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Kongreso rolė ne tik leisti i-

Prezidento
Prezidentas Kennedy kovo 

18-20 vieši San Jose. Costa Ri- 
cos sostinėje. Ten tariasi su 
vidurio Amerikos šešių vals-

■ tybių prezidentais — Costa Ri-

vaistai nuo dviejų ligų vidurio Amerikoje
Lotvnų Ameriką nori gv-dvti dalimis: pirma sustiprinti vidurio Amerikos ūkį 
bendrąja rinka, Jungt. Valstybėm imantis ją globoti nuo komunizmo subversijos

statymus, skirti biudžetą. Kon
gresas yra ir tribūna viešajam 
balsui. Amerikos viešoji nuo
monė tebėra natūrali, sveika, 
suktos filosofijos ar diplomati
jos neiškreipta. Ji tebestovi už 
moralinius principus, tokius 
kaip laisvė ir teisingumas, ir 
reikalauja, kad jie būtų vykdo-

cos, Guatemalos, EI Salvadoro, 
Nicaraguos, Hondūro, Pana
mos. Kurie klausimai tuose 
kraštuose reikalingi ypatingo 
bendro plano?
SOCIALINIS ATSILIKIMAS:

Apie 12 milijonų gyvena tuo-' 
se šešiuose kraštuose. Prie
auglis didelis — 3.5 proc., o 
Costa Ricoje net 5. Plote maž
daug kaip Kalifornija, dideli so
cialiniai kontrastai. Milijonai 
gyvena skurde. Ch. Sc. Monitor 
tvirtinimu, dienai uždirba 40 
cn. ar dar mažiau; metinių pa
jamų vidurkis 231 dol. Gyve

nimas pusbadžiu ir lindynėse 
visuotinis reiškinys. Iš kitos pu
sės negausi tų kraštų aristok
ratija susitelkusi sostinėse, tu
rinti savo rankose daugumą 
žemės ir kapitalo. Jų šeimos 
nariai važinėja prabanginiais A- 
merikos ar Vokietijos automo
biliais. vaikai vyksta mokytis į 
Jungtines Valstybes. Tik Costa 
Rica turi auganti vidurini luo
mą. kuris gyvena patenkina
mai ir turi politinės Įtakos dau
giau. čia skaityti ir rašyti mo
ka 90 proc.. o kituose kraštuo
se beraščių 50 proc.

ŪKINIS NEPAJĖGUMAS:

Tų kraštu 69 proc. darbo jė
gos dirba žemės ūkyje, bet 
nuo 1953 jie nepagamina savo 
gyventojam pakankamai savo 
javų. pupų, ryžių. Labiausiai 
maisto trūksta EI Salvadore, 
mažiausioje ir tankiausiai gyve
namoje valstybėje — 328 kv. 
mylioje. Prješ 3 metus, remia
mos Amerikos kapitalo, tos ša
lys ėmėsi auginti stambiąją 
pramonę, kuriai žaliavas gauna 
iš J. Valstybių. Vokietijos. Ja
ponijos.

KOMUNIZMO GRĖSMĖ:
Tokia anų kraštų ūkinė ir so

cialinė padėtis labai palanki 
komunizmui, kuris dabar pum
puojamas iš Kubos. Dėl to šie 
kraštai didžiausiu savo priešu 
laiko Kubą ir yra nutraukę su 
ja diplomatinius santykius. Dėl 
to taip pat su nepasitikėjimu 
ėmė žiūrėti į J. Valstybių va
dovavimą. kada jos paliko Ku
boje komunizmo židinį toliau 
rusėti ir skleistis.
PREZIDENTO PLANAI:

Prezidentas Kennedy siekė 
tartis su penkiais tų vidurio A- 
merikos valstybių prezidentais 
dėl ūkinės pažangos, kurią re
mia prezidento paskelbta loty
nų Amerikai ''pažangos’’ prog
rama. Jis siekė ne tik paveikti, 
kad tie kraštai imtųsi sociali
nių bei ūkinių reformų savo vi
duje. Jis turėjo idėją organi

zuoti vidurio Amerikos bend
rąja rinką, kuri buvo tokia sėk
minga Europoje.

Kubos klausimą prezidentas 
buvo numatęs apeiti tylom. Bet 
patyrė, kad vidurio Amerikos 
kraštuose tas klausimas laiko
mas aktualiausiu, ir bus didelio 
nusivylimo, jei Amerika juo ne
rodys susidomėjimo. Tad prieš 
prezidentui išvykstant, kovo 
14 valstybės sekretoriaus padė
jėjas Edwin Martin nuotaikai 
pataisyti paskelbė;

— J. Valstybės numato kari
nę pagalbą kiekvienai lotynu 
Amerikos vyriausybei, kuri tos 
pagalbos prašys prieš komuniz
mo subversiįą;
— JV Vyriausybė, bendradar

biaudama su lotynų Amerikos 
vyriausybėm, žiūrės, kad tuose 
kraštuose neįsikurtų komunisti
niai režimai.

mi visuotinai. Kita rolė yra vy
riausybės, kuri politiką vykdo. 
Ji žiūri, kaip įprasta dabar saky
ti, “pragmatiškai” — kiek, ka
da, kuris principas vykdytinas, 
kiek ir kur jis nutylėtinas ar 
net nuslopintinas. Diplomati
niai vingiai ne visada sutaria 
su principų vykdymo šalinin
kais. Ir tada ima skardentis 
Kongreso tribūnoje protesto 
balsai. Ne visada tie balsia pa
siekia plačiąją spauda. Bet juos 
aptinki dokumentuotus Kongre
so rekorduose.

—o—
Congressional Record vasario 

27 yra Daniel J. Flood, Pen- 
nsylvanijos dem. kongresmano, 
populiaraus Lietuvos ir kitų 
dėl laisvės kovojančių tautų ša
lininko, pareiškimas — dėl val
stybės departamento užsienių 
politikos.

PALAIMIMOJI ELIZABETH ANN BAYLEY SETON

CHRUŠČIOVAS IR 
kiaules, kaltinimai

Chruščiovas kovo 12 kalbėjo 
teritorinių vienetų žemės ūkių 
vadovam:

— Sibiro derlius pernai buvo 
žemiau vidurkio. Lygino Ame
rikos ir Sovietų Sąjungos išlai-

SOVCHOZAI: Prieš privatines karves ir 
Baltijos kraštų žemės ūkiui
daug kolchozų buvo paversta 
sovchozais, bet kolchozininkais 
virte sovchozininkai pasilai
kė jies skirtus žemės sklype
lius. kuriuose augino privatines 
karves ir kiaules. Chruščiovas

Vietoj privatinės karvės ir kiau
lės. sovchozas turi aprūpinti sa
vo darbininkus pienu, mėsa, 
daržovėm ir maitinimu savi
kaina bendrose valgyklose. Ta
da esą darbininkai nebus reika-

Popiežius Jonas XXIII kovo 
17 iškilmingai paskelbė naują 
palaimintąją — Elizabeth Ann 
Bayley Seton, jtBTftąja palaimin
tąją iš Amerikoje gimusių. Iš
kilmėse dalyvavo 400 Ameri
kos piliečių. Tarp jų buvo ir 
15 metų Ann Therese O'Neill 
iš Baltimorės, kuri prieš 11 
metų staiga pagijusi iš leuke
mijos. Šitas pagijimas buvo lai
komas stebuklingas ir priskir
tas Seton užtarimui.

Elizabeth Ann Bayley Seton 
gimė New Yorke 1774 rug
pjūčio 28. Būdama jau našlė 
su penkiais vaikais, priėmė ka
talikybę ir .atsidėjo labdarai. Ji

Įsteigė ir pirmą Amerikoje mo
terų vienuolyną tam reikalui. 
Mirė 1821. Kardinolas Spellrna-

nas pranešė, kad name, Ne\v 
Yorke, kur ji gyveno, bus į- 
taisyta koplyčia.

das išauginti gyvuliam: viščiu
kui išauginti Amerikoje rei
kia 2.04 kg. lesalo. Sovietuo
se 5 kg., kiaulei 1 kg. svoriui 
išauginti Vokietijoje reikia 2 
kg. ėdalo, o Sovietuose 15 kg. 
Pasisakė prieš “gigantomani
ją” — prieš didžiulius sovcho- 
zus ir kolchozus (kuriuos jis 
pats anksčiau skelbė). Daug kal
bėjo apie sovchozus. Esą 1960

pasisakė prieš sovchozuose pri
vatines karves ir kiaules. Sov- 
chozai turi būti paversti fabri
kais, kurių darbininkai gyventų 
centralizuotose vietose ir gale 
tų maitintis bendrose valgyklo
se. Esąs idealas, kad sovchozuo
se būtų apie 5 darbininkų 
sodybos, o ne 50-60 kaip dabar 
yra. kur gyventojas turi savo 
sklypelį, laiko karvę, kiaulę.

lingi privatinių karvių ir kiau
lių. “Mes turime kovoti prieš 
tuos, kurie augina gyvulius pie
no ir mėsos spekuliacijai”.

VILNIAUS KALVARIJOS KOPLYTĖLES NUGRIOVĖ

Maskvos
Kom. Kinija pakvietė Chruš

čiovą atvykti i Kiniją tartis dėl 
ideologinių skirtumų. Abejoja
ma. ar Chruščiovas vyks. Jau 
dabar aiškinama, kad tai būtų 
panašu į Suomijos prezidento 
vykimą i Maskvą, kur jam bu
vo padiktuota. Chruščiovas grei
čiau norės derybų tarp mažes
nių pareigūnų.

Chr. Sc. Monitor atkreipė dė
mesį į Prahoje leidžiamą ko
munistų organą Marxist Re-

ir Kinijos komunistai

.Ar privatinės kiaulės ir kar
vės naikinimą Chruščiovas skel
bia. kad patiktų Kinijos komu
nistam. ar kad išeitų iš ūkinės 
krizės — neaišku. Tačiau jis 
mato, kad privatinis ūkis skly
peliuose akivaizdžiai kompro
mituoja kolektyvinį ūkį. nes 
privatinio rezultai daug dides
ni.

Lietuvoje bažnytinius pamin
klus ir šventoves komunistai 
naikina ir toliau. Paskiausiu 
laiku, vasario pabaigoje, nu
griovė Vilniaus Kalvarijų ‘'sta
cijų" koplytėles, kurios buvo 
labai populiarios ir gausiai 
žmonių lankomos.

Kalvarijos. Vilniaus prie
miestis 7 kilometrai į šiaurę 
nuo Vilniaus, buvo garsus kaip

tik tom Kristaus kančios sto
tim. Tai buvo koplytėlės. į- 
rengtos miške ant kalnelių, ro
koko stiliaus — viso 36. tarp 
jų 19 mūrinės.

Stotys buvo įrengtos 17 am
žiaus antroje pusėje Vilniaus iš
vadavimui nuo rusų okupacijos

(1655-6) atminti. Rusam bol
ševikam Lietuvą 1941 vėl oku
pavus, stotis lankyti buvo už
drausta, ir visas rajonas pavers
tas priešlėktuvinės apsaugos vie 
ta. Dabar rado, kad ir tos sto
tys pavojingos kaip ir šv. Ka
zimiero paveikslai.

