kava ir turėjo pro
gos tarp savęs daugiau sisipa- 
žinti. pabendrauti, bei pasida
linti gautais įspūdžiais. Vaišė
mis pasirūpino ponios A. Scott 
ir M. Lucas. Minėjimą rengė 
Daytono lietuvių R.K. Draugijų 
Sąryšis.

Lietuvos 
atstovybėje. . .
(atkelta iš 2 pslj

N pirmininkas Dr. G. Dimitrov 
su žmona. Free Europe Komi
teto patarėjas Hr Henderson 
su žmona. Amerikos Balso pa
reigūnai A Klieforth ir J. V. 
L’ind su žmonomis bei Pabal
tijo kraštų skyrių vedėjai ir 
bendradarbiai su žmonomis.

Priėmime taip pat dalyvavo 
spaudos atstovai, keletas profe
sorių iš Georgetown Universi
teto. gausus būrys lietuvių gy
venančių Washingtone, ir estų 
bei latvių kolonijų atstovai.

Vasario 16 dienos šventę ir 
priėmimą vasario 18 dieną ap
rašė dienraščiai “The Washing- 
ton Post" ir “The Evening 
Star".

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė paminėta vasario 16. 
Prisirinko nemaža lietuvių, vo
kiečių, pabaltiečių. Bendruome
nės pirmininkas kun. dr. J. Pet
raitis pasveikino, susirinkusius- 

Kun. dr- J. Aviža savo isto
rinėje paskaitoje iškėlė valsty
bingumo idėjos stiprumą lietu
viuose nuo pat Mindaugo laikų.

Visa eilė latvių ir estų or
ganizacijų atstovų sveikino lie
tuvių bendruomenę Memminge- 
ne žodžiu ir raštu.

Po to, kun. dr. Petraičiui pa
siūlius, buvo priimta rezoliuci
ja, kurioje prašoma pagalbos iš 
didžiųjų Vakarų valstybių, pra
šoma stiprinti radijo programą.

Meninę šventės programą su
darė deklamacijos, pianino mu
zika ir tautiniai šokiai. Dekla
mavo Alma Mikalauskaitė ir 
Bronius bei Romas Cepule- 
vičiai; skambino pianinu Dalia 
Radzevičiūtė, kuriai taip pat 
tenka didžiausias nuopelnas už 
tautinių šokių grupės suorgani
zavimą. Si kartą 8 mergaičių 
grupė pasirodė su trim naujais 
šokiais — Kubilu, Žiogeliais ir 
Audėjėlė, o mažųjų porelė — 
Kristina Radzevičiūtė ir Povi
las Dreslius simpatingai pašo
ko Klumpakojį.

Giedrią nuotaiką dar labiau 
pakėlė po oficialiosios minėji
mo dalies įvykęs skautu Kęstu
čio draugovės 9-rių nariu Įžo
dis. Tvarkingai, uniformuoti, su 
vėliavomis skautukai išsirikiavo 
scenoje. Įžodį pravedė dr-vės 
adjutantas Br. Cepulevičius, pa
kviesdamas dvasios vadą kun. 
dr. J. Petraitį uždėti kaklaraiš 
čius. o A. Grinienę užrišti maz
gelius. Įžodį davusius pasveiki
no Vok- PLB Krašto Tarybos 
narys ir Bendruomenės atsto
vas prie Bavarijos krašto 
džios kun. dr- J. 
dvasios vadas kun. 
raitis.

Prieš keletą metų Meminge- 
no lietuvių kolonijoje vyravo 
seneliai ir maži vaikai. Dabar 
negali atsidžiaugti, matydamas 
gražiai augantį jaunimą. Dar 
gražiau, kad jis organizuojasi, 
jungiasi Į kultūrinę Bendruome
nės veiklą.

Memmingeno nepriklausomy-

val
dei 

Pet-
Aviža 
dr. J.

JAUNŲJŲ
Raudondvario padangėj

Putname, Nek. Pr. M. Ma
rijos vienuolyno bendrabutyje, 
esančios mergaitės išleido šių 
mokslo metų savo leidinio 
“Raudondvario padangėj” pir
mą <7) numerį. Spausdintas 
spaustuvėje, iliustruotas pieši
niais. sutelkta įvairios poezijos, 
vaizdų apie rudens ir žiemes 
nuotaikas, gyvenimą bendrabu
tyje. įvairių pasisakymų, kroni
kos žinučių. Numeris sureda
guotas patraukliai.

Jaunųjų žingsniai
Saleziečių gimnazijoje Itali-

SKAUTAI Apreiikimo parapijos bažnyčioje Brooklyne vasario 24 savo šventės metu. Nuotr. V. Maželio.

dovanų siuntinius j LSSR
Mes džiaugiamės pasiektu rekordu, 
skubiu ir patikimu patarnavimu ir 
kviečiame tuos, kurie iki šiol dar
nebendradarbiavo su milinis siusti
sekantį siuntinį per mus

GLOBĖ PARCEL SERV ICE. Ine
716 \\ ALNI T STREET
PH1LADELPHIA 6. PA

SKYRIAI VISUOSE SVARBESNIUOSE MIESTUOSE

bės šventės minėjimas buvo už
baigtas kitą dieną, sekmadie
nį, pamaldomis už Lietuvą. Mi
šias laikė ir pamokslą pasakė 
kun. dr. J. Aviža. ELI

VASARIO 16-įi MIUNCHENE

Lietuvos nepriklausomybės 
šventę Miuncheno apylinkės lie
tuviai paminėjo specialia pro
grama vasario 17 Susitikimo 
Namuose. Atidarė PLB Miun
cheno apyl. valdybos pirminin
kas kun. J. Tautkevičius- Žu
vusioms prisiminti ir pagerbti 
visi minėjimo dalyviai valandė
lei atsistojo ir susikaupė. Po to 
sugiedotas Tautos Himnas.

Minėjimui skirtą paskaitą 
skaitė dr. J. Sakalauskas. Pre
legentas pabrėžė, kad Vasario

MARIJAMPOLĖS GIMNAZIJAI ŠIMTAS METŲ
Marijampolės gimnazija, ne

priklausomos Lietuvos laikais 
pasikrikštijusi lietuvių kalbos 
tėvo, iš tos gimnazijos išėju
sio, Rygiškių Jono (.J. Jablons
kio) vardu, lietuvių tautai ir 
valstybei turi nepaprastos 
reikšmės. Gimnazijos lietuvių 
kalbos mokytojai (Kriaučiūnas, 
Jasiulaitis) įkvėpė gimnazijos 
auklėtiniams lietuviams kalbos 
ir tautos meilę, davė akstiną 
organizaciniam slaptam ir pu
siau siaptam lietuviškam veiki
mui pačioje gimnazijoje ir už 
jos ribų.

Tas lietuviškasis susiprati
mas vystėsi labai nuosekliai. 
Kriaučiūnas su Jasulaičiu paža
dino Basanavičių su “Aušra”. 
Gerai atsimename, kaip “Auš
ra” atvertė Kudirką. Jeigu ku
ris iš mūsų primiršome, ne pro 
šalį būtų prisiminti. Mat, Ku
dirka stengėsi būti tikru “len- 
komanu”. Iš lietuvių kalbos net 
pasišaipydavo ir jos gėdydavo- 
si, kaip mužikiškos. Bet kartą 
jo rankose pakliuvo “Aušros” 
numeris, ir Kudirkai pasruvo 
iš akių ašaros, kaip jis pats sa
ko: “Pasidarė šilta krūtinėje • ■ 
Pasijutau lietuvis esąs”.

Kudirkos “Varpas” prikėlė 
tautą. Ir sunku būtų pasakyti,

LEIDIMAI
joje susiorganizavo jaunimo 
kultūros būrelis ir išleido ro
tatorium spausdintą laikraštė
lį “Jaunųjų žingsniai”, 32 psl. 
Numeris skirtas Kalėdų šven
tėm, sutelkta įvairios medžia
gos, perspausdinta šventėm 
pritaikytų eilėraščių, surinkta 
juokų. “Daugumas jaunų skai
tytojų." — kaip rašo laikraštė
lis, — “prieš 2-3 metus lietu
viškai nei žodžio nemokėjo- To
dėl skaitytojas supras ir įver
tins jų pastangas, o už nepasi
sekimus atleis". Gražus šis jų 
pasiryžimas mokytis kalbos ir 
įsitraukti į kūrybą-

16 aktas drauge yra ir testa
mentas visiems lietuviams — 
siekti Lietuvai laisvės ir ją iš
laikyti. Kad tai lengviau būtų 
atsiekti, svarbiausias mūsų už
davinys yra tarpusavio sugyve
nimas, pagarba lietuvio lietu
viui. solidarumas. Tik iš čia iš
plauks ir mūsų lietuviškasis pa
jėgumas.

Minėjimo metu trumpą svei
kinimo žodį su nuoširdžiais lin
kėjimais tarė ir latvių veikėjas 
p. Gracis, latvių bendruomenės 
Miunchene vardu.

Ta pačia proga trumpai bu
vo paminėtas ir kitas Lietuvai 
reikšmingas 
dos Krašto 
Lietuvos 40

Meninėje 
na Agola, akomponuojant jos 

įvykis — Klaipė- 
prijungimo prie 

metų sukaktis.
dalyje muzikė Ire-

Jonas Vaičiūnas

kuris reikšmingesnis: ar “Auš
ra” ar “Varpas”. Vienas švie
tė. kitas budino.

pirmaisiais 
organizuo- 
vaidinimai 

K.

Kartu su abiem 
žadintojais pradėjo 
tis rateliai: chorai, 
ir 11. Stipriai reiškėsi dr.
Grinius, buvęs Lietuvos vals
tybės prezidentas. V. Pietaris 
su savo “Algimantu”, poetas 
Pr. Vaičaitis, P. Arminas, pasi
rašinėjęs' Trupinėlio slapyvar
džiu. Pr. Mašiotas — pirmasis 
vaikų literatūros autorius ir 
veikėjas, A. Krikščiukaitis — 
Aišbė, ark. J. Matulaitis, vienin
telis lietuvis, kurio paskelbimo 
šventuoju byla tebevyksta, 
kun. Milukas, visiems gerai ži
nomas veikėjas Amerikoje, A- 
Daniliauskas, ilgametis Rygiš
kių Jono gimnazijos direkto
rius nepriklausomybės metu, o 
po jų tūkstantinė visuomeni
ninkų, kultūrininkų ar politikų 
eilė, besireiškusių caristinės o- 
kupacijos laikais, vėliau laisvą 
Lietuvą statant, pagaliau, R- 
Jono gimnazijos auklėtojai ir 
auklėtiniai, pasklidę po visą 
Lietuvą.

Dar yra gyvų liudininkų, 
nors jų tiek daug nuveikusios 
galvos jau metų sidabru pa
puoštos ... Keletą prisiminki
me iš Amerikoj gyvenančių ir 
dirbančių: Inž. Br. Prapuolenis, 
dr. P. Grigaitis, “Naujienų’ ’ 
vyr. redaktorius ir Alto vice
pirmininkas, prof. M. Krikš-< 
čiūnas, prel J. Balkūnas, dide
lis Amerikos lietuvių veikėjas, 
ped. J. Valaitis ir 1.1. Iš jau
nesnių: Nepr- Lietuvos atstovas 
J Rajeckas. St. Barzdukas, J 
AV Lietuvių Bendruomenės Ta
rybos Prezidiumo pirmininkas, 
J. Jasaitis, L.B. CV pirminin
kas, kuri laiką R. Jono gimn. 
mokęsis ir baigęs tremtyje Vo
kietijoje. vysk. V. Brizgys, 
tė. visuomenininke, buv.

poe-
vy-

vyrui M. Agolai, smuiku atliko 
eilę kūrinių: lietuviškų liaudies 
dainų melodijų pynę ir keletą 
svetimųjų autorių veikalų. V. 
Hermanienė, akompanuojant 
Irenai Agolai, solo padainavo 
dvi liaudies dainas: “Oi kas so
dai, do sodeliai” ir “Kas ber
nelio sumislyta” (.abiejų dainų 
muzika Br. Budriūno). Užbaigai 
Irena Agola saksofonu pagrojo 
du linksmus dalykėlius-

Programos metu pranešinėjo 
stud- O. Hermanaitė.