CHRUSČIOVAS DĖL BALTI
JOS KRAŠTŲ ŽEMĖS ŪKIO

Pravda paskelbė kovo 18 
Chruščiovo laišką, kuriame kri
tikuoja žemės ūkį Gudijoje ir 
Baltijos kraštuose. Dabartinę 
žemės ūkio tvarką išvadino 
“valstybės priešu”, skelbė, kad 
pieno ir mėsos nedavė tiek, 
kiek buvo siekiama; reikalavo 
iš javų ūkio pereiti j pieno ir 
mėsos ūkį.

Ta pačia proga Chruščiovas 
siūlė pasekti Amerika ir valgy
ti dribsnius (cornflakes) ir bul
vių skiedreles (potatoe chips).

vievv. Tas leidinys informuoja, 
kad Kinijos komunistai reika
lauja pašalinti Sovietų Sąjun
gos partijos vadus, tarp jų ir 
Chruščiovą. Taigi susitarti vil
čių nedaug. Tuo tarpu skaičiuo
ja, kurių kraštų komunistai re
mia Maskva, kurių Kiniją. Mas
kvos šalininkai esą Europos 
partijos, išskyrus Albaniją. Ta
čiau ir Europoje esą nepaten
kintų. Kinijos komunistus re
mia šiaurės Korėjos, šiaurės 
Vietnamo, galimas daiktas. Lao
so, Indonezijos, Burmos. Japo
nijos, Malajų komunistai. Indi
jos suskilę. Lotynų Amerikos 
komunistai esą pasiklydę tarp 
Maskvos ir Kinijos. Berlyno su-, 
važiavime net ir Kubos atsto
vas balsavo su Kinijos komu
nistais prieš Maskvos siūlymą.

Maskva turi vargo su komu
nistais. kaip Amerika su Euro
pos sąjungininkais.

Amerikos ir Brazilijos įtampa
Du įvykiai sutapo. Vienas— 

Brazilijos finansų ministeris 
Francisco San Tiago Dantas ko
vo vidury lankėsi Washingtone 
dėl Amerikos finansinės para

— Prezidentas Kennedy išvy
ko į Costa Ricą, lydimas 400 
savo patarėjų ir koresponden
tų. MINISTERIS DANTAS

mos. Dantas paskelbė, kad tu
rėjo labai daug žadantį pasi
kalbėjimą su. prezidentu Ken
nedy. Antras įvykis — kovo 15 
valstybės departamentas paskel
bė. kad komunistai insifiltravę 
Brazilijoje į unijas, studentų 
organizacijas ir net vyriausybę. 
Brazilija derybas su J. Valsty
bėm nutraukė. — Kas yra tas 
Dantas9 Tai turtingas advoka
tas. kuris atstovavo daugeliui 
Amerikos firmų Brazilijoje, sy
kiu palankus Maskvai ir Kubai. 
Amerikos Valstybių Organiza
cijoje labiausiai stengęsis su
kliudyti J. Valstybių akciją 
prieš Castro.

Paskelbimas apie komunistų 
insifiltravimą Brazilijoje gali tu
rėti dvejopos reikšmės. Kong
rese skiriant parama Brazilijai, 
gali turėti taip pat reikšmės pre
zidento Kennedy konferencijos 
su vidurio Amerikos preziden-
tais atmosferai.

— Prancūzija kovo 18 su
sprogdino šiaurės Saharoje nau
ją atominę bombą, protestuo
jant Alžjrui ir grasinant nu-
traukti diplomatinius santykius

— Vokietijos parlamentas 
kovo 18 uždraudė išgabenti iš 
Vokietijos į Sovietus vamz
džius naftos tinklui To norėjo
Amerika.

Iš valstybės sekretoriaus pa
vaduotojo Afrikos reikalam G. 
Mennen Williams patyrėme — 
kalbėjo Elood, — kad JV vy
riausybė remia Angolos teise 
į apsisprendimą. Tai nestebina, 
žinant mūsų ilgametę praktiką 
remti apsisprendimą. Amerikos 
tą tradicini nusistatymą buvo 
išreiškęs prezidentas Kennedy 
1961 rugsėjo 25 Jungtinių Tau
tų pilnatyje:

— Svarstykime kolonializmą 
visuotinai ir taikykime laisvo 
pasirinkimo principą, vykdyki
me laisvą plebiscitą visuose že
mės rutulio kampuose.

Tačiau valstybės departa
mentas — sakė Elood —- to 
nesilaiko ir to netaiko “visuo
se žemės rutulio kampuose". 
Jis netaiko laisvo apsisprendi
mo Rusijai — vienintelei kolo- 
nialinei imperijai, pasilikusiai 
žemės rutuly. Tatai ryškiai bu- 
vu pažymėjęs džentelmenas iš 
Ohio” (dem. Michael A. Eeigh- 
ani 1963 vasario 9 kalboje, 
prikišdamas valstybės departa
mentui “dvigubus standartus" 
pavergtųjų klausimu įvairiuose 
žemės kampuose. Ir Elood, tai 
priminęs, pridėjo konkrečiai, 
kad valstybės departamentas ap 
sisprendimo teisės nepripažįs
ta Rusijos valdomai Ukrainai, 
Gruzijai, Armėnijai, vadinda
mas jas “istorinėm Rusijos da
lim ”.

Vadindamas tai departamen
to taip pat “dvigubais standar
tais”. kurie esą prikibs kiek
vienam amerikiečiui, teigia, 
kad pavergtų tautų klausimu 
valstybės departamento politi
kos sritis esanti “pilna pavojin
gų prieštaravimų, prietarų, sa
ve žudančiu doktrinų" ir ragi
na: “Ar nėra pats laikas Kon
gresui atkreipti griežta žvilgs
nį į valstybės departamento 
prorusišką — nesau prokomu- 
nistiška — politiką” Tam bu
vo siūloma sudaryti ir nuolati
nę Kongreso komisija paverg
tų tautų reikalam. Bet depar
tamentas pasipriešino .

—o—
Dėl tos “prorusiškos” politi

kos Flood kaltina pirmiausia 
valstybės sekretorių Rusk, ku
ris padėjo savo parašą laiške 
Atstovų Rūmam, “gindamas tei
sėtumą Rusijos kolonializmo 
Ukrainoje, Gruzijoje Armėni
joje tuo pagrindu, kad tai So
vietų Sąjungos tradicinės da
lys". Esą didžiausia Rusk laiš
ko "tragikomedija yra'Ną. kad 
jis pareiškė oficialiai gilią ig- 
noranciją dėl Ukrainos. Gruzi
jos. Armėnijos faktinės padė
ties — visos jos buvo nepri
klausomos valstybės ir pa
glemžtos Rusijos imperializmo 
pirmos bangos".

Atsakomybe Flood skyrė ne 
tik Rusk, kuris “nėra autorite
tas Rusijos kolonializmo klausi
mais". Daugiausia atsakomybės 
skyrė 'departamente įsigalėju
siai ekspertų Rusijos klausi
mais biurokratijai", kurie sura
šė Rusk laišką

Vykdydami prorusišką poli
tiką. biurokratai nepaisė Kong
reso nutarimo, kuriame aiškiai 
apibrėžta, kad pavergtom tau
tom laikomi ne tik satelitai 
ir Baltijos kraštai, bet ir neru- 
siškos tautos Sovietu Sąjungo
je-

Baigė: Konfliktas tarp prezi
dento išreikštos Amerikos po
litikos ir tarp Rusk politikos 
yra pavojingas, ir jei bus leis
ta Rusijos ekspertų biurokrati
jai vykdyti savo valia, priešin 
ga prezidento Kennedy politi
kai. tai bus žudoma JV valdy- 
mosi laisvė.
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Vardas, karino vadinam gražiausius dalykus
į k,ĮJ S.. .. . r | . , . ' ■ . ' . • ‘ l . . -

TAS VARDAS — LIETUVA
' Vardas, kuriuo mes vadinam ^ 

ir visada turėtume vadinti dau
gelį šio gyvenimo gražiausių 
dalykų — yra Lietuva:

Žemės grumstas, iš kurio Sau
lėn pažvelgė gyvybę atspindin
tis diegas, mums yra Lietuva,

Aiuirų neįveikiamas ąžuolas, 
bitėm dūzgianti liepa, gėlių ir 
medžių pumpurai, kurie amžiais 
skelbia sugrįžtantį pavasarį — 
yra Lietuva.

Lakštingalos daina, aidinti 
upių atkrantėse mėnulio si- 
dabru aplietame vidurnakty, 
meilės ilgesiu ir laime perso- 
tinta paukščių giedama simfo
nija, ta svaiginanti ir niekur 
kitur nepakartojama girių gies
mė — yra Lietuva.

Tėvo ir motinos pastogė, , ku
rioj mes pažinom žemės ir žmo
giškosios širdies šilimą — yra 
Lietuva.

Kriaušių, obelų ir vyšnių so
dai, žiemkenčių ir vasarojų lau
kai vasaros kaitroj alsuoją, 
kaip akim neaprėpiami žalių 
marių plotai — yra mūsų tė
vų darbu ir meile išpurenta, 
žaliuojanti ir žydinti Lietuva.

Šaltas ir skaidrus šaltinio 
vanduo, tekąs žemės gyslom, 
lyg mūsų kraujas, yra Lietuva.

Nemunas, Neris, Nevėžis, Du
bysa, Šešupė ir kiti nuosta
biais reginiais pasidabinę van
denys — yra mūsų godų šalis 
Lietuva.

Kaimai, dvarai, viensėdžių 
sodybos, senobinės pilys ir pi
liakalniai, tai regimi liudinin
kai to būdo, kuriuo ilgus am
žius gyveno Lietuva.

Miestai, miesteliai ir bažnyt
kaimiai, iš kurių tryško šviesa, 
naujų laikų mintys, pažanga ir 
polėkiai, kuriuose brendo sa
vaiminga kultūra, vadinama ne
praeinančiu ir nepasenstančiu 
vardu — Lietuva.

Kiekviena lietuvė yra mūsų 
sesė, kiekvienas lietuvis turė
tų būti mūsų brolis, nesgi vi
si jie, lyg bitės vienam avily 
— yra gyvoji, nepailstančioj] 
ir nemirtingoji Lietuva.

Tautietės ir tautiečiai, Vasa
rio 16-sios Aktas, kuri pasira
šė rinktiniai lietuviai, ryžtingi 
kovotojai už lietuvių tautos 
laisvę ir kultūrą, mums nėra

Vasario 16 laikotarpio pakilias nuotaikai ir susimąstymus 
dėl kasdtemnty rūpesčiu baigtame ištraukom poeto Stasio 
Santvarų kalbos pasakytos Naw Yortee, su mmtim, kad jto 
prabilt? į atskiro asmens sąžinę protarpiais ir mėty eigoje 
iki lotos Vasario 16 iflcilmas.

tik nereikšmingas balto popie- aplaistė ir gyvybės auka gynė 
rio lakštas.

Tai žodžiai, kurie atstatė ir 
prikėlė seną ir garbingą Lietu
vos valstybę, tai senobinių pi
lių kuorų degiai, kurie' šaukė 
ir tebešaukia mus į kovą, tai
dokumentas, kurį savo krauju

tūkstančiai kilniausių Lietuvos 
dukrų ir sūnų.

Vasario 16-toji yra tas metas, 
kacįa mes susirenkam, susitel- 
kiam ir ryžtamės naujiems šuo
liam iš dabarties į ateitį. Klys-

na tai tik pasididžiavimas va
kar dienų darbais ir dygiais, tai 
tik sklaidymas praeities tegu 
ir nevystančių laurų.
- Pagarba praeičiai ir jos di
džių vyrų žygiams, o mūsų ug
nim rėkiantis siekimas tegali 
būti vienas: nesušalti, nosuak- 
menėti dabarty, neišnykti, 
"kaip dūmui, išblaškomam va
jo!...’’

Gal Visagalio palaimos dėka 
mes savo tarpe maža turime to
kių, kurie, nuo pikto masko- 
’iaus bėgę į šią laisvės šalį, da- 
aar nuėjo tarnauti dar piktes- 
liam maskoliui.

Absoliuti dauguma Amerikos 
lietuvių, ar jie būtų šian kraš
tas atvykę XX-jo amžiaus pra
džioj, ar tie, kurte čia atabrade

(Uja tą pati: iųes bėgom nuo to 
paties pavergėjo, Lietuva turi 
būti laisva, Lietuva turi būti 
nepriklausoma!

Amerika yra didelė, turtin
ga, galinga ir patraukli. Ir tai 
mums kelia visą eilę rimtų rū
pesčių. Ten, kur, rodos, galė
tumėm savo gyvybingumu spin
dėti, mes grimstam į pilką mi
nią, kartais bijodami ir savo 
vardą ištarti. Vasario 16-toji tai
kia mums puikią progą atsi
grįžti į savo rūpesčius ir jy 
sunkumą pasverti.

(Bus daugiau)

Į - LIBERALI PASLAUGA 
cialiu redaktorium pasirašė V. 
Krėvė Mickevičius, bėt iš tik
rųjų jį redagavo K. Korsakas 
(*Nr. IK ir P. Cvirka (Nr. 2). Žur
nalas subūrė apie save nema
ža literatūros ir kultūros dar
buotojų, kritiškai vertinančių 
buržuazinę tikrovę, priešiškų 
fašizmui ‘Literatūra’ buvo ryš
kiai antifašistinės krypties, de
maskavo buržuazinę nacionalis-

“Jo pirmas numeris pasiro- tinę literatūrą”. Žurnalo admi- 
ė 1936 m. vasarą. Redakto- 
tum buvo pasirašęs Vincas 
±ėvė Mickevičius, leidėju — 
(umanitarinių mokslų fakul- 
?to profesorių draugija ‘Uni- 
ersitas’, o žurnalo adresas pa- 
uotas nemažiau orus: Kaunas, 
ytauto D. universitetas, Hu- 
lanitarinių Mokslų Fakulte-

Dirvoje vasario 27 Br. Rai- 
>s str. “Dirigentai ir iškam- 
>s” dėmesio verti jo rodomi 
raeities laktai, kaip bolševiz- 
las sugebėjo susirasti talki- 
inkų tarp Lietuvos akademi- 
lį ir šiaip intelektualų, kuriuos 
r. Raila vadina “minkštapil- 
ais liberalais”. Jis tai ilius- 
uoja konkrečiu Literatūros 
irnalo pavyzdžiu.

nįstratorium “Krėvės buvo pa
sikviesta ką tik iš kalėjimo iš- 

( nukelta į 3 psl.)

B. Raila pasakoja, kaip Vai
ro redaktoriaus prof. Iz. Tamo
šaičio paprasjrtas, jis (Raila) 
prisidengęs sląpyvardžiu, para
šė to žurnalo vertinimą. “Turė
jusiam progos gerai pažinti 
kultūrbdUiFMiįiin " metodus 
gudravimus^ butinei ir 
zinei visuomenei mulkinti, man 
to ‘universitetinio’ žurnalo po
būdis, spalva ir dvasia buvo iš kongresm. powei_l: visi taip

IzrictaliStai oiclri TTolr- daro kaip SŠ.

LIETUVA. Ežeras Pabradės apylinkėje, Vilniaus krašte.

DAKTARO LAIPSNIS UŽ ISTORIJOS KLASTOJIMU
Vilniuje vasario 21 istorijos- 

filologijos fakultetas pripažino 
Juozui Žiugždai istorijos dak
taro laipsnį. Pažymėtina, kad 
pagrindinis vertintojas buvo 
ne lietuvis, bet sovietų istori
kas V. Pašuto. Jis pavadino 
Žiugždos darbų “vainiku” jo 
parašytą Lietuvos istoriją pa
gal marksistinį metodą, t.y. 
taip, kaip diktavo Maskva. J. 
Žiugžda prisiėmė savo vardu 
pridengti Maskvos - sugalvotą 
propagandą, kuri iškraipė is
torijos faktus, aiškindama, kad 
rusai per šimtmečius buvo lie
tuvių tautos geradariai, glo
botojai, netgi ir Lietuvos vals
tybės padalinimas tai buvusi 
rusų tautos dovana lietuvių 
liaudžiai, o sukilimas 1863 tai 
buvęs ne prieš Rusijos okupa-

stoja prie sovehozo “Panerio”, 
kuris trylikoj šiltnamių dabar 
augina agurkus, dviejuose po
midorus ir kitas daržoves. Ba
landyje eis į rinką. Taip turi 
būti, bet praktiškai taip nėra,

ciją, o prieš ponus, dvarinin- Vilniuje ištisom savaitėm 
kus. Už tai. kad J. Žiugžda sa- daržovių trūksta. Ir tie aplin-

vo vardu dengė tuos istorijos kiniai sovehozai teparūpina Vil- 
klastojimus, jam suteiktas" dak- niui tik 60 proc. reikiamų 
taro laipsnis — pirmu kartu be 
disertacijos gynimo. Už pana
šius nuopelnus kaip R. Mizarai. 
Kiti komisijos nariai vertinto
jai buvo V. Serbentą ir J. Bu
čas.
Iš kur Vilnius gauna daržoves

Sov. Litva Nr. 45 paskelbė 
N. Mitrochinos informaciją, 
kaip Vilnius aprūpinamas dar
žovėm. Jas turi gauti iš ap
linkinių sovehozų, kurie turi 
šiltnamius ir gali auginti daržo
ves ištisus metus. Labiausiai su-

tais ir citatontifc išryškinęs visus 
tos dvasios davinius, recenziją 
užbaigiau klausimu: kas tokį 
trečiąjį internacionalą išleido ir 
suredagavo? Ir nusistebėjimu: 
nejaugi tai atliko žymus lietu
vių tautinis rašytojas Vincas 
Krėvė Mickevičius, Humanitari
nių mokslų fakulteto dekanas?” 

Prasidėjo spaudoje polemika. 
Pirmiausia atsiliepė pats Krė
vė Mickevičius, nesileisdamas 
į diskusijas, o puldamas slapy
vardžiu pasirašiusį recenzentą 
kaip “nemoralų persimetėlį”, 
su kuriuo nediskutuojama, "ta
da vienas .po kito Lietuvos ir 
net Amerikos lietuvių spaudo
je stojo Krėvės ginti ir recen
zentą sudirbti labai ilgais išve- ...... . , , . . . ..
džiojimais prof. Balys Sruoga, !S? v?S1^ai,0.’ 0 j
prof. M. Biržiška, prof. Albinas kaltinamas, tai tik dėl to, kad 
Rimka ir dar kai kas”. ne®'as' apnbojun^

Pačiam tam Literatūros žur- bū™ Kongreso atsakymas j
nalui apibūdinti ir atidengti, ką Poweil elgęsi, 
slėpė Krėvė ir “profesorių drau 
gija” dabar Raila nurodo, ką 
rašo sovietinės “Lietuvių lite
ratūros istorijos” trečias to- 

kompozitorius ir konservatori- mas: “1936 m. buvo pradėtas 
jos profesorius vasario 20 mi
rė.

daržovių. Gyventojai jei gau
na nusipirkti šviežių daržovių 
tai ir nežino, kad pvz. burokė
liai ir morkos yra atgabenta iš 
Kijevo, kopūstai iš Dniepropet- 
rovsko, svogūnai iš Riazanės, 
švieži svogūnėliai iš Rygos šiltr 
namių. O atgabenimas iš ten 
dažnai yra brangesnis nei pa
čios daržovės. Ragina pasimo
kyti iš “broliškų” respublikų. 
Rvz. Leningradas esąs aprūpi
namas tik iš 4 sovehozų.

Kapitelis valosi
Atstovų Rūmų administraci

nių reikalų komisija paskyrė 
švietimo ir darbo komisijos rei
kalam tik 200,000 dol. vietoj 
prašytų 697,000. Ir dar paskir
tus pinigus numatė atskirom 
pakomisėm, tokiu būdu pini
gai išimti iš komisijos pirmi
ninko A.C. Powell žinios. Po- 
well pagarsėjo leidęs valstybės 
pinigus savo kelionėm ir pra
mogom; savo žmonai moka 
taip pat 13,000 dol. kaip ko
misijos tarnautojai, nors ji dau
giau gyvena Puerto Rico. Kai 
Kongrese viešai tuo buvo kalti
namas Powel 1, jis atsikirto,

— Konstantinas GaHcauskas,

Kongrėsas sutiko padidinti 
pensijas 4 ir 5 žvaigždžių gene
rolam. Tokių lig šiol tik 6. Da-

DABAR JPS GAŲITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

' sutvarkome

OOSMOS TRAVĘL BUREAU, Ine.
W, 45 ątnet, HW» 86, N. Y. » T«L CIrete >-7711

Cosmos I’arcels Express Corporationi:<iii
Paskubina jūsų siuntini jūsų draugams ir giminėms { bet kurią 
SS&R daij. ................................................ Licensed by Vneshposiitorg
SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

------ GAVSJAS N lt KO NEMOKA -------
Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant Kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei uel Kur Kitur. Del papildomų inioruiacijų ir nemo
kamų kamarasrių rašykite ar aplanKykite jums artimiausią skyrių:

• NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue------------- - AL 4-5456
• NtW Yukk 11, n. Y. — 135 W. uui btreet-------------Cm 3-koaS
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue-------------EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue -------------  Oi 5-8809
• AThOl, Mate. — 61 Mt rieasant Street —;------------- CH
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shavvmut Avenue------------- Lt 2-1767
o SOUTH BOsTum, Mass___3o9 vvest broadway...... Tel. 26s-uuo8
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Filimore Avenue -------------  TL 6-2674
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue------------ BR 8-6966
• CHICAGO 8, iii. — 3212 So. Halstead Street----------WA 5-2737
• CLEVELANO 13, Ohio — 904 Literary Road-------------TO 1-1U6&
V OETROIT, Midi. — 7300 Michigan Avenue------------- VI 1-5355
• GRANO RAPIDS, Mich. — 606 Bridge SL, N.W.-----GL 8-2256
• HAMTRANCK, Midi. — 1133? Jos. Gampau------------TO 7-1575
e HARTFORD, Conn. — 132 Frankiin Avė.; CH 6-4724 / 233 8U30
• IRVINGTON 11, N. J. — 762 Sprtngfieid Avė. ____ ES 2-4685
• YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue .............. Rl 3-0440
• YONKERS, N. Y. — 235 Nepperhan Avė., _________ GR 6-2681
• LOS ANGELES 22, Caiif. — 960 So. Atlantic Blvd. _ AN 1-2994
• LAKEWOOD, N. J___ 126 - 4th Street______ _______: FO 3-8569
• NEWARK 3, N.J. — 428 Sprtngfieid Avenue  Bl 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė.-------------- LO 2-1446
• PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street--------------------  MU 4-4619
o PASSAIC, N. J. — 176 Market Street  GR 2-6387 
e PHI LA DELPHI A 23, Pa. — 525 W. Girard Avė. ___ PO 5-6892
o PITTSBURGH 3, Pa. —1015 E. Carson Street ____ HU 1-2750
o SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street___ — Fl 6-1571

- o WATERBURY, Conn. — 6 John Street ____ :---------- PL 6-6766
o WORCESTER, Mass. —174 Mįilbury Street ------------SW 8-2868
• ViNELAND, NJ. — w. Landis Avė, Greek Orthodox Club BMg.