Po meninės minėjimo dalies 
buvo parodyta keliolika spalvo
tų šviesos paveikslų — vaizdų 
iš Lietuvos pajūrio. Kuršių ma
rių. Kuršių Neringos ir Lietu
vos žvejų gyvenimo nepriklau
somybės laikais. ELI

riausia skautininke J. Augustai- 
tytė — Vaičiūnienė, prof. J. 
Brazaitis, “Darbininko" redak
torius, rašytojas-humoristas An
tanas Gustaitis, 
čiūnas ir šimtai

muz. A. Ku- 
kitu.
minėjimasŠimtmečio

Jeigu minime Kudirka, Basa
navičių ar kitą kurį didvyrį at
skirai, tai jų visų paminėji
mas bus dar reikšmingesnis. 
Taigi, gegužės 4 ir 5 Chicagoje 
bus žymiųjų tautos žmonių pri
siminimo šventė.

Programa stengtasi sudaryti 
tik iš marijampoliečių, gimna
zijos auklėtojų ar auklėtinių- 
Akademinėje dalyje (gegužės 5 
Jaunimo Centre) po didvyrių 
pagerbimo bus dr. M Krasaus
kaitės paskaita. Garbės prezi
diumas, buv. gimnazijos peda
gogo ir mokinio sveikinimai, 
sveikinimai raštu ir kai kurios 
kitos smulkmenos. Meninėje 
dalyje — A. Kučiūno vedamas 
Chicagos vyrų choras, solistė 
L. Šukytė iš Kanados, akt. Eg
lė Vilutienė ir humoristas Ant. 
Gustaitis. Išvakarėse, ten pat, 
vakarienė-priėmimas. Progra
moje A. Gustaitis su savo hu
moristine kūryba ir jauna ma
rijampoliečių atžala, kylantis 
smuikininkas N. Paulionis. Va
karienę sutiko su talkininkėm 
ruošti G. Musteikienė.

stumia- 
straips- 
pasiža- 
antras

Monografijos reikalai 
si sunkokai. Yra gautų 
nių, yra užprašytų ir 
dėjusių, tačiau vienas 
yra ir atsisakęs. Iš smulkiosios 
medžiagos labai trūksta abitu
rientų vinječių ir kitų nuotrau
kų, sąrašų ir reikšmingesnių į- 
vykių aprašymų. Monografi
jos reikalų vedėjas: Vyt Pau
lionis, 4407 So., Artesian Avė., 
Chicago 32, III.

TRISDEŠIMTIES METŲ 
mūsų veiklos sukakties proga, mes 
dėkojame daugeliui tūkstančiu musu 
klientu kurie patikėjo pavesti mums

1 įsiminimu 
Vz\ LANDA.

siu
WHITE ST. MILLSIDEMJ

ŠŠDADIEniAIS

WEVD
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RADIJO PROGRAMOS
BOSTON, MASS.

Vedėjas
JONAS J. ROMANAS, Sr. 

WHIL - 1430 kil. Medford, Mass. 
Sekmadieniais nuo H iki 12 vid.

Vedėjas
P. Viščinis

AM bangomis 1190 kilociklų
FM bang. 105.7 megacikių 

iš
WKOX, Framingham, Mass.
Sekmadieniais 8-9 vai. ryte

Vedėjas 
Step. M i n k u s

WLYN — 1360 kilocycles
Sekmadieniais nuo 1 - 1:30 vai. p.p.

McKEESPORT, PA.
WEDO, 810 banga 

Vad. kun. Alf. Sušinskas 
706 Talbot Avė., Bradock, Pa. 
Sekmadieniais nuo* 1:30 vai. p.p.

DETROIT, MICH.
WJLB, 1400 banga 

Vedėjas Ralph J. Valatka 
15756 Lesure, Detroit 27, Mich.

BRoadvvay 3-2224
Šeštadieniais 4:30 - 5:30 popiet

HARTFORD, CONN.
WPOP, 1410 klc.

273 Victoria Rd., Hartford 14, Conn.
Tel.: CH 9-4502

Sekmadienį — 11-12 vai. dieną

WTEL, 860 banga
Vedėjas Adolfas Gaigalas
335 Titan St., Philadelphia 47, Pa.

HOvvard 7-4176
Šeštadieniais nuo 3:30 iki 4:00 v.p.p.

WATERBURY, CONN.

WWCO — banga 1240-1000 kb.

321 Robinvvood Rd.
pran. Edv. Melninkas • 

sekmad. — nuo 12:30 iki 2 vai. p.p.

CHICAGO, ILL.
S o p h i e Barčus 

Šeimos radijo programos 
Radijo stotis WOPA, Oak Park, III. 
A.M. 1490 kiloc.; F.M. 102.7 megac. 
kasdien 10-11 vai. r.; šešt. sekm. 
8:30-9:30 vai. r.; Lietuviškos vaka
ruškos pirmadieniais 7-8 vai. vak.

Remki+e LITUANUS, 
lietuvių studentų informa
cinį žurnalą apie Lietuvą 
anglų kalba.

LITUANUS 
9I0 Willoughby Avenue,

Brooklyn 2I, N. Y.



PRIE NEŽINOMOJO KAREIVIO KAPO
Brockton, Mass. Lietuvos ne

priklausomybės šventės minė
jimas vasario 17 pradėtas iš
kilmingomis pamaldomis 10 v. 
ryte. Pamaldose dalyvavo su 
vėliavomis Moterų Sąjunga, 
skautai, ir ateitininkai. Buvo 
taip pat Amerikos bei Lietu
vos tautinės vėliavos. Pamoks
lą pasakė kun. Jonas Švagždys, 
Nukryžiuotojo Jėzaus seserų 
Brocktone kapelionas. Pamal
doms baigiantis, visi sugiedojo 
“Marija, Marija” ir tautos him
ną.

Popiet 3 vai. parapijos salė
je iškilmingą susirinkimą ir me
ninę programą pravedė Ernes
tas Biiudnikas. Invokaciją su
kalbėjo parapijos klebonas 
kun- Feliksas Norbertas. Įspūdin 
gai praskambėjo įrekorduotos 
Kauno karo muziejaus apeigos 
prie Nežinomojo Kareivio ka
po, grojant Lietuvos karo in
validų orkestrui. Ta proga sce
na buvo papuošta Nežinomo
jo kario paminklu- Vasario še
šioliktos aktą perskaitė K. Bur
ba. J. Venčkauskaitė skaitė gu
bernatoriaus Endicott Peabody 
dekliaraciją, kuria vasario 16 
Massachusetts valstybėje buvo 
paskelbta lietuvių diena. Susi
rinkusius pasveikino miesto 
majoras McGrath ir vienas 
miesto tarybos narių. Pagrindi
nę minėjimo kalbą pasakė Pet
ras Viščinis, ‘ Laisvės Varpo" 
radijo programos vedėjas. P. 
Viščinis nušvietė dabartinę Lie
tuvos padėtį ir Sovietų Rusijos 
kėslus užsmaugti lietuvių tau
tą.

Po pagrindinės kalbos A. Ku- 
cinaitė perskaitė Brocktono lie
tuvių priimtą rezoliuciją, ir te
legramą JAV prezidentui John 
F. Kennedy. Pertraukos metu 
aukų buvo surinkta virš 1100 
dolerių. Sandaros klubas suau

PHILADELPHIJOJE Vasario 16 minėjimą atidaro L B pirmininkas Jonas Stikliorius. Scenoje tautinio an
samblio choras.

VASARIO 16 minėjime Philadelphijoje paskaitininke! dr. 
laitė ir E. Bendziūtė. NuotraukosV. Gruzdžio.

E. Armomenei prisega tautinį ženklą A. Gaiga-

kojo net 250 dolerių. Iškilmin
goje minėjimo dalyje dalyvavo 
su vėliavomis skautai ir ateiti
ninkai.

Meninę minėjimo dalį pra
dėjo solistė Stasė Daugėlienė, 
kuri padainavo keletą nuotai
kingų dainų. Jai akomponavo 
jos duktė Rūta. Publiką pa
linksmino trečios kartos lietu
viukų “The Four Stars” orkest
ras. Į minėjimą taip pat atvy
ko O- Ivaškienės Bostono tau
tinių šokių grupė, kuri pašoko 
“Malūną”, “Sadutę” ir dar ke
letą šokių. Iš tos pačios grupės 
gražiai padeklamavo Birutė 
Vaičjurgytė ir Birutė Adama- 
vičiūtė- Po uždaromojo E. Bliud- 
niko žodžio, sugiedoję tautos 
himną, visi išsiskirstė. Minėji
mą reikia skaityti puikiai pa
vykusiu. (aug.)

Pittsburgh, Pa.
Lietuvos nepriklausomybės 

šventė paminėta vasario 17 lie
tuvių piliečių svetainėje. Invo-, 
kaciją sukalbėjo kun. W. Ka
raveckas. Programą tvarkingai 
pravedė A.L. Tarybos skyriaus 
pirmininkas V. Jucius. Šv. Pran
ciškaus akademijos mokinės, 
vadovaujamos sesers Kloridos, 
pašoko kelis lietuviškus šokius; 
šv. Kazimiero parapijos moki
niai, vadovaujami sesers Tori- 
nos. padainavo tris dainas ak
ompanavo J. Senulis. J. Bud
nikas akordeonu pagrojo lietu
viškų melodijų.

Kalbas pasakė P. Dargis. A- 
L. Tarybos centro narys ir S. 
L.A- pirmininkas, ir Tėv. Kle
mensas Žalalis. O.F.M., kalbėjo 
apie lietuviškos kultūros palai
kymą. Pagrindinę kalbą pasa
kė dr. P. Grigaitis, iš Chica- 
gos, A.L. Tarybos centro vice
pirmininkas.

I IŠ VISUR I
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ATVYKO IŠ LIETUVOS

DETROITO miesto majoras įteikia Vasario 16 proklamaciją. Iš k. į d. Petras Januška, kun. Bronius Dagilis, Ralph J. Valatka, miesto 
majoras Jerome P. Cavanagh ir kun. VI. Stanevičius. .

R. Spingytė paskaitė majoro 
Jos. Barr proklamaciją. Be to. 
dar kalbėjo kongresmanas J. 
Fulton ir ukrainietis Komičak- 
Priimtas rezoliucijas perskaitė 
W. Količius.

Kurie nebuvo minėjime, pra
šomi savo auką Įteikti bet ku
riam ALTo valdybos nariui.

Koresp.
— • —

— Pittsburgh, Pa. šv. Kazi
miero lietuvių bažnyčioje Va
sario 16 buvo mišios už žuvu
sius nuo komunistų Lietuvoje 
ir Sibire. Kun. W. Karaveckas 
pasakė pamokslą, pritaikytą lie
tuvių tautos šventei ir dabarti
nėm jos kančiom. K.

ŠEŠI PAMOKSLAI PRIEŠ KOMUNIZMĄ
Sioux City, lowa —. Vasario 

16 proga šv. Kazimiero lietu
vių parapijos klebonas kun. S. 
Morkūnas kvietė visus lietu
vius ir kitataučius, lankančius 
šv. Kazimiero bažnyčią, melstis 
ir priimti ŠV Komuniją už 
kenčiančius lietuvius Lietuvoje 
ir Sibiro vergų stovyklose ir 
viso laisvojo pasaulio lietuvius 
ir jų bičiulius, nenuilstamai ko
vojančius už Lietuvos ir visų 
pavergtųjų tautų laisvę. Para
pijos biuletenio medžiaga buvo 
skirta lietuvių kovom dėl Nepri
klausomybės. Buvo aukojamos 
mišios už pavergtą Lietuva. 
Kun. S. Morkūnas pasakė šešis 
pamokslus lietuviškai ir angliš
kai. nušviesdamas komunistų 
žiaurumus Lietuvoje. Su ypa
tingu dėmesiu klausėsi pamoks
lų amerikiečiai. Kun. S- Mor
kūnas yra gyvas liudininkas 
žiauriausių komunistų nusikal
timų Lietuvoje, nes pats yra 
išgyvenęs pirma rusų komunis
tų okupaciją Lietuvoje. Penkis 
mėnesius areštuotas ir verčia
mas išsižadėti kunigystės. Jo 
artimieji giminės yra skau
džiai nukentėję nuo okupanto. 
Vieni buvo nukankinti Lietuvo
je. kiti mirė nuo bado, vargo 
ir kančių Sibire.

Kiek ilgiau savo pamoksluo
se apsistojo prie Lietuvos baž
nyčių uždarinėjimo, vertimo 
bedievybės muziejais, išnieki
nimo. apdėjimo nežmoniškais 
mokečiais. Nušvietė Lietuvos 
vyskupų ir daugelio kunigų ka
linimą. draudimą mokyti re
ligijos. barbarika Lietuvos glo
bėjo šv. Kazimiero paveikslų ir 
statulų naikinimą. Lietuvos jau
nimo moralinį žalojimą, drau
dimą Lietuvos studentams, mo
kytojams. darbininkams, tar
nautojams lankyti bažnyčią. Ša
linama už tai iš mokyklų ir uni
versitetų. siuntimą vergų dar
bui Sibiran.

Toliau pabrėžė kiekvieno lie
tuvio šventą pareigą kelti, y- 
pač amerikiečių tarpe komunis
tų nusikaltimus ir ieškoti drau
gų. kurie būtų pasiruošę parem
ti Lietuvos laisvinimo bylą.

Vasario 10 surengtam minė
jime parapijos salėje kun. S. 
Morkūnas skaitė paskaitą te
ma “Ištvermė kovoje už Lietu
vos laisvę." Minėjimo progra
mą paįvairino jaunieji tremti
niai: Algis ir Danguolė L’lans- 
kai ir Milda Zvirgždiriaitė. gra
žiai pagrodami akordeonais. Su
sirinkimas baigtas Lietuvos 
himnu.

Vasario 16 proga, kun. S. 
Morkūnas dar parašė Iowos 
valstybės senatoriams ir kon- 
gresmanui po laišką, prašyda
mas paremti Senate ir Atstovų 
Rūmuose rezoliuciją kelti 
klausimą Jungtinėse Tautose.

Jis kreipėsi ir pas žymiuosius 
Sioux City miesto veikėjus, 
prašydamas paremti Lietuvos 
laisvinimo reikalą. Generalinis 
vikaras prel. E.J. Smith. vienas 
įtakingiausių veikėjų, nors bu
vo ligoninėje tuo metu, tačiau 
kun. S. Morkūno aplankytas, 
parašė savo prieteliams Iowos 
senatoriams ir žymiausiam kon- 
gresmanui laiškus, prašydamas 
paremti kun- S. Morkūno pra
šymą. Ta patį padarė ir Sioux

CHICAGOJE Vasario 16 
Lietuvos laisvę. Nuotr. Z.

prie paminklo žuvusiems užpadedamas vainikas 
Degučio.

WORCHESTER, MASS,
Lietuvos nepriklausomybės 

minėjimas
Wcrcesterio lietuvių visuo

menė Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo 45-tą sukaktį pa
minėjo vasario 17. Aušros Var
tų bažnyčioje pamaldos buvo 
9:30 v., šv. Kazimiero bažnyčio
je — 9:45 v.r. Toje pačioje šv. 
Kazimiero bažnyčioje vaka
re 7:30 buvo šventoji valanda 
už kenčiančią Lietuvą.

Šventės minėjimas įvyko 3 
v. Aušros Vartų parapijos salė
je. Pradėjo trumpu žodžiu 
šventei rengti komiteto pirmi
ninkas V Mačys, invokaciją su
kalbėjo Aušros Vartų admi
nistratorius kųn. M. Tamulevi
čius. Jauna solistė Nancy Mile- 
rytė sugiedojo Amerikos him
ną. o visi susirinkusieji — Lie
tuvos himną. Atsistojimu pa
gerbtas praeitais metais miręs 
Vasario 16 akto signataras prof. 
M. Biržiška.

Adv. A. Mileris, senas Wor- 
cesterio lietuvių veikėjas, kuris 
savo kalboje prisipažino, kad 
jau 43-čią kartą kalba Lietuvos 
nepriklausomybės šventės pro- 

* ga. tarė jautrų žodį.
Miesto burmistras Cadin sa

vo žodyje pareiškė: ‘.Maldoje 
aš jungiuos su jumis, kad atei
tyje mes galėtume atšvęsti tik
rą lietuvių laisvėj dieną". Kon- 
gresmanas Harold D. Donohue 
pasakytoje kalboje prisiminė 
svarbesnius lietuvių tautos pra
eities momentus. Kun. V. Mar- 

City diecezijos kancleris prel. 
L. Hoffman, parašęs laiškus lo- 
wos valstybės senatoriams ir 
kongresmanams.

Lietuvai laisvinti aukojo: 
kun. S. Morkūnas 50 dol., S. 
Meškauskas 20, A. Kavolienė 
15, B. Plaušinaitis 10; po 5 — 
M- Bulotienė, E. Dičienė, M. 
Kuncienė, M. Luneckas, A.Žvir- 
gždinas; J. UTanskas, 2, J. Mi
kalauskas ir kiti po mažiau. Vi
so surinkta $125. (Kor-)

tinkus ugningoje kalboje nuro
dė. kad šiandien visų lietuvių 
dėmesys turi būti nukreiptas į 
lietuvybės išlaikymą, kultūri
nių vertybių ugdymą.

Solistė Nancy Milerytė, ak- 
omponuojant O. Keršytei, pa
dainavo dvi lietuviškas dainas 
ir ariją iš operos “Carmen”.

Šv. Kazimiero parapijos mo
kyklos vyresnieji mokiniai at
liko visą eilę lietuviškų dainų. 
Lietuvos vyčių 116 kuopa, va
dovaujama vargonininko Bur
dulio, parodė 14 paveikslų ir 
gana vykusiai pavaizdavo lietu
vių kovą su caro valdžia už lie
tuvišką knygą. Paaiškinimus 
padarė Krasinskas. Meninei pro 
gramai vadovavo Pr. Račiukai- 
tis.

Gale perskaitytos rezoliuci
jos ir sugiedota Marija, Marija. 
Aukų surinkta Altui apie 900.

Šventę paminėjo ir vietos 
spauda: savaitraštis Catholic 
Frce Press ir dienraštis Wor- 
cester Telegram aprašė šven
tės minėjimą, įsidėjo nuotrau
kų. Per radiją vasario 16 buvo 
kengresmano Harold D Dono- 
hue ir adv. A. Milerio kalbos.

Šv. Kazimiero mokykloje tau
tos šventė paminėta vasario 
15 specialia programa. Seselių 
kazim.icricčių parengti moki
niai padainavo lietuviškų dai
nų. pašoko tautiniu šokių, pa
deklamavo eilėraščių

Aušros Vartų mokykla šven
te paminėjo vasario 16.

Marija Paškevičienė, apie 70 
metų, vasario 25 atvyko iš Lie
tuvos. Jos pasitikti į Interna
tional aerodromą New Yorke 
buvo atvykusi duktė Janina Ša
tienė iš Waukegan, III., sesuo 
Teodozija Jurevičienė iš Broo- 
klyno, kuri savo sesers nebu
vo mačiusi 50 metų; giminės 
— Elena ir Stasys Mineikai ir 
inž. M. Mikutavičius iš Tren- 
ton, Pa- Paškevičienės du sū
nus Marius ir Vytautas ir duk
tė Vaclava Meiluvienė gyvena 
Toronte, Kanadoje. Viešnią tą 
patį vakarą iš New Yorko iš
skrido Į Chicagą, III., iš ten 
nuvyko i Waukeegan.

Nepriklausomais laikais ji 
gyveno Jonaičių kaime, Luokės 
valsčiuje, turėjo didelį ūkį. 
Antrojo bolševikmečio metų iš
sikėlė į vyro tėviškę Pociūnė
lius, Šeduvos vlsč. Leidimą iš
vykti buvo gavęs ir jos vyras, 
bet jis mirė sausio 10. Iš Lie
tuvos į Maskvą nuvyko trau
kiniu, ten per 5 dienas sutvar
kė dokumentus. Į Amsterdamą 
atskrido rusų lėktuvu, iš Ams
terdamo olandų linija į New 
Yorką.

— Los Angeles, Calif., kul
tūros klubas kovo 9, šeštadie
nį. 7 vi. vak- lietuvių namų sa
lėje (4415 Santa Monica Blvd) 
rengia kun. dr. Petro Celie- 
šiaus paskaitą “Teilhard de 
Chardin pažiūra į pasaulio iš- 
sivystimą”- Svečias yra žino
mas lietuvių kultūrininkas, ak
tyviai bendradarbiauja mūsų 
spaudoje, rašydamas filosofijos, 
literatūros ir meno klausimais. 
Po paskaitos bus diskusijos ir 
paklausimai.

— Ateitininkų Sendraugių 
Sąjungos Detroito skyriaus val
dybą 1963 metams sudaro dva
sios vadas kun. Br- Dagilis, 
pirmin. Jadv. Damušienė. sek, 
V. Udrienė ir iždin. J. Buitkus. 
ASS Detroito skyriaus adresas 
1211 Mansfield, Detroit 19, 
Michigan.

— Lietuvių Fondo lėšos pa
stoviai auga naujų narių ir 
anksčiau pasižadėjusių papildo
mais įnašais. Šiuo kartu minė
tini: prel- F. Bartkus. Dalias, 
Texas. pasižadėjo įnešti tūks
tantį dol., įmokėjo pirmąją šim
tinę, dr. Jurgis ir Bronė Bal
čiūnai. (Strasburg. Ohio) pasi
žadėjo tūkstantį. įmokėjo du 
šimtus. Juozas Vaineikis (Chi- 
cago, III.,) įnešė trečią šimtinę 
dolerių.

MAlDaKNYGE:

DIDYSIS
RAMYBES 
ŠALTINIS

PREL. PR. JURO

Pataisytas III leidimas
Išleido Tėvai Pranciškonai

610 pusi. Kaina 1 dol. Labai 
patrauKli. ■ «.inka kaip dovana 
visok.omis progomis Gauna
ma pas knygų platintojus ar 
leidėjus adresu:

FRANCISCAN FATHERS 
DARBININKAS

910 Willoughby Avenue 
Brooklyn 21, N. Y.
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pirmininkas, vadovauja centri
niam Lituanus vajaus komite
tui ir aktyvus ateitininkų veik
loje.

Lietuviu radijo klubas, kovo 
10 šaukia metinį susirinkimą. 
Narių ir garbės rėmėjų dalyva
vimas būtinas.
. iv. Jurgio parapijoje reko
lekcijos šiais metais bus pasku
tinę gavėnios savaite. Reko
lekcijos baigsis Prisikėlimo mi- 
šiomis. B. K.

• DETROITO !_. vyčių 79 kuopos lituanistine mokykla. Sšdi i* k. j <£ Ona Valatkienė, kun. Mykolas Kun- 
; . d rotas, vyčių pirm. Ed. Martinas, stovi mokyklos vadovė Aldona Milmontienė, mok. V. Kundratienė, 
- švietirųo vadovas St. Sliiys. Nuotr. St. Butkus.