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakistus į Europų. Užeikite ii* Įsitikinsite!

SUPER1OR PIECE GOODS CORP.
200 Orchard St. Tel.AL4-«3l9 New York 2. N. Y.

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHARD ST„ N. Y. C. Tel. GR 7-1130

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvih^a.

■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 
patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

leisti žurnalas ‘Literatūra’ (iš
ėjo 2 numeriai). Žurnalo ofi-

bar 5 žvaigžcR^ų generolas ar 
admirolas gauna pensijos 20, 
543,36; jiem pridės 5,000, ketu
rių žvaigždžių priedo gaus 2, 
200. Gen. Eisenhoweris pensi
ją gauna kaip buvęs preziden
tas — 25,000.
Voreiilevo istorija

ABC televizijos foto kores
pondentas nufilmavo, kaipMas-

SIŲSKITE Į LIETUVĄ IR SSSR 
ŽIEMOS SEZONO DOVANAS

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei! Pb- 
arūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!
Siuntiniai pristatomi ne ankščiau, kaip po — 2 mėnesių

Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM 

atraižų vilnoaės medžiagos - importuotos ir vietinės — 
3 - jose krautuvėse

S. BECKENSTEIN, Ine.
IIB-I25-IM ORCHARD STREET — GR 54525 

Cor. 0ELANCY, N.YX.
KRAUTUV2S ATVIROS KASDI1JN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK.

S. Beckentetoo knHtovtee kalbama rusUkal, tankttfcal, ufcnJnMfcl
Važiuoti BMT Hitpant Easex Street, keltte elevatorium j 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.
Ateintektte U ekeIMtną, kurte boa ypatingai Įvertintas

BALTICSTORESLTK
(Z. JURAS)

KVIETIMAS
Lietuviai demokratai, 13-jo distrikto,

Vorošilovas. Nufilma
vo taip, kad atrodo, jog Voro- 
šlovas įeidamas persižegnojo.

Siuntiniai įLIETUVĄ ir kitus kraštus
421 Hackney Rd., Loncten E. 2, England — TaL SH 64734

maloniai kviečiami aplankyti naują
respondentą iš Maskvos, jei fil-
mas

• Tikra lietuviška bendrovė, vienintelė, patarnaujanti 
tautiečiams jau viri 20 metų.

• Pasiunčiame: Medžiagas, avalynę, gatavus rūbus, siu
vamas mašinas, maistą, ir visa kita, kas yra leidžiama.

demokratę būstinę — 86-03 Jamaica

Avė., Woodhaven, N. Y

pres. ANTHONY SADOWSKI i
tel. VI 9-0208

— Atstovu RūmvoBB 1964 
baigiasi terminas 25 demokra
tam ir 9 respublikonam.

— D» Gavite numatė vykti 
vizito pas Olandijos karalienę.

• Mes GARANTUOJAME KIEKVIENO SIUNTINIO 
PRISTATYMĄ LAIKE 3 SAVAIČIŲ.

• Mūsų padarytos sąskaitos, siunčiant siuntinius per 
mus, suteiks Jums teisę, gauti mokesčio nuo Jūsų 
uždarbio sumažinimą (Income Tax).

• Pakvitavimą su siuntinio gavėjo parašu, pristatome 
kiekvienam siuntėjui.

Pasinaudokite mūsų geriausiu ir asmenišku patamtvimul
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Pietų Amerikos lietuvių
Piety Amerikos antrasis lie

tuvių kongresas įvyko Monte
video, Urugvajuje, vasario 22- 
26. Nors kliudė miesto susisie
kimo ir apšvietimo streikas ir 
stengėsi kenkti komunistų par-

a zijos
buvo
tavišky šokly programos.
darymo žodyje muz. Alf.
Petraitis padėkojo

seniausią, stotį 
duota ištisa valanda

ni>i ir ♦. **-'*ir**niai nego
tinai išreiškia redakcijos n>>nmone. Už skelbimu turinį ir kalba redakcila neatsako.

REDAKCIJA ir ADMINISTRACIJA: 910 Will'»i~hby Avė.. Brooklyn 21. N. V.
Tel.: GLenmore 5-7281

Šmėkla kažkur dingusi
Adlai Stevensonas taip pat ne
galėm parūpinti nei pats gau
ti. Jungtinių Tautų Informaci
jos Centro Washingtone direk
torius Deane atsakė raštu, kad 
toji knygelė niekam ir niekada 
nebusianti pardavinėjama, nė 
vieno egzemplioriaus nėra Wa- 
shingtono centre; ji laikoma 
Jungtinių Tautų centre ir kny
gyne. Kongresmanas Durward 
G. Hali pastebėjo, kad tai gir
dėti yra malonu ir linksma. O 
vis dėlto? .. .

šmėklom dabar mažiau tiki
ma. nesu tais laikais, kada 
žmonės buvo mažiau ansišvie- 
te. Dabar gyvename šviesius, 
kuHūrineus laikus. Mokslas iš
vaikė vaiduoklius iš senų ap
leistų pilių, griuvėsių, pakaruo
klių namų, kapiniu. Tokių pa
baldų dabar nesibaidome, žino
dami, kad jeigu kas krabžda— 
tai gyvas žmogus.

Gyvosios šmėklos dabar su
simetė į pasaulines kapines, va
dinamas Sovietų Sąjunga. Mat, 
kapinėse susilygina visos rasės, 
tautos ir luomai: nėra nei vir
šesniu nei žemesnių. Sovietų 
Sąjungą, taip lygindama žmo
nes savo kūju, skelbiasi, kad 
žmonių teisių lygybė yra ir jos 
santvarkoje — gyvenime, nes 
tai priešakinė pažangiausia ir 
šviesiausia valstybė — respub
likų respublika. Kadangi yra ki
taip. negu skelbiama, ir ka
dangi sovietinė lygybė yra tik 
kapinėse, tai ir atsiranda šmė
klų, kurios prisistato kaip tik
ras daiktas.

Atstovų Rūmuose tas klausi
mas iškilo kovo 12. Kongres
manas Durward G. Hali, res
publikonas iš Missouri, priminė 
Unesco išleistą knygelę, kurio
je rašoma, kad rasių ir tautų 
lygybė esanti tiktai Sovietų Są
jungoje. kad Vakarų valsty
bės palaiko kolonializmo prie- 
spaudą ir kad Baltijos valstyb- knibžda Sovietų Sąjungos ko-

Durward G. Hali pabrėžė kad 
amerikiečiai Jungtinėm Tau
tom išlaikyti ir išgelbėti nuo 
bankroto duoda 40 procentų vi
sų įmokų. Vadinasi, Amerikos 
mokesčių mokėtojai apmokėjo 
ir tos knypalaikės išleidimą. 
Jeigu ji laikoma Jungtinių Tau
tų centre ar knygų sandėlyje, 
tai iš ten ji neturi pasiekti ne- sambliai “Rambynas” /iš Bue- 
kaltų skaitytojų ir juos klaidin
ti. Tačiau, galimas daiktas, — 
pastebėjo, — kad komunistų 
atstovai sutvarkė tos knygelės 
platinimą kitokiu būdu. Ji ga
li būti platinama neutraliom 
tautom. Ragino Kongreso na
rius būtinai susipažinti su tuo 
šmėklišku leidiniu, nors jo skai
tymas verčias vemti (makes me 
siek).

Raudonos šmėklos, kaip ma
tome, nėra dar išnykusios. Jos

p; Ragažinskas, asistuoja
mas kun. P. Dauginčio ir kun.
A. švedo. Hallerio mišias gie
dojo šv. Cecilijos choras diri
guojamas muz. Alf. Petraičio; 
vargonais pritarė L. Mikučio- • vvriausybei, tautai už 

rijos samdyti agentai, kongre- nienė. Pamaldos užbaigtos Lie
sas praėjo su gražiu pasiseki- tuvos himnu. Po pamaldų krep- 
mu ir pasitarnavo lietuvių tau
tos ir Lietuvos vardui.

Kongrese delegatus iškil
mingai priėmė Montevideo bur
mistras L. Arroyo Torres, Pre
zidentūros tarčiai dr. Victor 
Haedo ir Paysee Reyes, Už
sienio Reikalų Ministerija, kur 
buvo įteikti memorandumai su. 
deklaracija ir rezoliucijomis 
Lietuvos laisvės reikalu. De
legacija vizitavo taip pat Mon
tevideo ark. kardinolą M. A. 
Barbieri. Visur buvo sutikta su 
dideliu palankumu. Asistuojant 
lietuviškoms ir urugvajiškoms 
vėliavoms, kurias jaunimas ne
šė pasipuošęs tautiniais rūbais, 
dalyvaujant Lietuvos atstovui 
A. Grišonui ir daugeliui tautie
čių, įspūdingose apeigose buvo 
padėti vainikai prie Urugva
jaus nepriklausomybės tėvo ge
nerolo Artigas ir Laisvės pa
minklo.

Argentinos lietuvių šv. Ceci
lijos choras su dinamiškai pa-, prie Laisvės paminklo. Jauni- 
ruoštomis dainomis pasirodė 
galingiausios radio -Carve“
programoje,o tautinių šokių an-

laisve lietuvių tautos 
ir dukroms laisvai išpažinti ir 
palaikyti lietuviškas tradicijas, 
jos kultūrine ir socialine veiklą. 
Trumpai paminėjo Kongreso

šinio rungtynėse Argentinos 
Kovas nugalėjo Urugvajaus 
Vytį (47:42) ir pasiėmė taurę. 
Pietų metu kalbėjo Urugva- užbaiga ir pakvietė pažiūrėti 
jaus rašytojas J. Martinei Ber- 
Mcho. Vakarinė programa at
likta Montevideo miesto cent
re. Stioriausioji Urugvajaus ra
dijo stotis (Carve) davė lietu
viškos dainos programą, kurią 
išpildė šv. Cecilijos choras. 
Protarpiais duota informacija 
apie Lietuvą ir kongresą. Cho
rui dirigavo muz. Alf. D. Pet
raitis, pianu pritarė L. Miknčio- 
nienė. Pianinu skambino T. 
Drobniauskaitė (Urugvajui), so
lo dainavo Grišonienė (Urugva
jus) ir V. Bagdonaitė su E. Ru- 
nimiene (Argentina). Tautinius 
šokius šoko “Gintaras” (Monte
video) ir (Buenos Aires). Meno 
vakarą užbaigė Urugvajaus lie
tuvių katalikų choras, vadovau
jamas muz. Vyt. Dorelio.

Vasario 25 padėtas vainikas

lietuviškų tautinių šokių, ku
riuos išpildė “Gintaras” ir 
“Rambynas” iš Buenos Aires. 
Soecialius komentarus apie šo- . 
kius ir jų techniką skaitė tele
vizijos stoties pareigūnas Julio 
Cabot.

PIETŲ AMERIKOS lietuvių kongreso svečiai. Ii d. j k. prel. P. Raga- 
žinskas, dr. J. Sungaila, L. Gritonienė, Uragvajaus senatorius, Lietuvos 
atstovas A. Griionas, Sungailienė, v. Dorelis, L. Graužinienč.