KEARNEY, N. f.
: Nors oras buvo prastas. —

krito Šlapdriba, šalo ir buvo 
slidu — tačiau Vasario 16 mi
nėjimui prisirinko apypilnė

- LKBC didžioji salė. Programa 
pradėta Amerikos ir Lietuvos 
himnas, kuriuos sugiedojo so
listė G. Masur, ir kun. D. Po
ciaus sukalbėta malda. Dr- R. 
Šomkaitė savo paskaita, api
pinta lietuvių poetų žodžiais.

- vertė klausytoją susikaupti ir 
” drauge su prelegente perbėgti 
; Lietuvos praeities ir dabarties
- dienas. Priminė taip pat, kad 

būtume vieningi ir nenutrūk-
" tume nuo savo tautos Lietu- 
: viškų tradicijų išlaikymą pabrė- 
; žė savo kalbose ir advokatas 
; Fr. Gelinitis. Keamy miesto ta- 
' rvbininkas P. Velevas ir kun.

D. Pocius. Sveikinimo žodžius 
tarė LKBC pirmininkas J. Bel- 

’ za, Keamy vyčių kuopos pirmi- 
• ninkė M. Grinevičiūtė ir Lietu-

viii politikos klubo vardu —P. 
JanuŠas.

Meninėje programoje mažie- į 
ji lietuvių šeštadieninės mo
kyklos mokiniai padainavo, pa
deklamavo ir pašoko. L. Kiau
šas pagrojo akordeonu, D. Mi- 
lerytė —smuiku. Pabaigai L.

Kochbarski-Kiaušaitė su dide
liu susikaupimu ir meistrišku 
sugebėjimu piano išpildė Mfen- 
delsono “Venetian Boat Song”

Mozart’o ‘‘Sonata in A ma- 
jor”. Minėjimą gražiai ir sklan
džiai pravedė A. Gaigalaitė. Mi
nėjimą rengė Kearny-Harrisono 
apylinkė, kuriai vadovauja en
ergingas pirm- A. Vitkus. č-

VARGONŲ MUZIKOS KONCERTAS
Miss Mack gražiai pagiedojo 
Ch. Gounod Avė Maria. Nors 
nasitaikė tuo metu blogas oras, 
bet dalyvavo gražus būrys re
liginę muziką mėgstančių.

Iki šįplei parapijos salėje ne
turėjome piano, todėl choras 
reoeticijas darvdavo “Laisvės 
klubo” salėje, kas sudarydavo 
šiokiu-tokiu nepatogumu. Tai 
matydamas, parapijos klebonas 
orei. M. Kemežis, nupirko pui
kų pianą parapijos salei ir da
bar choro repeticijos būna šio- 
ie salėieSGiesme bei dainą mv- 
lintieii parapiečiai kviečiami į- 
sijungt parapijos choran, nes 

; kvkla Stoughtone veikė dvyli- JafcuHs mirė va- peras bažnytinis choras yra ne
„ „ „ sario 1. Palaidotas iš šv. Jur- vien klebono ar vargonininko.
M. Vembrę į Brocktoną, Mass-, ff.A h^nv. bet visu oarapiečių garbė. Cho

ro reoeticijos būna kiekvieną 
cekmadieni parapijos salėje po 
11 vai. mišių. M. D.

STOUTHON, MASS.

Uždarė lietuvišką mokyklą
Lietuviška šeštadieninė mo-

Vasario. 24 lietuvių parapi
jos bažnyčioje muz. J. čižaus- 
kas, naujai atremontuotų var
gonų proga, davė vargonų mu
zikos koncertą. Buvo išpildy
ta J. čižausko, Th. Dubois. J.S. 
Bach ir k. kūriniai. Koncerto 
paįvairinimui parapijos moky
klos mergaičių choras, diriguo
jamas sesers Eleonoros, išpildė 
dvi V. Mamaičio parašytas gies 
mes. vargonais pritariant pa
čiam autoriui- Vargonais akom
panuojant muz- J. čižauskui.

BRIDGEPORT, CONN.

• ka metų. Dabar, perkėlus kun-
, , ■ ,. . . . gio lietuvių parapijos bažnv-mokykla uždare nes naują vi-

kara atkėlė nelietuvi, taip nebe- ■'
ra kam mokytojauti.

Mokvkloie mokytojavo Mr.
Milkovaitis ir Ona Rasmutė. Jo
nė Owerka. P Savickis ir kun.
M. Vembrė. Išvykus O. Rasmu-

- tei ir K. Milkovaičiui pakei- 
tus darbo valandas, porą me-

. tų buvo gabenamos dvi seselės 
iš Brocktono. Vėliau mokytoja
vo S. česnutienė. Mrs. J. Fos-

; ter. ilgiausiai kun. M. Vembrė. 
Buvo surinkta net 53 moki
niai kandidatai; mokyklą lanky
davo apie 35. Vėliau buvo nu
kritę iki 12 62-63 mokslo me-

; tus pradėjo su 20. vėliau beliko
? 15. Mokykla kasmet darydavo
'. įvairiausias iškylas
~ Paskutinį kartą susirinko va-
" sario 9. Atsilankė 8 mokiniai. Velionis Bridgeporte išgy- 

Jie b’’vo apdalinti saldainiais, veno 34 metus, buvo ištikimas 
“Eglute” ir kitomis dovanėlė- Bažnyčiai ir savo tautai, buvo 
mis. M. Kas. geras šio krašto pilietis. B.J-

nes palydėjo kleb. kun. J. Kaz
lauskas.

Velionis buvo kilęs iš Dūkš
to parapijos. Zarasų apskr. Į 
Ameriką atvyko 1907. apsigy
veno Lewistone. kur 1914 ve
dė Kotryną Valinčiutę, kilusią 
iš Jurbarko.

Nuliūdime paliko žmoną Ko
tryną, dvi dukteris, žentą J. 
Bernotą ir tris vaikaičius, bro
li Antaną ir gimines Lietuvo
je bei Amerikoje. Laidotuvėse 
dalyvavo brolis Antanas iš Mej- 
huen. Mass.. pusbrolis Benedik
tas Jakutis su žmona ir žentas 
V Sabas su žmona iš Bedford, 
Mass.

CENTON, MASS-

Vasario 4 mirė Karalina Čer- 
vokaitė-Strumškienė. Buvo gi
musi 1892 lapkričio 15 Kėdai
nių kaime, Žiežmarių valse-. 
Trakų apskr.

Į Ameriką atvyko 1912 liepos 
12 d. Priklausė šv. Jono para
pijai. Paliko liūdinčius: vyrą 
Valterį, penkis sūnus, vieną 
dukterį ir devyniuš anūkus. Lie
tuvoje liko dvi seserys: Liucija 
ir Agota. Palaidota su Katalikų 
Bažnyčios apeigomis Šv. Mari
jos kapinėse.

ROCHESTER, N.Y
Raimundas Kiršteinas Lietu

vių Fondui paaukojo 100 dol. 
Dirbdamas fabriko įstaigoje, 
Raimundas vakarais lanko Ro- 
chesterio technologijos institu
tą ir siekia tos aukštosios mo
kyklos 'mokslinio laipsnio. Už 
pavyzdingą darbą R- Kirštei- 
nas vadovybės yra aukštai ver
tinamas. Lietuvių visuomeninė
je veikloje R- Kiršteinas yra 
lietuvių Radijo klubo sekreto
rius ir programų vedėjas- Pri
klauso Bendraoenės chorui ir 
dramos mėgėjų būreliui. .

Juozas ir Marytė Slankai da
vė pasižadėjimą įmokėti Liet. 
Fondui 100 dcl. ir 50 jau su
mokėjo. Juozas Stankus dirba 
atsakingą darbą televizijos įmo
nėse, turi namuose televizijų 
taisymo studiją ir maloniai pa
tarnauja lietuviams. Yra labai 
jautrus lietuviškiems reikalam, 
aktyvus antibolš e v i k iniame 
fronte amerikiečių tarpe ir to
je srityje turi daug rinktinės li
teratūros. Nors Marytė Stan- 
kienė yra gimusi Austrijoje, 
tačiau jau puikiai ir laisvai kal
ba lietuviškai, skaito lietuviš
kas knygas ir augina Birutę, 
Kęstutį ir Rūtelę.

Ateitininkai sendraugiai va
sario 24 turėjo savo metinį su
sirinkimą. Į valdybą išrinkta 
B. Krokys, A. Ragelis, A. Miš
kinytė ir A. Krygerytė. Roch- 
esterio ateitininkam atstovauti 
Nepaprastoje a-tų konferencijoj 
New Yorke išrinktas skyriaus 
pirmininkas 
Moksleivių 
ninku yra 
kas.

Gintutis 
balis, kaip 
rio spaudoje laimėjo 
ko valstybės stipendijas 4 me
tam studijuoti universitetuose. 
Abu jie praeitais metais baigė 
Rochesterio aukštesnę lituanis
tinę mokyklą, o šiais metais bai
gia Aųuinas gimnaziją, 
reiškiasi skautų veikloje-

Edmundas Vasiliauskas 
metais technologijos institutą 
baigia chemijos mokslus baka- dos už žuvusius dėl Lietuvos 
lauro laipsniu- Edmundas yra nepriklausomybės ir laisvės. 
Rochesterio studentų skyriaus Popiet 3:30 vai: Tarptautiniam 
--------- ------------------------------ Institute (1260 Delaware Avė.)

kalbės “Tėviškės žiburių” re
daktorius dr. Pr. Gaida-Gaida- 
mavičius. Meninę programos 
dalį išpildys vietinės meno jė
gos. Vasario 16-sos minėjimas 
yra vienintelė mums metinė 
proga, kurioje galime- atgaivin
ti bei apvalyti bepradedantį rū-

Tslephons 233-8030 ,

AMERICAN & FOREIGN 
TRADING C0.

IMPORT. EXPORT
62 WhiHng Lane, Wesf Hartford, Conn.

Geriausi ir pigiausi visame pasaulyje 
MAIŠTO SIUNTINIAI

Bronius Krokys. 
ateitininkų pirmi- 
Vytautas Vasiliaus-

Regina ir 
paskelbta

Algis Sa-
Rocheste-
New Yor-

Abu

siais

Rochester, N-Y. — Sausio 18 
mirė vienas iš seniausių savo 
amžiumi lietuvis — Pranas šu- 
kvs, sulaukės 88 metų. Buvo 
gimęs Lietuvoje 1874 gruodžio 
8. Atitarnavęs caro kariuome
nėje, Petrapilyje vertėsi staty
bos darbu. I JAV atvyko 1905 
metais ir apsigyveno Philadel- 
phijojė. Po metu persikėlė į 
Rochesterį, kur išgyveno iki sa
vo amžiaus galo, čia buvo vie
nas iš pirmųjų LRK. Susivieni
jimo kuopos narių. Ėjo ir iždi
ninko pareigas. Su Pr. Šukio 
mirtimi kuopa neteko savo na
rio steigėjo. Velionis taip pat 
priklausė šv- Petro ir Povilo 
draugijai, šv. Jurgio dr-jai, bu
vo šv. Pranciškaus Trečiojo or
dino narys, Jėzaus Vardo D- 
jos narvs. Be to, buvo dosnus 
religinių institucijų rėmėjas.

Iki paskutinės • savo gyveni
mo dienos velionis neapleisda- 
vo rytais mišių. Koks bebuvo 
oras Į bažnyčią visada pėsčias 
nueidavo ir grįždavo. Tik 
prieš mirtį apie savaitę laiko 
nebegalėjo lankyti bažnyčios-

Liūdesy liko duktė Ona (Mil- 
ler). sūnus Albertas, brolis Juo
zas ir vaikaičiai Albertas su Ri
ta V.V.