AKADEMIKŲ IR LIBERALŲ PASLAUGOS BOLŠEVIKAM

bėse buvusi atstatyta sovietinė monistinėje patamsėję. Gerą 
demokratinė tvarka, kai tos vai- užuovėją yra radusios ir Jung- 
stybės savo noru įsijungusios į tinių Tautų aukštuose stikli- 
Sovietų Sąjungą. Kongresma- niuose namuose. Pro stiklą kai 

kada pasirodo iškreiptas vei
das, lyg šmėklos. Tai už tų stik- 
lų susėdę Sovietų Sąjungos ir 
jų satelitų atstovai. Jų ranko
mis buvo pagaminta toji vai
duokliška knygelė apie “rasių 
ir tautų teisių lygybę Sovietų

nas tą brošiūrą pavadino šmėk
la. vaiduokliu (ghost). Ji yra 
šmėkliška savo melagyste. Ji 
yra vaiduokliška ir tuo. kad 
kažkur yra dingusi.

Durvvard G. Hali atkreipė dė
mesį, kad Kongreso nariai, pa
norę ją gauti, susidūrė su Jung- Sąjungoje”. Amerikiečius įdū- 
tinių Tautų pareigūnų nuolati
niu kartojimu — nėra. , 
atstovas Jungtinėse

* ’■ kino ne tiek melas apie Balti- 
JAV jos valstybes, kiek melas apie 

Tautose JAV kolonializmą.

nos Airės ir “Gintaras” iš Mon
tevideo net visą valandą tele
vizijoje į kanale 10). Visos radi
jo stotys jungtinėje programo
je labai gražiai komentavo šio 
kongreso prasmę.

Iš Kanados atvykęs PLB val
dybos pirmininkas dr. J. Sun
gaila su žmona ir svečiai iš J. 
A.V. buvo sutikti su didelėmis 
simpatijomis. Kongrese studijų 
dieną C. Juknevičius skaitė pa
skaitą apie lietuvybės išlaiky
mo Ipąstangast Argentinoje, 
rašyt.’ referavo
apie tokias pat pastangas Bra
zilijoje ir K. Čibiras apie jau
nimo lietuvinimo problemas.

Vasario 23 buvo susiartini
mo. vakarienė. Salė buvo pri
kimšta žmonių. Prie garbės sta
lo tarp kitų svečių sėdėjo Ur
ugvajaus valstybės senatorius 
J. Ącųuistapache su žmona ir 
Montevideo miesto valdybos 
protokolų direktorius dr. H. 
Bafico su žmona. Vasario 24. 
sekmadienį, buvo mišios už 
Lietuvą. Mišias aukojo prel.

mas, pasipuošęs tautiškais rū
bais, atliko garbės sargybą. Fil
mavo vietos televizijos atsto
vas. Popiet puikiais moderniš
kais autobusais buvo aplanky
ta visa eilė žymesnių Montevi- 
deo vietų, pajūris, Carasco 
lėktuvų stotis, o vakare svečiai 
priimti Lietuvos atstovo A. 
Grišono.

Vasario 26 per vietos televi-

(atkelta iš 2 psl.) 
ėjusi žinoma komunistė Mikali
na Navikaitė-Meškauskienė, mū
sų raudonoji ‘passionaria’ ”.

Tai, kas tada dėjos Lietuvo
je. autorius palygina su Ameri
kos reiškiniais: “Kaip praėjusio 
karo metu Amerikoje užsimas
kavę komunistų agentai Hissas 
ar Weissas-White galėjo insifil- 
truoti i aukščiausius administra
cijos postus, taip bolševikai 
pas mus sugebėjo ir turėjo są
lygų paimti į savo kontrolę net 
universiteto profesorių leidžia
mą ir “redaguojamą” žurnalą. 
Jie buvo dirigentai, o Krėvė 
bei jo gynėjai su visais ‘uni- 
versitais’ ir iškilmingais adre
sais buvo tik iškamšos”.

“Kad ‘ minkštapilviai libera
lai’ dėl savo naivumo kartais 
patarnauja bolševikų subversy-

vinei veiklai dengti, tai be abe
jo nebuvo nei pirmas nei pas
kutinis atvejis. Bet mane il
gai stebino ir giliai liūdino fak
tas, kad tokiu iškamša sutiko 
būti... mano paties pasaulinės 
literatūros mokytojas Vincas 
Krėvė. Paskirdamas jį pirmo
sios okupacinės vyriausybės mi- 
nisteriu pirmininku Stalino į- 
galiotinis Lietuvos okupacijai 
pravesti, Dekanozovas atsilygi
no už paslaugas. Ir tik po to 
Krėvė, labai pavėluotai, prare
gėjo, karčiai, tragiškai, skau
džiai, priverstas pasirinkti tą 
kelią, kaip ir mes daug anksty
vesni persime tėliai”.

Autorius Br. Raila nepadarė 
išvados, bet iš jo nurodomų 
faktų, kaip lietuvių akademi
kų liberalų dalis organizuotai 
gynė vienas kitą ir sykiu gynė

akciją, kuri ėjo Maskvos nau
dai, galima savąime susidomėti 
klausimu, ar nėra tų pačių reiš
kinių • Amerikos universitetuo
se tarp akademikų, kurie čia 
taip pat nori vadintis liberalų 
vardais? Ar ne iš jų išmoksta 
ir lietuvių studentai ginti to
kias idėjas, kokias Metmenys 
skelbė? Ar ne iš jų išmoko kal
bėti apie “objektyvinį” sovieti
nio gyvenimo pažinimą kai ku
rie mūsų laikraštininkai? Ar ne 
iš jų pasisavintais terminais 
prabyla, žavėdamiesi Metmeni
mis, kaip tai sakysim yra K. 
Keblio straipsny Drauge?

• filiu fi t■usnaiia ’

LAOS PO 8 MĖNESIŲ

Laose komunistai užgriebia 
vis daugiau valdžios.. C. S. 
Monitor tvirtinimu, per 8 mė
nesius nuo koalicijos sudarymo 
neutralistai, kuriem atstovauja 
min. pirm. Souvanna Phouma, 
skyla: vieni dedasi prie komu
nistų, kiti prie dešiniųjų, pa
matę komunistų taktiką. Gen. 
Phoumi Nosavan, kuris labiau
siai priešinosi komunistam, iki 
buvo priverstas eiti į koalici
ją su komunistais, dabar esąs 
neutralesnis už neutraliuosius. 
Jaunesniem, kurie mato komu
nistų veržlumą ir norėtų rea
guoti, jis
Tuo jis norįs parodyti Vaka
ram, kiek galima koegzistenci
ja su komunistais. Amerika yra 
atsidūrusi tokioje padėtyje, 
kad yra priversta gelbėti padė
tį dešiniųjų, kurių viena dalis 
yra likusi srity, apsuptoje ko
munistų. Jiem Amerika gabe- 

maistą lėktuvais.

pataria kantrybės.

VIENŲ VIENI
REZISTENCIJOS KOVOSE

(13)
Pul. V.Grudzinskas pakviestas mais

to tiekimo valdytoju. Tą pat dieną; dar vykstant ko
vom su bolševikais, buvo paskirta ir paskelbta gink
luotom partizanų jėgom koordinuoti bei vadovauti 
krašto gynimo taryba — gen. S. Pundzevičius, gen. 
M. Rėklaitis, pulk. J. Vėbra, o taip pat Kauno mies
to komendantas pulk. J. Bobelis ir Kauno burmist
ras K. Palčiauskas. Jau paskiau darbo eigoje buvo 
paskirti bendru susitarimu viceministeriai: švietimo 
J. Rainys, vidaus pulk. J. Narakas. prekybos dr. Pr. 
Padalis. pramonės J. Mikaila, finansų St. Lūšys, tei
singumo Kurklietis, susisiekimo K. Germanas, komu
nalinio ūkio arch. V. Švipas, žemės ūkio J. Venclo
va. informacijos direktorius J. Senkus, kuris priskir
tas prie darbo ministerijos. O dr. Z. Ivinskis buvo 
tarpžinybinis talkininkas įvairiom ministerijom ry
šiuose su vokiečių įstaigom. Jau atskiros ministeri
jos sudarinėjo toliau administracinį aparatą provin
cijai.

Sudarytoji vyriausybė bei jos visas aparatas ne
buvo koalicija ta prasme, kad vyriausybės nariai 
nebuvo partijų ar grupių deleguoti. Koalicija betgi 
buvo kita prasme — buvo sutelkti įvairių ideologi
jų ir politinių nusistatymų žmonės darbo ir kovos 
reikalui.

Antras vyriausybės uždavinys buvo atpalaiduoti 
kraštą nuo sovietinio režimo pėdsakų. Formaliai at
palaiduoti nebuvo sunku. Lietuvos įjungimo į Sovie
tų Sąjungą juk lietuvių visuomenė nepripažino ir 
jį laikė pasibaigus su sovietinės okupacijos dingi
mu. Sukilimo faktas dar aktyviai pabrėžė atsikraty
mą nuo bolševikinės okupacijos ir jos sistemos- O

žodžiais tai dekliaravo sukilimą vykdęs Aktyvistų 
Frontas birželio 23 ir laikinoji vyriausybė į tautą 
atsišaukime, kuris buvo surašytas greitosiom tą pat 
birželio 24-5 naktį Žaibo spaustuvėje ant išmėtytų 
“Tarybų Lietuvos” komplektų, rytą vyriausybės na
rių papildytas, aprobuotas ir tą pat dieną paskelb
tas dienraštyje Į Laisvę Nr. 2.

Tačiau gyvenime teko susidurti su eile sovieti
nių įstatymų, kuriais jau buvo tvarkomas praktinis 
gyvenimas ir kuriais įstaigos buvo sukurtos ar pa
naikintos. Vyriausybei teko skelbti atskirus sovieti
nius įstatymus negaliojant, grąžinti įstatymus, vei
kusius Lietuvoje prieš okupaciją, o kur gyvenimas 
reikalavo, teko leisti naujų potvarkių. Jais buvo 
griežtai atsiribota nuo sovietinių gyvenimo formų. 
Vietoj “liaudies teismų” ir jų įstatymų grąžinta bu
vusių Lietuvos teismų santvarka; vietoj nacionali
zacijos ir kolektyvizacijos valstybinis gyvenimas vėl 
grindžiamas privatine nuosavybe ir privatine inicia
tyva, grąžinant žemės, namų, įmonių, kapitalo pri
vatinę nuosavybę. Grąžintas švietimo srity 12 metų 
mokslas vietoj sovietų degraduoto į 10 metų. Bet 
palikta sovietų sukurta Mokslų Akademija, o uni- . 
versitetai \ Vilniuje ir Kaune papildyti trim naujais 
fakultetais — filosofijos, miškininkystės, teologijos.

Atsiribodama nuo Sovietų Sąjungos ir jos gy
venimo formų, laikinoji vyriausybė nieku nesianga- 
žavo Vokietijos atžvilgiu. To ypačiai vengė, nežino
dama, koki santykiai yra Berlyne tarp min. pirmi
ninko bei užsienių reikalų ministerio ir Vokietijos 
vyriausybės. Tad tenkinosi dviem aiškiais pasisaky
mais: pasisakymu už Lietuvos nepriklausomybę, pri
tarimu Vokieti jos kovai prieš bolševizmą.