BUFFALO, N.Y.
Lietuvos nepriklausomybės 

atgavimo sukakties minėjimas, 
rengiamas Buffalo lietuvių klu
bo, bus sekmadienį, kovo 10. 
Iš ryto 10 vai- ryto šv. Jurgio 
lietuvių parapijos bažnyčioje 
(1910 E. Falls Str ), bus pamal-

NASHUA, N.H.

Vasario 16-sibs minėjimas
Šv. Kazimiero parapijos ku

nigų ir vietinio Balfo skyriaus 
valdybos iniciatyva, vasario 
17, 10 vai. ryte buvo giedotos 
mišios Lietuvos vadavimo in
tencija ir už vargą kenčiančius • ^Y^i lietuviškumo jausmą. Tad 

kiekvieno lietuvio pareiga ja
me dalyvauti. Kviečiame gau
siai dalyvauti visus Buffalo ir 
apylinkės lietuvius.

Lietuvių Klubo Valdyba.

bei jau mirusius mūsų tautie
čius Lietuvoje, Sibire ir kitur. 
Kun. Adolfas Vainauskas pa
sakė progai pritaikintą pamoks
lą. Parapijos choras, vadovau
jamas muziko Jono Tamulionio 
gražiai pagiedojo. Klebonas 
kun. Juozas Bucevičius malo
niai sutiko bažnyčioje padary
ti antrą rinkliavą Lietuvos va
davimo reikalams ir vargą ken
čiantiems tautiečiams paremti. 
Jam už tai priklauso gili padė
ka. Viso buvo surinkta aukų

— Waterbury, Conn., lietu
viai šiemet Vasario 16 proga 
buvo išvystę plačią ir sėkmin
gą propagandą amerikiečių vi
suomenėje. Vietos laikraščiai— 
“Waterbury American” — pla
čiai rašė apie petuvą ir Vasa
rio 16 minėjimą bei vėliavos 

Dominikas Razulevičius 100 d oi. 80 centų P.S. pakėlimą prie rotušės namų.

firma užtikrino Jus. mieli tau
tiečiai. kad Jhs paKte «a«inaudoti mūs” sąžiningų ir Grei
tu natarv»s»viręw. c»»»nč;nn* jv»ais*^> «i»»r»*ini»’s savo artimie
siems i U-i«*t»”’a ?rha i V’tuc kraštus. tain nat davėme 
r>;ina crarnntv'*. kad ieimi kas nors i«S siuntė’” arba pa
vėni bus. n**natenkinti mi>c” siuntiniais, mes tokiu atvedu 
imame nijna atsakomybe. 'T,UI-;me nastehėti. io? nežiūrint, 
kad ^avorne nemažai užsakvrnu. bet iki šiol iokiu nusi
skundimu nesame »ave. Jei šis faktas neatitiktu tikrenv- 
bei. mes nedristum«m to šiame laikraštyie skelbti. Iš ki
tos ntjsės mums labai malonu nranešti, kad gavome ne 
viena oądėkns laišką, kuriame siuntėjas dėkoja mums už . 
sąžininga liętyy’ška natarnavima.

Artinantis Šv. Velykoms mes ir vėl siūlome siųsti 
maisto siuntinius nėr mūsų firma ir mes vėl duodame 
pilną garantiją, kad Jūsų siuntiniai bus sudaryti iš ge
riausios rūšies urekių ir bus nristatvti adresatams arti
miausiu laiku. Prašome įsidėmėti, kad per mus Jūs galite 
užsisakyti siuntini bet kokios sudėties. Prašome tik para
šyti mums kokius maisto produktus Jūs norėtumėt pa
siųsti ir mes Padarysime Jums pilną apskaičiavimą. Viso 
maisto produktu viename siuntinyje gali būti 40 svarų, 
neskaitant įpakavimo. '

Tiems, kurie nenori patys sudarinėti siuntinių, mes 
siūlome žemiau išvardintus standartinius siuntinius:

No. 37 ......................  $54.50
4 Ibs. ouDelių kavos
4 Ibs. kakao
2 Ibs. arbatos
2 Ibs. Nescafe
4 ibs. Eidammer sūrio
1 1b. šokolado

400 st. Amerik. cigarečių
No. 38 ...... $25.05
10 Ibs. cukraus
10 Ibs. miltu
5 Ibs. skalbimui muilo
1 1b. tualetinio muilo
1 Ib. muilo miltelių
2 Ibs. kiaulienos taukų
1 1b. kakao

No. 39 $30.10
5 Ibs. Dupelių kavos
2 Ibs. kakao
11b. arbatos
1 1b. šokolado

200 st. Amerik. cigarečių
No. 40 $29.45

3 Ibs. džiovintų obuolių
2 Ibs. 4 oz. razinkų
3 Ibs. džiovintų aprikosų
3 Ibs. 7 oz. džiovintų persikų
3 Ibs. džiovintų kriaušių
3 Ibs. džiovintų, slyvų 
7 oz. citrinos sunkos

No. 41 ........................ $25.40 5 Ibs. cukraus
• 5 Ibs. cukraus 5 rvžių

5 Ibs. miltų 4 Ibs. miltų
5 ’bs. ryžiu
2 Ibs. pupelių kavos No. 43 ........
11b. kakao 
11b. šokolado 
11b. arbatos

No. 42 ........................
11b. puoelių kavos
1 !b. sviesto
1 Jb. kakao
7 oz. arbatos 
11b. šokolado
11b. juodų pipirų
1 1b. džiovintų slyvų

11 oz. džiovintų vaisių
12 oz. razinkų
11b. braškiu uogienės

200 st. Amerik. cigarečių

No. 25
40 Ibs. sviesto
No. 31
20 Ibs. kiaulienos taukų
20 Ibs. rūkytų lašinių
No. 32
20 Ibs. kiaulienos taukų
20 Ibs. cukraus
No. 33
20 Ibs. kiaulienos taukų
10 Ibs. cukraus
10 Ibs. ryžių
No. 34
10 Ibs. kiaulienos taukų
10 ibs. sviesto
10 Ibs. rūkvt’i lašiniu
10 Ibs. rūkyto kumpio

No. 35
10 Ibs. kiaulienos taukų
10 Ibs. sviesto
10 Ibs. cukraus
10 Ibs. ryžių
No. 36 ...... . $18.50

5 Ibs. kiaulienos taukų

$60.50

$53.10

$32.55

$33.60

$63.15

$38.20

$67.05
4 Ibs. pupelių kavos
2 Ibs. kakao
1 1b. arbatos

$24.85 5 Ibs. džiovintų vaisių
11b. juodų pipirų
4 Ibs. pieno miltelių
4 Ibs. sviesto
4 Ibs. rūkytų lašinių
4 Ibs. rūkyto kumpio
4 Ibs. kiaulienos taukų

11 oz. citrinos sunkos
4 Ibs. cukraus

400 st. Amerik. cigarečių

'Aukščiau išvardintos kainos apima visas išlaidas, į- 
skaitant prekių kainą, muitą ir persiuntimą. Siuntinių 
gavėjui nieko nereikia primokėti. Maisto siuntiniai yra 
neriboti ir jų galima siųsti keletą tam pačiam gavėjui. 
Siuntiniai siunčiami iš Danijos ir, kaip minėjome, yra su
daryti iš geriausios kokybės prekių.,

•Prašome rašyti lietuviškai ir Jūs gausite malonų lie
tuvišką atsakymą.

AMERICAN & FOREIGN TRADING CO.
A. U s i jan a u s k a s t

~ Savininkas

PRANAS BKUCAS. savininkas

88-18 JAMA1CA AVĖ. Woodh*ven 21. N. Y. Tel Virtini* 6-9519

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

■ _____

WMTB< GARDEN TA VERN

matosi šventei rengti komitetas.

8al4 vestuvėms ir kitokioms 
pramogoms. Be to. duodami 
polaidotuvinlai pietūs. Wr- 
mos rOMee lietuvMkae mais
tas prieinamomis kainomis.

422 Menah«i> >huv>, Ridqe«*w<J. 6«wkivr. < 
Tel HYacinf 74677 SCRANTON, PA., »v. Juozapa parapijos mokyklos mokiniai paminėjo Vasario 14 Šven

tę. Už tautiniais drabužiais apsirengusių mergaičių

VYTAUTAS B0.ECKAS
Savininko* 

1883 MADI8ON STREET 
BROOKLVN 27, N. V.

i Ridjrmvoodi 
Tol. EVergreen 2-8440

HUTE HORSE TAVERN
bara?* - rotoranai*

2L K Y, į 
3-1477

Čia Jus rasite dideli pasirinkimą gražiu namų, sklypų, apartamentų 
ir tai žemiausiomis kainomis. Čia galite visokeriopai apsidrausti: 
čia užpildomi valstybinių mokesčių - taksų blankai.

ALBERT F. PETERS - Petrauskas

PORTRETO, BEIMOS. VAIKŲ 
i vali tu progų vestuvių KriK-->lynu eilių 

p»n nuotraukų norite atnaujinti seną fotnųrania0 Jum 
aeronti? <alvgotnb» padarys

V Y T . M 4 z F f I N



- Merki. >
— 1931 m.’Šachmatų <dknpiadoX 

Prahoje, Lietuvos meisteris Vladas 
Mikėnas rungtai m JAV didmebte- 
riu L Kashdanu; sukūrė įdooals pa
dėti ir, paaukojęs rikį. po pgęos ėji
mų paskelbė amžinų šacb% taba&f 
damas partijų lygtomis.. Vėttan pa
aiškėjo, kad analoginė partija buvo 
sužaista 1916 m- tarp Janovskio ir 
Cajeso tarptautiniam turnyre *New 
Yorke. Pasirodo, Janovskis surado 
puikų tęsinį ir partijų laimėjo. Grįž
kim prie Mikėno partijos. Baltieji: 
Mikėnas, Lietuva; juodieji —• Kash- 
dan, JAV —

I.d4 2f6 2.c4e6 3.2c3d5 4.Rg5 
2bd7 5. e3Re7 6.2f3d:c4 7. R.c4a6 
8.0-0 b5 ». Rd3c5 10. Ve2Rb7 11. 
Bfdl Vb6 12.Bacl0-0 13.2e5Be8 
14. d:c5 2:c5 15. R:f6 R: R 16. R:b7+ 
! K:R 17. Vhb+ Kg8 18. V:f7+ Kh7 
ir kartojant ėjimus, lygiosios

Dabar pažvelkim kokį tęsinį pa
darė Janovskis prieš Cajesų... 19. 
2d7!2:2 20. B:2Rc6 21.£e4MR:b2 
(jei 21...R:2 22. V:f6 ir laimėtų) 
22. 2g5+Kh6 23.g4!g6 24. h4Bh8 
25. Vh74-!B:V 26. B:B matas. Iš

578

Decorsting. AH Work Guaranteed.

Joe Rta

ties puiku!
VASARIO 16 GIMNAZIJOS “jūrininkai’

etai toji padėtis po 18....Kh7.

IIB lilįlW SPORTAS

— Bostono tarpklubinėse varžy
bose iš Lietuvių komandos geriau
siai pasirodė 18-metis Algis Makai- 
tis. Jis, žaisdamas pirmoj lentoj 
prieš geriausius Bostono žaidikus, 
surinko 6 tš. iš dešimties.

— šv. Antano gimnazijoje. Kene- 
bunkporte, susiorganizavo šachma
tų sekcija, šachmatų turnyre daly
vauja per 30 berniukų(!) Sveikina
me!