Trečias vyriausybės siekimas buvo pasireikšti f 
su savu socialiniu veidu. Ūkiniame gyvenime, pabrėž
dama privatinės nuosavybės ir privatinės iniciaty
vos principą, ji betgi neišleido iš akių socialinės ly
gybės reikalo. Rūpindamasi šalinti socialinės nelygy
bės pagrindą, privačios nuosavybės dydį apribojo; 
pvz. žemės ūkyje vietoj Steigiamojo Seimo nustaty
tos normos 80 ha, o vėlesniais laikais pakeltos iki 
150 ha, laikinoji vyriausybė nustatė 50 ha (pažymė
tina, kad ir antrosios sovietinės okupacijos laikais

partizanų vadovybės buvo pasisakyta už 50 ha); 
stambioji pramonė, prekyba, kapitalas — visa tai 
grąžinta privatinei nuosavybei, bet apdėta progre
syviniais mokesčiais. Tais pat socialinės lygybės su
metimais sumažintas skirtumas tarp tarnautojų aukš
tųjų ir žemųjų kategorijų atlyginimo. — Istorinėje 
perspektyvoje matytį ryšys tarp laikinosios vyriau
sybės dekliaracinių pareiškimų, rodančių jos sociali
nį veidą, ir tarp tų idėjų, kurios buvo anksčiau 
skelbiamos programoje “Į organiškosios valstybės 
kūrybą”. Tai darės nesąmoningai, savaime, nes ei
lė laikinosios vyriausybės žmonių kaip tik buvo iš
augę tos programos idėjose.

Tačiau ir laikinosios vyriausybės socialinei pro
gramai vykdyti ir pačiai vyriausybei išsilaikyti grei
tai paaiškėjo kliūtys, pastatytos vokiečių reicho.

b. Kliūtys Berlyne: Jokios nepriklausomybės 
ir jokios vyriausybes

Lietuvių visuomenė vokiečių kariuomenę sutiko 
palankiai. Tačiau iš pat pirmųjų dienų ėmė nera
minti vokiečių žygiai. “Birželio 24-ąją, t. y. trečiąją 
karo dieną, pietumis Kauno radiofone pasirodė dvie
jų kareivių lydimas vokiečių karininkas. Kai jis sa
vo daliniui vokiškai pranešė: “Čia leitenantas Floh- 
ret, ką tik užėmiau Kauno radiofoną ir ant Kauno 
muzėjaus bokšto iškėliau reicho vėliavą”, Kauno 
siųstuvas jau pusantros paros sėkmingai veikė suki
lėlių vadovybėje. Simptominga, kad visiškai nuty
lint Kauno sukilėlių aukas, tos dienos vokiečių ka
riniame 0KW (Oberkommando der Wehrmacht) 
pranešime Flohret "žygdarbis” buvo specialiai įvar
dintas, paminint jo pavardę. Dar daugiau: armijos 
vadas (vėliau feldmaršalas) Friedrichas Wilhelmas 
von Kuechler, kuris į lietuvių sukilėlių išlaisvintą 
Kauna galėjo birželio 25 d. žygiuoti beveik paradi
nės rikiuotės tvarka, už tai buvo apdovanotas gele
žinio kryžiaus riterio ordinu” (Z. Ivinskis. I Lais
ve 1962 Nr. 29-66. o taip pat St. Raštikis, Kovose 
dėl Lietuvos II, 293-4 p.).

Visa eilė tolimesnių vokiečių kariuomenės veiks
mų stebino laikinosios vyriausybės narius, nes jie 
nežinojo tikrojo Vokietijos nusistatymo dėl sukili
mo ir dėl laikinosios vyriausybės paskelbimo. Žinios

atėjo tik su pirmaisiais K. Škirpos atsiųstais ryši
ninkais ir su gen. St. Raštikiu, kuris atskrido į Kau
ną birželio 28. Tos žinios atskleidė vokiečių vyriau
sybės pažiūras ir veiksmus Berlyne. Iš nežinios ki
lo aikštėn toki faktai:

(1) K. Škirpa, kaip buvęs karo attache, buvo 
painformavęs Vokietijos karinę vyriausybę apie 
LAF sukilimo planą ir prašė, kad vyriausybė įsaky
tų žygiuojantiem per Lietuvą daliniam nepalaikyti 
bolševikų kariais lietuvių sukilėlių. Karinė vyriausy
bė tai buvo padariusi.

(2) Balandžio mėn. K. Škirpa lankėsi pas pa
siuntinį von Grundherr, kuris buvo Baltijos ir 
Skandinavijos skyriaus vedėjas, ir painformavo apie 
galimą sukilimą ir vyriausybės sudarymą, bet nuo
monės iš pareigūno nesusilaukė.

(3) Birželio 14 pas K. Škirpą atvyko vienas 
buvęs Lietuvos saugumo valdininkas, tuo metu tar
navęs vokiečių saugume, ir pranešė, kad Vokietijos 
vidaus reikalų ministerija reikalauja karo atveju, 
vokiečių kariuomenei žygiuojant per Lietuvą, ne
skelbti nepriklausomybės ir nesudaryti vyriausybės.

(4) Per pažįstamus mėgindamas pasimatyti su 
kuo nors iš užsienių reikalų ministerijos, K. Škir
pa birželio 17 tegavo pasimatyti su d r. Peter B. 
Kleist, partijos pareigūnu prie Ribbentropo biuro; iš 
jo patyrė, kad Baltijos kraštų klausimas Vokietijos 
vyriausybės dar nesąs išspręstas.

(5) Pasidaręs išvadą, kad Lietuvos klausimas 
gali būti sprendžiamas be Lietuvos valios. Ka Škir
pa dar mėgino ir gavo pasimatyti su von Grund
herr birželio 19. Jam K. Škirpa įteikė memorandu
mą, kuris buvo pritartas ir gen. St. Raštikio ir -ku
rio išvadoje pasisakoma už lietuvių tautos kovą dėl 
nepriklausomybės, dėl sukilimo ir vyriausybės. Me
morandume įspėjo, kad “jei Lietuvos vyriausybė ne
būtų suformuota iš anksto, tai nebūtų jokios garan
tijos. jog sukilę lietuviai patys nepaskelbs naujos 
Lietuvos vyriausybės” (Raštikis. Kovose... II, 150 
p). Memorandumas buvo priimtas, tačiau jokio į jį 
atsakymo.

(Bus daugiau)
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Rezistencijos prošvaistės Chicagoje
Po ilgos, gilios ir šaltos žie

mos jau rodosi pavasaris. Pir
moji pavasariška diena pas nių .dalyvavo pamaldose už a.

(Reportažta ft Chicago*) sos Amerikos katalikai vienin-

koplyčioje, kur - įspūdingą .pa
mokslą apie partizanų kovos 
teisėtumą pasakė kun. J. Vaiš- 

Žiemą kultūrinio gyvenimo nys, S.J., kur pamaldų metu 
--------------------------- giedojo žymusis tenoras St. 

Baras. Po mišių keli šimtai 
žmonių susirinko į Pakšto šalę 
prisiminti J. Daumantą ir ki
tus žuvusius Lietuvos partiza
nus.

kovo 4. Bet, anot poeto K. 
Bradūno, koks čia pavasaris, 
kai vyturio nėra...

viršūnes Chicagoje pasiekė.. 
madų parodos: Jų buvo kelios, 
ir bilietų visose pritrūko. Mes, 
vyrai, prašvitus pavasariui, į 
baisbolo aikštę trauksime, į Co- 
minskey Park. Juk ten nema
žiau meno, kaip madų f parodo
se.

Malonu, kad žiemos laikotar- 
■ pyje suspindėjo ir kelios re-

to susidomėjimo sukėlė J. Dau
manto ‘'Partizanų” antrosios 
laidos pristatymas visuomenei, 
ši šventė iš knygos pristatymo 
pavirto partizanų prisiminimo 
ir pagerbimo švente. Daug žmo-

kupuotoje Lietuvoje sukėlė ant 
kojų ir kai kuriuos Chicagos 
lietuvius. Pirmieji akcijos ėmė
si šv. Vardo draugijos nariai 
Brighton Parko lietuvių paro
doje. Apie šiuos barbariškus 
okupantu žygius jie laiškais ir 
žodžiu informuoja Knight of 
Columbus, Holy Name ir ki
tų organizacijų nariusv kad vi-

PRAPLĖSTA ALTO SUDĖTIS
Alto reguliarus posėdis įvy

ko kovo 8 d. Alto biure Chica
goje, 6818 So. Westem Avė., 
Chicago 36, III. Dalyvavo: E. 
Bartkus, T. Blinstrubas, Dr. K. 
Drangelis, Dr. P. Grigaitis, A. 
Rudis, Dr. V. Šimaitis, L. šimu
tis ir J. Talalas. Pirmininkavo 
L šimutis, sekretoriavo dr. V. 
Šimaitis.

Išklausius pirmininko L. 
mučio ir biuro vedėjo bei
nansų sekretoriaus J. Talalo 
pranešimų, konstatuota, kad 
nuo praeito valdybos susirinki
mo buvo daug svarbių darbų at
likta. Išleistas ir plačiai pa
skleistas anglų kalba biuletenis 
—Lithuanian Bulletin. Altosky-

niekšiškus komunistų žygius—•. 
niekinti Lietuvos šventąjį. įdo
mu, kad šios akcijos įniciaty- 
va išplaukė iš senosios emigra
cijos atstovų.

1965 sueis 25 metai, kai 
Lietuva neteko laisvės ir da
bar dar tebėra vergijoje. Per 
tą laiką dešimtys tūkstančių 
Lietuvos partizanų, tremtinių ir 
kankinių paguldė galvas už 
laisvės ir tiesos idealus. Tą 
liūdną sukaktį labai iškilmin
gai rengiasi paminėti Lietuvių 
Opera Chicagoje. 1965 m. vie
noje iš pačių geriausių Chica- 
gos vidurmiesčio salių — Lie
tuvių Opera visų Lietuvos 
partizanų’ ir kankinių prisimi
nimui išpildys vieną iš sunkiau
sių ir didingiausių muzikinių 
kūrinių — Verdi "Reguiem". 
Šis kūrinys reikalauja reto pa
jėgumo chorų ir neeilinių so
listų. Ir pasiruošimas šiam kon
certui pareikalaus gal poros 
metų darbo. Bet mūsų meni
ninkai ir chorai puikiai žino, 
kad jokia auka nėra perdidelė 
prieš tas aukas, kurias sudė
jo tėvynė ant laisvės aukuro.

Šis artėjąs retas įvykis liu
dija žinią, kad Lietuvių Opera 
stovi ne koegzistencijos su Lie
tuvos okupantu, bet Lietuvos 
laisvės fronto eilėse.

VOKIETJOJE Vasario 16 gimnazijos surengtame. Lietuvos nepriklausomybės minėjime. Pirmoje ei
lėje ii k. į d. kun. A. Bernatonis, dr. P. Karvelis, prel . L.Tutaba, kun. Br. Liubinas — gimnazijos 
direktorius, E. Simonaitis.

SISIRINKIMO PREZIDIUMAS IR KOMISUOS
Vatikano susirinkimo paraštėje (7)

Ši- 
fi-

Astuonioliktoj i 
rezoliucija

Lietuvos laisvinimo reikalu

Los Angeles, Calif. — Jau 
turime aštuoniolika rezoliucijų 
JAV Kongrese Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos laisvinimo reika
lu. Naujos rezoliucijos autoriu
mi yra kongresmanas Carle- 
ton J. King (R.-N.Y.). Jo rezo
liucijai duotas eilės numeris— 

s H. Con. Res. 106. Kongresma- 
no King kongresinis distriktas 
apima Saratoga Springs, Ams
terdamo ir kitas vietoves. Į 

■ kongresmaną C.J. King rezoliu
cijos reikalu kreipėsi Rezoliu
cijoms Remti Komiteto nariai 
iš Amsterdam, N.Y.

Kongresmano C.J. King re
zoliucija savo turiniu yra labai 
artima senatoriaus Tom Ku- 
chel, kongresmano Glen Lips- 
comb ir kitų senatorių ir kon- 
gresmanų jau seniau įneštom 
rezoliucijoms. Padėkokime nau
jos rezoliucijos autoriui už jo 
įsijungimą į kovą už Lietuvos 
laisvę. Jam laiškai adręsuotini: 
The Honorable Carleton J. 
King, House Office Building, 
Washington 25, D.C.

riai ir visi Lietuvos nepriklau
somybės. šventės rengimo komi
tetai buvo aprūpinti reikalingo
mis informacijomis ir rezoliu
cijomis. Minėjimai sutraukė 
daug žmonių, kurie buvo dos
nūs Lietuvos išlaisvinimo rei
kalams. JAV kongrese Lietu- 

: vos Nepriklausomybės šventės 
minėjimas taip pat praėjo di
deliu pasisekimu. Alto biūras, 
valdybos pavedamas, užmezga 
artimesnius ryšius su skyriais, 
komitetais, atskiromis organi
zacijomis. .

Alto Valdyba, vykdydama 
Alto metinio suvažiavimo nuta
rimus ir papildyto statuto dės
nius ir atsižvelgdama į reikalą 
stiprinti Lietuvos išlaisvinimo 
pastangas, pagrindinai apsvars
čiusi naujų centrinių organiza
cijų prašymus priimti į Altą, 
nutarė įjungti į Alto sudėtį Lie
tuvių Studentų Sąjungą JAV 
ir Amerikos Lietuvių R. Katali
kių Moterų Sąjungą. Kitų orga
nizacijų prašymai pavesti spe
cialiai korrtisijai susisiekti su 
jų valdybomis papildomoms in
formacijoms gauti ir atlikti Al
to statute nurodytus formalu
mus.

Šiame posėdyje atlikti ir ki
ti aktualūs reikalai: apsvarsty
tas New Yorko miesto majoro 
R. Wagner raštas dėl akcijos ge 
nocido konvencijos ratifikavi
mo. Lietuvos Laisvės Komiteto pirm. T. Blinstrubą. Jo su- 
pirmininko pranešimas dėl ak- teiktos žinios —— tai auksas lie

tuviui ir spaudai. Dar pasikal
bėsime ateityje šitomis temo
mis ...

Operos spektakliams, kurie 
vyks kovo 30, 31 ir balandžio
7 d.d. Studebaker teatre, bilie
tai baigiami išparduoti.

Baigdamas negaliu pamiršti 
ir po Chicagą vaikščiojančių 
dviejų lietuvių partizanų, ku
rių kišenės visad pilnos. Tai 
kun. B. Sugintas ir dr. A Raz
ma. Pirmasis jau kala antrąją 
šimtatūkstantinę Lietuvių švie
timo įstaigoms Vakarų Europo
je, o antrasis — šimtus ir 
tūkstančius Lietuvių Fondui.
Kai kun. B Sugintas gruodžio kimas tvarkėsi ir tebesitvarko.

8 surinko atmintiną 
dol. sumą ir spauda 
pranešė, pirmasis su 
mu ir pinigine auka
dr. A. Razma. Ir daktaras iš ku
nigo prašė ne ko kito, o tik 
to magiško recepto, kaip sukel
ti daugiau pinigų Lietuvių Fon
dui. Girdėjau, kad kunigas tą 
magišką receptą atidengė.

Šalia dr. A. Razmos dažnai 
matysi ir kitą LF ramstį, jo

Apeigų, sekcija rūpinasi ir gas sekti darbų eigą. Šį sekre- 
tvarko visas Susirinkimo cere
monijas. Jai priklauso ir vie
tų nurodytojai šv. Petro bazi
likoje. Notarę sekciją sudaro 
raštininkai ir balsų skaitytojai. 
Aktu sekcija rūpinasi oficialiais 
raštais ir jų saugojimu. Spau
dos sekcija, redaguoja kiekvie
no posėdžio biuletenius, ruošia 
spaudos konferencijas ir teikia 
visas kitas informacijas, šiai 
sekcijai priklauso aštuoni ver
tėjai, septyni lotynistai ir ke
letas stenografų. Pagaliau Va
tikano radijo vedėjai ir tarnau-

Vatikano antrasis Bažny
čios susirinkimas dabar yra 
“dešimties minučių” pertrau
koje. Taip dažnai sakome bet 
kurio susirinkimo, vaidinimo ar 
minėjimo metu. Tačiau tos “de
šimts minučių” pavirsta pus
valandžiu ir ilgiau.

Vatikano susirinkimas pada
rė gudriau už visus paprastuo
sius susjrinkimus. Posėdžius 
pertraukė kone visiem metam 
— nuo praėjusio gruodžio iki 
ateinančio rugsėjo. Bet tai nė
ra tuščias laikas. Ir popiežius 
Jonas XXIII nenori, kad būtų
tuščias. Yra visa eilė komisijų, tojai rūpinasi garsintuvais, ir 
kurios toliau tebeveikia, ir yra 
pop. Jono XXIII skatinimas pri
siminti, kad gyvename ypatin
goje Bažnyčias susirm kimo 
dvasioje.

Prisiderindamas prie to ska
tinimo ir aš, štai, toliau rašau, 
kaip Vatikano antrasis susirin-

ku-
pa-

iš
su-

1S VISUR
’vig

cijos Jungtinėse Tautose pa
vergtoms tautoms išlaisvinti ir 
kt.

100,000 
apie tai 
sveikini- 
atsiliepė

Vatikano susirinkimo pirmo
sios sesijos eigoje susidarė ir 
išryškėjo visa jo sąranga- Su
sirinkimui vadovauja popie
žius Jonas XXIII per jo parink
tą dešimties kardinolų prezi
diumą, kurio nariai iš eilės va
dovauja atskiriem posėdžiam. 
Šalia prezidiumo, yra dar po
piežiaus skirtas iekretoriatas, 
kurį sudaro generalinis sekre
torius (vysk. P. Felici) ir penki 
vyskupai pasekretoriai — ara
bas, ispanas, prancūzas vokie
tis ir amerikietis vysk. Krol iš 
Philadelphijos. Yra dar kele
tas sekcijų.

kitais techniškas įrengimais.
Susirinkimo visa darbų našta 

krinta dešimčiai komisijų, 
rios turi surinkti padarytas 
stabas, pataisas, pasiūlymus, 
naujo viską perredaguoti,
formuluoti kanonus ir dekre
tus, ir visa tai pateikti balsa
vimui

Popiežiaus paskirtas nepap
rastiems reikalams sekretoria
tas, kuriam vadovauja Valsty
bės sekretorius kard. A. Cicog- 
nani, susideda iš septynių kar
dinolų (3 italai, lenkas Wysz- 
ynski, vokietis Doepfner, ame
rikietis Meyer ir belgas Sue- 
nens)- Sekretoriato uždavinys 
svarstyti naujas iškeltas pro
blemas, kurios neįeina į Susi
rinkimo darbų tvarką, ir pa
teikti popiežiaus sprendimui.

Kardinolas Bea ,vadovauja 
popiežiaus paskirtam krikščio
nių vienybės sekretoriatui, ku
ris palaiko ryšį su kitų tikybų 
stebėtojais, sudaro jiems sąly-

. Jonas Strazdas, Wethers- 
field, Conn., yra palenkęs Lie
tuvos laisvės reikalui porą kon- 
gresm'anų: Sibal ir St. Onge. 
Šie kongresmanai yra jau įne
šę rezoliurijas į Kongresą Lie
tuvos laisvinimo reikalu. Sis 
judrus ir dinamiškas Connecti- 
cut lietuvis mano, kad jam pa
vyks įjungti į Lietuvos lais
vės kovą ir daugiau. Jonas 
Strazdas yra bendruomeninin- 
kas — dirba LB apygardos val
dyboje; vadovauja Pabaltiečių 
Komitetui ir Pavergtų Tautų 
Komitetui Connecticut valsty
bėje; taip pat yra Rezoliucijom 
Remti Komiteto narys.

— Lilija Šukytė, jauna ky- 
. lanti solistė, Toronto Kewanis 

festivalyje laimėjo stipendiją 
tęsti dainavimo studijas. Var
žybose dalyvavo didelis būrys 
solistų kurių klausėsi apie 25, 
000 dalyvių. *

VI. RamojusAlto Biuras

BOSTON. MA SS., Lietuvių radiju Nata*. Ii k. | d. DanutS Venckutė. Janas J. Ramonas, Jr-» Maryti Grinkęvieiūti, Algis
LapSys, Jonas J. Romanas — vsdtjas. Lietuvių radijo valanda girdima kai »eKmadieni 11 vai. r. iki 12 per stotį WHIL, Medford. 
Mase., banga 1430 ir F.M..107J.

toriatą sudaro 10 vyskupų, 5 
prelatai, 5 vienuoliai ir 20 pa
tarėjų — viso 40 asmenų.

Kardinolo Tęstos vadovauja
ma speciali 8 kardinolų komi
sija rūpinasi susirinkimo vie
ta šv. Petro bazilikoje ir susi
rinkusiųjų apgyvendinimu.

Finansiniais reikalais rūpina
si kard. Jorio ir devyni nariai, 
beveik visi iš Vatikano finan
sų įstaigos (3 dvasiškiai ir 6 
pasauliečiai).

Yra dar popiežiaus skirtas 
tribunolas, kuriam vadovauja 
kard. Roberti ir dešimtis na
rių (3 kardinolai ir 7 vysku
pai). Atrodo, kad pirmosios se
sijos metu tribunolas darbo ne
turėjo; nes nebuvo jokių pai
niavų, nei nesusipratimų, nei 
kivirčų.

Dar buvo paskirti du Susiri- 
rinkimo sargai: kunigaikšįai. 
Colona ir Torlonia. Bet tai tik 
garbės pareiga, nes apsauga 
rūpinosi italų policija ir Vati
kano sargybiniai.

Primintina dar specialistu 
kolegiją (jie posėdžiuose daly
vauja, bet negali balsuoti), ku
rios uždavinys padėti pareng
ti, suredaguoti siūlymus, pasta
bas. Oficialiai tokių ekspertų 
yra paskirta 306 (123 vienuo
liai ir 183 pasauk kunigai), ta
čiau dalyvauja tik 201 (75 ita
lai ir 126 kitų tautų); iš jų yra 
105 pasauk dvasiškiai ir 96 vie
nuoliai, priklausą 26 ordinam 
ar kongregacijom- Iš jų tik 
39 nedalyvavo parengiamuo
siuose darbuose, čia yra gar
sūs teologai, juristai, biblistai, 
liturgistai — įvairių universi
tetų rektoriai, profesoriai Ne
atrodo, kad jie būtų turėję 
daug darbo, bent tie, kurie 
anksčiau buvo toli nuo Susi
rinkimo darbų (pvz. Kauno 
arkivyskupijos valdytojas kan. 
J. Stankevičius). Jie buvo 
daugiau panašūs į stebėtojus, 
negu į susirinkimo aktyvius 
darbininkus.