— Massachusetto šachmatų pir
menybes, Cambridge, kurios užsi-

Sportinię varžybų kalendorius

Xlll-ję žaidynių plaukymo ir 
stalo teniso varžybos kovo 30- 
31 Detroite, krepšinio ir tink
linio varžybos — balandžio 20- 
21 Clevelande; lengvosios atle
tikos, lauko teniso ir futbolo 
varžybos — birželio 29-30 New 
Yorke. Artimiausiu laiku bus 
nustatyta šachmatų ir koman
dinių lauko teniso varžybų da
tos.

Pabaitiečię krepšinio, tinkli
nio ir stalo teniso varžybos — 
gegužės 11-12 Toronto, Ont., 
rengia estai; lengvosios atleti
kos, plaukymo, lauko teniso ir 
futbolo pirmenybės — liepos 
20-21 Chicagoje, rengia latviai.

baigė sekmadienį, vasario 24 d., lai
mėjo dr, Gostelli ir J. Curdo, abu 
surinkę po 5-1 taškų. B klasės pir
menybėse dalyvavo jaunuolis Ra
mūnas Girnius, jis pririnko 3 Vi tš. 
iš 6 galimų.

— Vilniuj, vasario vidury, viešėjo 
Uzbekijos šachmatininkai. Jie įvei
kė Lietuvos rinktinę po dviejų su
sitikimų 12-8 (pirmam rate 6t4-3Jį 
ir antram — 5^-4^). Silpnai su
žaidė pirmosios lentos: Maslovas 1, 
Mikėnas 1,'Vistaneckis O.” Cukajevas 
0. Česnauskas l’i. Lapienis 1, But- 
norius 0. Epšteinaitė 0, Morozovą 
Ife ir Kartonaitė 2 tš.

š- Amerikos ir Kanados lie
tuvių XIII žaidynių futbolo ir 
lauko teniso varžybos, bus bir
želio mėn. New Yorke.

ROOMS AND BOARD

ROOM ANO BOARD
For ELDERLY LADIES includes' 

Meals, Laundry, Television 
Nice Lawn and Sun Porch

Call
516 - Baldwin 3-2971

Nauji Darbininko skaitytojai

F. Gotsshalk, V. Kašuba, J. 
Stundžia, B. Bytautas ir R. La
banauskas visi iš Vokietijos. 
A. Šimonis, Brooklyn, N.Y. V. 
Steponaitis, Cambridge, Mass- 
M. Kormilev, Brooklyn, N-Y. 
A. Mačionis, Woodhaven, N.Y., 
E. Szmidt, Brooklyn, N.Y. Dr. 
S.J. Jasaitis, Dorchester, Mass. 
P. Laukaitis, Torrington, Conn. 
V. Svipas, Rego Park, N.Y. Li- 
thuanian American Citizens 
Club, Clevęland, Ohio.

Darbininką užsakė: P- Jacal- 
son, Greenbush, Mass — J. Ja- 
kubėnui, Dorchester, Mass., J. 
Bružinskas, Brooklyn, N-Y. — 
V. Sinkevičiui, Anglijoje, A. 
Juodvalkienė Chicago, Dl. — 
savo stūnui A. Juodvalkiui, 
Troy, N.Y. E. Meilus — Mairo
nio parkui, Shrewsbury, Mass.

Nuoširdžiai sveikinam nau
jus skaitytojus ir dėkojam rė
mėjam.

. Darbininko administracija

DISPLAY

PETER PAN Donuts A Muffins — 
all baking done on premises. 40 va- 
rietįes of delicious Donuts prepared 
before your eyes. 1558 Flatbush Av. 
coroerJ&ostrand Av.-Call GE 4-9862 
Catering to groups, parties and so
čiai functions. Ask for Joe Ambro- 
gio. Remember we sėli coffee also.

Maželio.

Padėka
Ona Čižauskiono, našlė, mi

rė vasario 13. Gyveno pas sa
vo dukterį Mac, 568 Central 
Avė., Brooklyn, N.Y. Velionė 
ilgus metus sirgo. Paliko dide
liam nuliūdime dukteris: Mac, 
Adelę, Olgą, sūnus Mykolą ir 
Albertą, žentus Charles Swe- 
dish ir Vincent Dany, marčias 
— Leokadiją, buvusią Šesčeliu- 
tę, ir Genovaitę, buvusią Am- 
braziejūtę, 12 vaikaičių ir 6 
provaikius. Vienas vaikaitis, 
Mykolas Čižauskas, yra šv. 
Pranciškaus Ksavero vienuoly
ne Staten Island. Sūnus Alber
tas yra JAV konsulas Bonoje, 
Vokietijoje. Jis buvo atskridęs 
į motinos laidotuves, kurios bu
vo vasario 16. Iš Apreiškimo 
parapijos bažnyčios, palaidota 
šv. Jono kapinėse.

Velionė ilgus metus priklau
sė Apreiškimo parapijai- Šei
ma dėkoja visiems dvasiškiam, 
kurie jai patarnavo, ypač kun. 
B- Kruzui, kuris daug pagelbė
jo ir palydėjo velionės karstą 
į kapus, kun. A. Račkauskui, 
kuris per ketverius metus są
žiningai ją?lankė su šv. sakra
mentais kiekvieno mėnesio pir
mą penktadienį, kun. J. Pakal
niškiui už paskutinį patarnavi-
mą.

Dėkoju laidotuvių vedėjui 
Steponui Arominskiui už malo
nų patarnavimą, visiems gimi
nėms, artimiesiem, draugam 
už užprašytas mišias, gėles, dė
koju Gyvojo ir Amžinojo ro
žančiaus, Maldos Apaštalavimo 
draugijoms už užprašytas mi
šias, maldas ir patarnavimą* baž
nyčioje. Mac Čižauskas

BROTHERHOOD WEEK

ALEX C. PATTERSON & SONS 
200 West 72nd Street 

New York City

Brotherhood Greetings

C. ANTONITO A SON 
Kinkei Street 

WESTBURY, L. I.
516 - ED 3-2130

Vasario 16 gimnazijos rėmėjai N.Y.V
DISPLAY

CASA DIPRE
HAPPY AND JOYOUS

ALL OUR FRIENDS

0ESIGN-A-8IGN INC.
2 W. 4Mb «- H- Y. C- 

PL7-842B
Name Platės. Peta and Deor £igv 
r X r atėcfc sūe or apecĄ 

Choice of BackgroMDd aad letter 
color - wbite, bDc, red. bhM, gnen 

and gold. Also Badfles lw x 3”
Stock Sise (with pins) Šame color 
combinations as ahovė order nuly 1 
or 1000. Rūta svee. available

AUTO SEAT COVERS
Car Tops, Gare of all make. Pro- 
ducer’s Sale! Trmneen Covers before 
875, now>25; before |35, now >13.50 

Seat Covers >9.75
ACE MFG. CO.

2334 First Avė., New York City 
EN 8-6010

WEST ENO LOUNGE 
Finest in American 
and Italian Foods

We specialize in Food the Way 
Mother cooked at Hęme Special 
Consideration to Religious Groupe 

Call ES 2-9865 For Reservation 
Ask for Mrs. Lombo 

2568 86th St 
Brooklyn, N. Y.

DR. PAT NERI D. C. 
CHIROPRACTOR 

Palmer and Diversified Methods
N. Y. C. Office: 

370 7th Avenue — BR 9-1550
Islip, L. I.:

11 West Walnut St. — JU 1-3206

REFRIG cabinets, etc. all types of 
furniture, baby cribs, chest sprayęd 
likę new $3i5. Any color Free pick- 
up and delivery. Special considera
tion to religious groups. B’KLYN 
SPRAYING CO., 7115 8th Avenue, 
Brooklyn, N. Y. — TE 9-1266.

MICHAEL’S FUEL CO.
Complete Heating Installations 
General Motors Delco-Heųting 

Ucenred Intaallers
1815 Gatės Avė (bet. Onderdonk A 
Seneca Avė.), Ridgewood 27, N. Y. 
PluxnbersUc.No.7843 • VA 1-9235

ALL CASH—in 24 HOURS 
ANY HOUSE 

ANT CONDITION 
Top Prieis Paid 

Call the CRAZY IRISHMAN 
M R. GAFFNEY 

OL 7-4222

FLOOR SCRAPING
All work done at reasonable rates

All Work Guaranteed
Special consideration to religious

Call PR 4-2076 — ask for Mr.
Whitehom, 988 Park PI., Brooklyn

GENE KELLY 
Movinų & Storage

Locęl and Long Distance — Moving
- Packing - Crating. Licensed piano 
movers. Commercial movers.
Special consideration to religious 
groups. CaU GL 3-8000 — ask for 

GENE KELLY

C & E Electrical Appliance*. Check

ai appliance. We repair anything: 
electrical toasters, irons, T.V., ra- 
dios, phonographs. Call IN 2-6166-7 
ask for Eddie Forkos, 14 Duryea PI. 
opp. B’klyn Union Gas. Co. Special 
consideration for religious groups.

REAL ESTATE

Jau ilgesnį laiką veikia Filis
terių Skautų S-gos būrelis (15 
mėn) ir Operetės choro būre
lis (14 mėn.). šiuos abu suorga
nizavo ir jiems sėkmingai va
dovauja Vytautas Strolia- Iš a- 
biejų būrelių iki šiol surinkta 
ir gimnazijai pasiųsta apie 400 
dol. FSS būrelis (Nr. 45) remia 
gimnazijos mokinį V i k torą 
Gailių. Būreliui priklauso V. 
Abromaitis, V- Augulis, V. 
Aukštikalnis, P. Bernotas, J. 
Krūtis, A. Eidukevičius, V. Go- 
bužas, R. Kazlauskienė, R. Ke- 
zys, G. Kligienė, G. Kurpis, S.

• ■ « v .

iiaukus, D. Nenortaitė, G. Peni- 
kas, S- Sirusas, V. Strolia, A. 
Šilbajoris, S. šimoliūnas, J. Die
nas ir M. Vygantienė- Operetės 
choro būrelis (Nr. 63) remia 
mokinį Petrą Byrmaną. Būre
liui priklauso V. Alksninis, P. 
Bivainis, St. Ciapas, O. Dailydy- 
tė, E. Dedinienė, V. Gintautai- 
tė, L. Gudelienė, Z. Laurina- 
vičiūtė; B. Uogienė, E. Eiogys, 
J. Matulaitienė, A. Motekaitis, 
R. Rajecldenė, J. Reiheza, A. 
Roževičiūtė, H. Strolia, V. Va- 
sikauskas, St Vaškys, Z. Zub
rys ir M. Virbickienė.

IMBRIALE SHGRE GARDENS 
CATČRHfČ -sSVEDZHNGS 

_ Banųuetš- CbranUBioa Čreakfast 
Up to 200 ' Free Parking

16 Bay Rldge Ava, Brooklyn 9, NY 
SHore Road 5-9336

FLATBUSH MARINE PARK 
ANH SfcARBY ARKAS 

INCPME TAX 
Returns mofossionany prepared 
Call DĘ6-MB6 for appotatment

PRINTING — 
» DI8COUNT8 

t WEDDING AND FAVORS 
Penobal Meno Pada »^5

, 89 GRKENWICH AVĖ. 
NEMT YORK CITY

CH 2-9255

FAMOUS

Copaigue, L.I. Our Lady of Assump- 
tion parish and Parochial SchooL 
Cape Čod >15^d0. 3 bedrootas, eat- 
in kitehen, wall/waS carpet, storins 
& screens, garage, fuU basement, 
60x106 plot. City water A well wa- 
ter for tbe lawn. — Many enetraa. 
Owner. 516 MY 1-7986. '

IMPERJAL GARDĘNS 
offers

Dance halls. Bbaiag rooms —Lux-

UnfondJrie, L.I. St Martha’s Parish 
and ParocHal SchooL — Ali Brick 
House, 4 bedrms, Nving-<hning rm,

garage. A-1 landacaping. Church a- 
round comer. schooi aeroes Street, 
walk to Stores. >21,500. — Owner. 
Phone IV 3-843B.

BIRUTEI PAPROCKIENEI ir VINCUI TRAINIUI, jų 
brangiai motinai

AtA
GIAONTAI TRAINAVIČIENEI

* mirus Vilniuje, gilią užuojautą reiškią

Janina ir Pranas Bagdanavičiai

1306

cial events —■ from a sandwita to a

kitehen, 
96x112,

Ligdenhurzt — 65’ custom built ce-

3-71M

322 UNION AVĖ. BROOKLYN II, N. Y.

JURGIS J. JOKŪBAITIS, Manam** 
Didelis pasirtnkiinąa įvairių vynų, degtinių, kan

sacrtfidiig at »7^ee. prin. only. 
516 TU 4-0133.

REPUBLIC

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

L>£tuvj£ka ir europietiška duona ir pyragai, Šventėm.
1 ' mtutyma ir pekyiįuąs tortai
DALIA fr ALBERTAS RAKTOMAB. MT

4» 9T W BBOOKI.VN « N V
Tęięfonas STagg 2-5938 P'i

- ' i ' - c* '
-1*? 1 ~-1" '11

JUOZO IR IZABELE. MISIŪNŲ

RAYS UQUOR STORE
Galima gauti įvairiąusios rūšies amerikiečių u* unportuo 
tų gėrimų Didžiausias pasirinkimas degtinės u vyne 
103-55 LEFFERT8 BLVD. KJC1ĮMGND H1LL, N > .

Telefonas: Vlrginia 3-3544 , Z
-.V

III! ■ . į|||..- ■ ■■ ■ ■ ■ ,■!!■! ■ ■■ I. n . I , Ii,
TUk 1.. -i jLą

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

84-09 Jamaica Ąve., Woodhaven 21, N.Y. • Tel. VI 9-5077 
buvusi J. MIRONO jJaISTO KRAUTUVE

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

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato j namus lietuviškus skilandžius ir sūrius

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

Joseph Andrulis • 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 vai.
87-09 Jnmeica Avė., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 7-4477

Naujai atidarytas
GROŽIO SALIONAS

"ROTA"
ANNA MASILIONIS — diplomuota 
specialistė. Baigusi Paryžiuje. Įsi
kūrė Jamaicoje prie 88 gatvės, ša
lia J. Andriušio įstaigos. Važiuojant 
J a m a i c a traukinio linija, išlipti 
Forest Parkway stotyje.
ATLIEKA DARBĄ GRAŽIAI IR 
PIGIOMIS KAINOMIS. Pusmetinės 
prasideda nuo 55.00 ir t.t.
87-17 Jamaica Avė. • VI 9-6948 

Woodhaven žį Jfc Y.

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės 

INSURANCE REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

110-04 Jamaica Avenue Kiehmona Hill 18. N Y

Tel. Vlrginia 6-1800

Mr. & Mrs. MATTHEW MAŽEIKA

PARK FLORIST

Visokiomis progomis gėlės pristatomos 

veltui — F.TB.

8>-15 JAMAICA AVENUE WOODHAVEN 2L N. T-

TeL Vlrginia 9-3112

r —— ■
HOLY LIGHT

, BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ 

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION .

B. KUČINSKAS, sav.
280 BOERUM ST., BROOKLYN 6, N. Y.

(212) GL 6-0200 Resid. ILlinois 8-7118 ■

Viešbutis NIDA, prie Atlanto, atdaras visus metus 
Aabury Park, N. J. • 7-toa Ir Park Avė. kampe • Tel.: PR 4-7788

švarūs kambariai, rami vieta, pigus Ir skanus maistas. Viešbučio 
salė išnuomojama įvairiems pobūviams. Prie viešbučio veiki* resto
ranas ir baras. — Patogus susisiekimas traukiniu ir autobusai*.

________p. ir C. MAČIULIAI, savininkai
"——RF-
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NAUJIENOS. Al! "A"

Kunigu Vienybės New Yor- 
ko-New Jersev provincijos su
sirinkimas Įvyko pranciškonų 
vienuolyne Brooklyne vasario 
21. Kun. V. Dabušis kalbėjo 
apie katalikiškojo jaunimo va
saros stovyklų problemas, kun- 
J. Pakalniškis paaiškino Imp- 
rimatur reikalingumą religi
niams leidiniams. Provincijos 
sekretorius kun. L. Jankus iš
kėlė katalikiškų organizacijų 
dvasios vadų rūpesčius ir pa
reigas. Kun. A. Račkauskas pa
informavo kunigus apie kata
likų metini seimeli kovo 10 V. 
J. Atsimainymo parapijos salė
je, Maspeth, N.Y., ir kvietė vi
sus dalyvauti. Buvo susirin
kę 15 kunigų. Visi labai gyvai 
reiškėsi iškeltų problemų svars
tyme ir pateikė savus siūlymus 
joms spręsti. Provincijos pirmi
ninkas klebonas kun. N- Pakal
nis pabrėžė katalikų asmeninės 
ir visuomeninės vienybės rei
kalą ir prašė konfratrus ta 
prasme veikti savoje aplinkoje. 
Kitas susirinkimas numatytas 
kovo pabaigoje.

Lietuvių Religiniam Kongre
sui rengti komiteto posėdis 
šaukiamas kovo 14, trečiadieni
8 vai. vakare. Apreiškimo pa
rapijos klebonijoje- Bus svars
toma kongreso programa ir 
lietuvių muzikos šventės reika
lai.

Lietuvių Katalikių Moterų 
Organizacijų Sąjungai sueina 
šiais metais 40 metų. Ta pro
ga rengiamas minėjimas kovo
9 Baltų laisvės namuose (131 
E. 70 th Str., N.Y). Invokaci- 
ją atkalbės prel. J- Balkūnas.

Kun. Vytautas Demikis, grįž
damas iš Darbininko koncerto 
kovo 3 d., 11 vai. nakties, šir
dies smūgio ištiktas, mirė au- 
tomobilvie keliolika blokų nuo 
klebonijos Paterson, N.J.

Jaunučių ateitininkų New 
Yorko Marijos Pečkauskaitės 
kuopa Vasario 16 proga išleido 
antraii savo laikraštėlio nume
ri- Laikraštėli redaguoja Vyt. 
Radzivpnas, iam padeda Rasa 
Navickaitė, Algis Norvilą ir Jo
nas Vainius. Šio numerio ve
damąjį rašo kuopos dvasios va
das kun. J. Pakalniškis. Kitų 
straipsnelių autoriai yra patys 
mažieji: Jonas Vainius, Rasa 
Navickaitė, Ramunė Stonytė, 
Jūratė Balsytė ir A. Norvilas.

Prcf. dr. Aldona Slepetytė- 
Janačienė skaitys paskaitą te
ma “Moteris Vienytoja” Pasau
lio Lietuvių Katalikių Moterų 
Organizacijų Sąjungos 40 me
tų iškilmingam minėjime ko
vo 9 d. 4 vai. popiet Baltų lais
vės namuose New Yorke.

Ateitininkų Sendraugių Są
jungos New Yorko skyriaus at
stovais į Nepaprastąją AF kon
ferenciją liepos 7-9 New Yor
ke išrinkti: Antanas Ivaška, 
Teresė Ivaškaitė, Kęst. Kudž- 
ma ir Antanas Masionis. Rinki
mus skyriaus valdyba pravedė 
korespondenciniu būdu. Iš 102 
turėjusių teisę balsuoti narių 
balsavo 80.

Pijus Šalinskas, ilgus metus 
vedes laidotuvių ištaigą Wood- 
havene, pablogėjus sveikatai, 
persikėlė gyventi į Delray 
Beach, Floridą. Vasario 19 jis 
atšventė 75 metų amžiaus su
kaktį. Iškilmėse dalyvavo sū
nus Juozas iš Woodhaven, N. 
Y., dukra Florence su vyru, 
kun. J. Bakšys, buvęs Roches- 
terio parapijos klebonas, J-

B. PLIOPLIENĖ — madų parodos pranešėja.

MADŲ PARODAI ARTĖJANT
Kaip jau žinome iš spaudos. 

New Yorke veikiančių Vasario 
16 gimnazijai remti būrelių va
dovai kovo l-10d.d- skelbia pi
niginį vajų Vasario 16 gimna
zijos naudai. Vajus užbaigia
mas kovo 10 d. parengimu-ma- 
dų paroda, kurios visas gautas 
pelnas skiriamas taip pat Va
sario 16 gimnazijai.

Būrelių, vadovų New Yorke 
yra 5. Madų Parodos surengi
mo idėja kilo pačiai veikliau
siai būrelių vadovei EI. Baltru
šaitienei (ji turi 3 būrelius, 60

brangus, nes tik bendru darbu 
ir bendra auka bus įmanoma 
išlaikyti gražų lietuvybės židi
nį — Vasario 16 gimnazija.”

Be to. jūs turėsite tikrai ma
lonią sekmadienio popietę, gra
žioj aplinkoj, prie kavos puo
duko. besigėrėdami mūsų lie
tuvaičių elegantiškumu, kurio 
ji nenusiperka didžiuosiuose A- 
rr.erikos salionuose, bet sukuria 
pati dėka savo sumanumo, ge
ro skonio, darbštumo ir taupu
mo. Jau yra užsiregistravusių 
18 newyorkiečių. kurios mode-

»V
ŽINIOS__

Pirmininkė M. Galdikienė ir vi
cepirmininkė G. Kaneb pada
rys pranešimus. Dr. A. šlepe- 
tytė-Jannace skaitys paskaitą 
“Moteris — vienytoja”. Poetė 
K. Grigaitytė-Graudienė skaitys 
savo kūrinius. Be to, minėjimo 
proga dail. A. Vitkauskaitė - 
Merker organizuoja vienos die
nos netvyorkiečių dailininkių 
kūrinių parodą. Kregždienė 
ruošia parodėlę pokarinės mo
terų spaudos. Minėjime pasiža
dėjo dalyvauti Pasaulinės Kata
likių Moterų Unijos vicepirmi
ninkė Spillman ir unijos atsto
vė Jungtinėse Tautose C. Scha- 
efer- t U.)

Ridgewoode parduodama krau- 
tuvė-Stationery už labai priei
namą kainą, nes šeimoje susir
go asmuo, kuris tai krautuvei 
vadovavo. Norima kuo grei
čiau parduoti. Geros pajamos. 
Dėl sąlygų teirautis po 6 vai- 
vakarais. EV 2-96Ą1.

Dviem žmonėms reikalingas 
butas iš 4rių kambarių. Kas 
turėtų prašau skambinti nuo 
6 vai. vakaro VA 1-0463.

Lazauskas iš Woodhaveno, Au- 
gūnai, Plekščiai, Jankai. J. Ba
ranauskas ir kiti artimieji bei 
kaimynai, gyvena Floridoj. Lin
kėta daug sveikų ir gražių me
tų.

Liet- Stud. Sąjungos x\'e\v 
Y'orko skvrius kovo 9, šešta
dienį, 7:30 v. v. ruošia antrą 
tarptautinį susirinkimą Festiva
lio restorane, 40 E. 26 Str., N. 
Y.C. Susirinkime dalyvaus stu
dentai iš Pietų Amerikos. Juo
zas Miklovas skaitys paskaitą 
apie Vilniaus universiteto stu
dentus. Pietų Amerikos prele
gentas kalbės apie studentų gy
venimą-P. Amerikfje, jų veik
lą ir pasaulėžiūrą. Po susirin
kimo bus vaišės.

Aleksas Vaitekūnas iki šių 
metų pabaigos pirmininkaus 
Studentų Ateitininkų Sąjungos 
New Y'orko draugovei, vietoj 
pasitraukusio iš tų pareigų G. 
Trimako.

Ridgewoodo apylinkės lietu
vių bendruomenės susirinkimas 
šaukiamas kovo mėn. 9 d. 5 
vai. popiet Lietuvių Atletų Klu-

narių) nuolat besirūpinančiai, 
kaip nors padidinti paramą Va
sario 16 gimnazijai, nes tų ke
lių veikiančių būrelių pajamos 
nėra didelės- Geresniam madų 
parodos įvykdymui E. Baltru
šaitienės iniciatyva buvo sutelk
ta grupė ponių ir sudarytas ko
mitetas. kuris ir imasi šio ne
paprasto įvykio New Yorke į- 
vykdymo.

Kadangi tokios rūšies paroda 
bus pirmoji New Yorko lietu
vių gyvenime, tikimės didesnio 
visuomenės susidomėjimo ir at
silankymo. Kiekvienas atsilan
kęs lietuvis atliks savo patrio
tinę pareigą-parems Vasario 16 
gimnaziją. O apie reikalą šią 
gimnaziją remti bereikalinga 
būtų jums, mieli tautiečiai, pri
minti. Leiskite man pacituoti 
Vasario 16 gimnazijos direkto
riaus kun. Broniaus Liubino žo
džius: .. “Neužmirškite, kad 
jūsų rankose yra Vasario 16 
gimnazijos ateitis ir jos gyvy
bė! Nepagailėkite nuolatinės au
kos. nes mokiniai nori valgyti 
kasdien. Kiekvienas centas yra

liuos savo pasiūtus drabužius, 
įvairiomis progomis dėvimus. 
Kai kurios iš jų yra tik mėgė
jos. kai kurios baigusios mode
liavimo mokyklas ir jau dabar 
dirbančios savo profesijoj. Jūs 
atsilankiusieji, suteiksite mūsų 
lietuvaitėms progos parodyti sa
vo talentus, pasidžiaugti savo 
darbo vaisiais, o savo nuošir
džiais plojimais paskatinsite jas 
ir toliau lavintis šitoj didelio 
meno ir skonio reikalaujančio j 
profesijoj- Be suaugusių daly
vaus ir keletas vaikų, kurie de
monstruos jiems mamyčių pa
siutus drabužius.

Todėl, komiteto vardu, nuo
širdžiai kviečiu visus lietuvius, 
vyrus ir moteris, atsilankyti į 
šį nepaprastą įvyki New Yorke- 
lietuvaičių madų parodą, o mes 
pažadam jums tikrai malonių 
staigmenų.

Turėsime viešnia, net iš Chi- 
kagos. Ji savo sukurtais ir pa
siūtais rūbais žavėjo ne tik 
Chikagos. Clevelando. Detroito 
lietuvius, bet ir New Yorko a- 
merikiečius. Tai dantų gydyto

Reikalinga mergaitė-studen- 
tė vasarvietei Echo Valley, va
saros sezonui. Kreiptis: Echo 
Valley, Echo Lake, Pa. Telefo
nas: Area Gode: 717-424-1920 
Helen Garmus.

bo salėje, 1332 Halsey Str., 
Brooklyn 27, N.Y.

Atitaisymas. Darbininko nr. 
16. kovo 1 d., straipsnyje 
‘Piniginis vajus Vasario 16 
gimnazijai' dr. E. Mekio adre
sas įrašytas klaidingai; turi bū
ti 1558 Greene Avė, Brook
lyn 37, N.Y.

i

KVIETIMAS

Lietuviai demokratai. 13-jo distrikto, 
į

maloniai kviečiami aplankyti naują

demokratu būstinę — 86-03 Jamaica

Avė.. V>oodhaven, N. A .
3

pres. ANTHONY SADOWSKI
tel. VI 9-0208

i

SOLISTė d. stankaitytė

Dr. M. Alseikaitė-Gimbutie-

BALTŲ KONCERTAS
Antrasis Baltų serijos kon

certas įvyks kovo 8 d. 8:30 v. 
v. Jordan Hali patalpose Bos
tone. Koncerto programą išpil
dys solistė Dana Stankaitytė— 
dramatinis sopranas.

Solistė yra tiek žinoma, kad 
jbs pristatyti nereikia. Be savo 
asmeninių koncertų ji daina
vo pagrindines roles lietuviškos 
operos pastatymuose Chicago- 
je, dainavo su simfoniniais or
kestrais.

Šiam koncertui ji parengė vi
sai naują programą; išpildys 
Banaičio, Kačanausko, Gruo
džio, Jakubėno ir Račiūno kūri
nius. Iš pasaulinių kompozito
rių girdėsime Marcelio, Gluck,
Schubert, Schumann, Strauss, 
Wagner, Ponchielli, Hageman, 
Horsonan ir Verdi. Repertua
ras labai platus ir įdomus.

Akomponuoti pakviestas estų 
pianistas Leonid Milk.

Neturintieji sezoninių bilietų, 
galės jų įsigyti prie įėjimo. Stu
dentams kaina tik vienas dole-
ris.

Komp- Jeronimo Kačinsko 
instrumentalinės muzikos kūry
bos apžvalga vasario 26 buvo 
surengta Cambridge Adult Ed- 
ucational center patalpose. Bu
vo pademonstruoti keli J. Ka
činsko kūriniai.

Cambridge lietuvių parapi
jos choras Palmių sekmadienį, 
balandžio 7, išpildys Dubois 
“Septynis Kristaus žodžius”. 
Chorui diriguoja muzikas Iz. 
Vasyliūnas.

Morta Jurienė išgyveno sėk
mingą operaciją- Baigia sveikti 
namie. Ji uoliai remia katali
kiškus lietuviškus reikalus. Nu
kryžiuotojo Jėzaus vienuolyno 
statybai Brocktone paaukojo 
1000 dol.

ja P. Vaitaitienė- Iš New Lon
dono, Conn., atvažiuoja Laima 
Mikniūtė. taip pat dirbanti to
je srytyje. O modelius pristatys 
ir juos apibudins gerai žinoma 

įamerikiečių tarpe pati profesio
nalinis modelis Birutė Plioplie- 
nė.

Parodos metu loterijoj bus 
galima laimėti mūsų dailininkų 
K. Žoromskio ir R. Viesulo pa
veikslus, kuriuos jie šitam tiks
lui padovanojo.

Tad iki malonaus pasimaty
mo kovo 10, 5 vai. p.p., Ridge- 
wood Lanes gražioje salėje, 
1001 Irving Avė. (Važiuoti Ca- 
narsie linija — Halsey stoties). 
Laukiame visų!

Bilietus ar stalus (10 asme
nų) galima ir pageidaujama už
sisakyti iš anksto pas E. Balt
rušaitienę, Tel. EV 4-3440 • ar
ba pas F- Ignaitienę. tel. TA 7- 
6245. Kaina — 3 doleriai, į- 
skaitant ir kavutę.

A. Kazickienė
Madų parodai ruošti ko

miteto pirmininkė

STEPONO DARIAUS posto S. Bostone legionieriai aplank oveteranus invalidus Chelsea, Mas.

nė, kuri dėsto Harvardo univer
sitete, parašė antrąją dalį sa
vo mokslinio veikalo apie Ry
tų Europos priešistorinių laikų 
kultūrą. Veikalas turės apie 
1000 pusi, ir 6Q0 iliustracijų. 
Leidžia Harvardo universitetas. 
Pirmoji to veikalo dalis išėjo 
1956 metais-

Danutė Liaugaudaitė Bosto- 
n universitete baigė biologijos 
mokslus bakalaurės laipsniu. 
Dirba Tufts universiteto medi
cinos klinikų laboratorijoje.

Skautų akademikų šventė 
bus gegužės 4, So. Bostono lie
tuvių piliečių draugijos didžio
joj salėj.

Antano Smetonos koncertas 
vasario 24 sutraukė labai daug 
žmonių. Daug lietuvių grįžo 
nuo didelės salės durų. Į kon
certą A. Smetona pateko kon
kurso keliu- Šie koncertai a- 
merikiečių organizuojami pla
čiu mastu. Džiugu, kai lietuvis 
eina į pasaulio meno aukštu
mas.

Lietuvių Bendruomenės Bos
tono skyriaus visuotinis meti-
nis susirinkimas bus kovo 9 d.
7 vai. vak. Stepono Dariaus 
posto patalpose (H ir E. 7th 
Str. kampas.). Skyriaus valdy
ba prašo visus narius gausiai 
dalyvauti susirinkime
“Neužauga“ arba “Gatvės vai

kas”, 3 veiksmų komedija, vai
dinama sekmadienį, kovo 10, 
3 vai- popiet. So. Bostono 
aukštesnės mokyklos salėje. 
Vaidina A. Gustaitienės vado
vaujami Dramos sambūrio na
riai. Jau keleri metai šis sam
būris nesirodė scenoje, tai bus 
malonu vėl jį pamatyti. Vaidi
nimą globoja Balfo skyrius. 
Pelnas eis lituanistinei mokyk
lai.

Dail. Viktoras Vizgirda pie
šia dekoracijas komedijai “Ne
užauga” (Gatvės vaikas)- Kome
diją vaidinant matysime kovo 
10 d. 3 vai. popiet. So. Bosto
no aukštesnėje mokykloje.

Ateitininkų sendraugių SUS1- 
rinkimas^įvyko kovo 4, sekma
dienį. Baltų namuose, Milton, 
Mass: Diskusijas mišrių vedy
bų klausimu pravedė dr. J. 
Girnius. Išrinkta nauja sky
riaus valdyba: dr. J Leimonas, 
adv. R. Ivaška, V. Kulbokienė, 
J. Vembrė, Z. Kucinienė.' Bos
tono, sendraugiam atstovauti 
Nepaprastoje konferencijoje 
New Yorke išrinkti dr. P. Ka
ladė ir A. Sužiedėlienė.

C. A. VOKET- 
Vokie+aitis 

ADVOKATAS 
41 _ 40 74th St.

Jackson Heights. N. Y.

Tel. NEvvton 9-6620

Stephen B rodės, Jr
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

Tel. APplegate 7-7083

WILLIAM J. DRAKE — 
DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84 - 14 Jamaica Avė.
Woodhaven 21, N.Y.

Tel.: HIckory 1-5220
------------------ -------- --

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS
- JUVELYRAS

Auksas, sidabras, deimantai 
laikrodžiai

9408 Jamaica Avė.
VVoodhaven 21, N.Y.

VI 7-2573

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Grabo rius-Balsamuoto jas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOL ITAN AVĖ.
BROOKLYN. N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
F U N E R A L HOME
Moderni koplyčia - Air conditioned 

ALBIN J. BALTON-BALTRŪNAS
Licensed Manager 
& Notary Public

660 Grand St., Brooklyn 11, N.Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva 
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

J. B. S H ALINS
- ŠAlinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prfp Forr-st Parkway Station) 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves 
koplyčios nemokamai visose 
miesto dalvse: veikla ventiliacija 

Tel. VIrginia 7-4499

THEODORE WOLINNIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

123 E. 7th St., New York 9, N.Y. 
GRamercy 5-1437

KARLONAS
Funeral Home
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. BA 9-1181

CARROL
Funeral Home

Ine.
PETRAS KARALIUS 

savininkas
Laidotuvių Direktorius 

ir Balzamuotojas
74 PROVIDENCE ST.
VVORCESTER, MASS.

PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME 

I97 V/EBSTER Avė. 
PRANAS WAITKUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir BALSAMUOTOJAS 

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną Ir nakt)
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.
Orlkplr laukite- Tel TR 8-64S4

Puikus patarnavimas naujo

JOSEPH C. LUBIN

FUNERAL HOME
546 East Broadvvay

So. Boston, Mass.
Priešais miesto teismo n'imus

•
Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atydžiai iš
pildomo kiekviena pageidavi
mą. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose.

Joseph C. Lubin 
Funeral Direetor

Telefonas: 268- 5I85