Dr. J. Sav.

Kun. Jonas Borevičius, 
S.J. buvęs Aušros Vartų lietu
vių parapijos Montrealyje kle
bonas, atšauktas į lietuvių jė
zuitų centrą Chicagoje. rūpina
si katalikų radijo valandėle.

— Juozas B. Laucka, dirbąs 
Amerikos Balse VVashingtone. 
vasario 11 magistro laipsniu 
baigė valstybinius mokslus 
Georgetovvno universitete. Dar
bą parašė apie nepriklausomos 
Lietuvos parlamentarine san
tvarką 1918-1922.

— Ateitininku Sendraugiu 
Sąjungos Baltimorės skyriaus 
valdybą išrinkta kovo 10 pa
reigomis pasiskirstė taip: pirm. 
Juozas Gailcvičius. sekret. Ma
rija Noreikienė ir iždin. A. Ru
džius. Nepaprastoje AF kon
ferencijoje skyrių atstovaus C. 
Surdokas. _  . '

— Nerias bendrovė, New 
Yorke, kuriai vadovauja dr. J. 
Kazickas ir dr. K. Valiūnas, 
Lituanus žurnalo leidimui pa
skyrė 1500 dol. Dr. K. Valiū
nas tai sumai čekį, kuris įga
lins išleisti pirmąjį šių metų 
Lituanus numerį, įteikė žurna
lo redakcijos nariui K. čerke- 
liūnui.

— Tautiniu šokių šventėje 
dalyvaus Cicero lituanistinės 
mokyklos šokėjų grupė. Gru
pės vadovė yra Seselė Perpe- 
tua, savo laiku studijavusi Vy
tauto Didžiojo Universitete, 
Kaune, šventė įvyks liepos 7d. 
Chicagoje.

— A.A. Kun. Vytautas Demt- 
kis, yra gimęs Būbleiiu v. (Ša
kių a.), o ne Būdelių v., kaip 
“Darbininko” 20 nr. jo laido
tuvių aprašyme dėl korektūros 
klaidos atspausdinta.

— Arkivysk. Jurgio Matu- 
x levičiaus biografiją itališkai pa- ■ 

rašė V. Cusmano. Knyga turi 
• per 160 pusi., išleista Milane.

— Į Lietuvių Fondo lėšų tel
kimo vajų labai sėkmingai įsi
jungė LB Hartfordo, Conn., 
apylinkė. Per trumpą laiką jau ' 
spėjo sudaryti plačią lėšų tel
kimo organizaciją. Apylinkės 
valdybos iniciatyva suorgani
zuotas vajui pravesti komite
tas, kuriam talkininkauja bū
rys aukų rinkėjų. Jų energin
gu darbu jau gauta virš 400d 
dol. pasižadėjimais ir įmokėta 
LF sąskaiton 690 dol. iš kurių 
300 dol. įnešta LB Hartfordo 
apylinkės vardu ir 390 dol. aš
tuoniolikos atskirų asmenų, pa
sižadėjusių įstoti fondan pilna
teisiais nariais. Tai pavyzdys, 
ką gali padaryti net ir mažos 
kolonijos LB apylinkė, kai jos 
vadovybė energingai imasi ini
ciatyvos.

— Jonas K. Karys, įžymus 
Lietuvos istorinių pinigų tyri
nėtojas bei žinovas, savanoris 
kūrėjas, kovo 4 baigė 60 me
tų. Gimtadienio išvakarėse su
sibėgo sukaktuvininko pasvei
kinti būrys jo artimiausių bi
čiulių ir draugų. Toliau gyve
nantieji atsiuntė linkėjimus 
raštu. Asmeniškai sveikino kon
sulas Vyt. Stašinskas iš New 
Yorko, V. ir A. Gruzdžiai iš 
Port Chester, N.Y.. J. ir M. Bi
liūnai, iš New Jersey, K. ir K. 
Bakšiai su sukaktuvininko 
krikšto dukra Vilija Bakšyte ir 
daug kitų Bridgeporto ir apy
linkės draugų ir pažįstamų. Jo
nas Karys dėkodamas visus už
tikrino, kad dėl metų “kapos’ 
nė negalvoja palikti “jaunimo 
gretų” ir pereiti pas “senius”; 
nebent dar už kokio puskapio 
metų ... Kaip jau spaudoje pa
stebėjome. J. Karys šį savo as
meninio gyvenimo įvykį apsu
po prasme: abudu su žmona pa
skyrė $250 vertės savo knygų 
(apie Senovės ir Nepriklauso
mos Lietuvos pinigus) neturtin
giems lietuviams, gyvenantiem 
už JAV ribų. Laiškai-prašymai 
jau ateina. Mačiau ir jaudinan
čių laiškų. Suinteresuotiems as
menims ir atatinkamoms orga
nizacijoms pravartu dar karta 
įsidėmėti J. Kario adresą: 60 
Sims str., Bridgcport 4. Conn. 
(USA).. J. M.
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NEŪŽAUGA” BOSTONO SCENOJE

KALBA MASKVA
Iššūkis sau pačiam

A. Išlaužas, komunistini 
Laisvės kolumnistas. buvęs A 
m us-Zienius-G tat arinis, kovo 1 
rašo: “šios pastraipos (atsei 
kolumnos. Red.) rašytoja 
drista iššaukti nors viena iše 
viioj esanti kultūrininką išdri 
ti savo patriotizmą palyginti s 
lietuviu Žemkalniu”. Arch. \ 
Landsbergis-Žemkalnis, kaip ž 
noma. iš Australijos grižo i Li< 
tuvą. Manome, kad A. Išlat 
žas savo iššaukimą pirmiausi 
pritaikys sau pačiam ir tuoja 
griš i okupuotą Lietuvą, pan 
dydamas savo patriotizmą. G; 
dar gaus ir Lenininę premij; 
dėl kurios jis nusiskundžia, ka 
Amerikos spauda ja nesidom

Kas bus ir kas yra
Laisvi, bolševikinė, kovo 

pranašauja tokią ateiti: “Ki 
Žmonės duos veiksniams dol< 
riu, tol jie skelbs nesąmone 
apie Tarybų Lietuvą melus, 
iš tų dolerių puikiai sau g' 
vens”. Kaip ten bus, tai reiki 
dar pažiūrėti. Gi dabar jau z 
noma: kolchozininkai duoda Ii 
tuviškiem ir rusiškiem bolševi
kų veiksniam rublius, užtat tie 
tavariščiai puikiai gyvena ir 
skelbia nesąmones, apie Nepri
klausomąją Lietuvą melus.

B* garbės
A. Bimba, savo bolševikinė

je Laisvėje kovo 15 pastringuo- 
ja: “Menševikų laikraščiai giria 
ir sveikina mūsų Valstybės de
partamentą. kad jis nepripa
žįsta Lietuvos ir lietuvių iš Lie
tuvos nelaiko lietuviais”, šioji 
makalynė turėjo būti taip per
rašyta: “mūsų Valstybės depar
tamentas nepripažįsta Sovieti
nės Lietuvos ir rusų iš Sovieti
nės Lietuvos nelaiko lietu
viais”. Už tai, kad A. Bimba su
geba iškraipyti net “mūsų Val
stybės departamento” pareiški
mus, jis gavo bolševikinės gar
bės doktoratą.

lostono lietuvių dramos tea- 
> šiemet švenčia savo veik- 
10 metu, ir ta proga reži- 

? akt. Aleksandrą Gustaitie- 
pateikė lietuviu visuomenei 
nauja nastatvmą — Neuž- 

ia — italu dramaturgo Da- 
N;ecodemi trita veiksmų 

nearia (Gatvės Vaikas), 
feikają iš originalo — italų 
bos — išvertė J. Gražulie-

tono lietuviu teatras per 
;»mt s*vo veiklos metų Da
lau 10 veikalu ir su gas- 

lėm’s aninnkė kaimynines 
oniias siekdami net New 
rka ir tolimąją Chicagą. 
iia suminėsiu pastatvtus vėl
us: K. Binkio — Atžalynas, 
Vaičiūno — Tuščios pastan- 

Blaumanio — Indranai, 
rklinšo — Raudonasis vynas; 
omėno — Svetimos plunks- 
;, Gustaičio — Sekminių vai- 
as. Ch. Dickenso — Kalė- 
Giesmė. K. Inčiūros-A. Gus

čio — Dr. V. Kudirka, Ful- 
>-Glušas ir Niccodemi —Ne

MADŲ PARODOJE New Yorke kovo 10. Dešinėje A. Kazickienė, organi 
zacinio komiteto pirmininkė. Nuotr. V. Maželio.

KARPOS
DR. A. GRIGAITIS

rūšių:
senu

uzau-

dėl 
lai- 
šei- 
kei-

FEST1VAL RESTORANAS IR BARAS 
VACYS STERONIS, savininkas

40 East 26H» Street. New Yodc City. N. Y. • MU 3-2928 
G£R] PIKTOS |R VAKARIENE — JAUKUS BAKAS

Šalis vesta vėm, snsirinkhnam ir kitiem pobūviam
Salėje gali tilpti 200 žmonių

LIETUVIŲ SUSIRINKIMAMS SALA NEMOKAMAI
Mielai kiekvienas bus sutikta*

dramos veikalas neapsiėjo ir 
jam režisorė patikėdavo svar
biausius statomo veikalo vaid
menis. Koks jis buvo mielas ste
bėti savo žmonos Emilijos (Lai
mos Katauskaitės) draugėje. 
Turtuolis ir lepūnėlis savo na
muose lyg koks karalaitis, viso
kiu užgaidų Įsigalvodavo, o 
žmona pasirodė su charakteriu 
ir vvro užgaidoms nesilankstė. 
Ne be reikalo J. Jašinskas svar
biausius vaidmenis vaidindavo 
ir. e^ant svarbiam reikalui. 
Henriką Kačinską pavaduoda
vo. Jis. būdamas mokytojas ir 
šeimos rūpintojas, po sunkaus- 
darhn fabrike dar suranda apie 
4 vai. veikalo repeticijoms.

Jo žmona Emiliia — Laima 
Katauskaitė sukūrė toki Įtiki
nama tipą ir taip nuoširdžiai, 
rodos, be sunkumų, surado vi
sas scenos paslaptis ir apval
dė savo vaidmenį. Katauskai
tė buvo tokia natūrali, kad ro
dos, ji ne vaidina, bet sceno
je gyvena.

Nelengvas uždavinys teko 
Francescai, inž. Tibo mylimajai 
Rita Aušieįūtė. Jai reikėjo 
daug įvairių sunkių problemų 
apvaldyti ir sukurti Įtikinamą 
jaunos dainininkės tipą. Maty
ti, kad buvo daug darbo įdėta. 
Ji derinosi prie visų veikėjų. 
Reikia pareikšti džiaugsmo, 
kad Rita Aušieįūtė ėmėsi to
kio sunkaus uždavinio. Linki
me ateityje tvirtai atsistoti tarp 
pajėgiausių rež. A. Gustaitie- 
nės artistų.

Sunkiausias vaidmuo teko 
Neužgaugai — Zitai Zaran
kaitei. Suvaidinti gatvėje au-

ILGO GROJIMO LIET. PLOKŠTELĖS
(Long Play Hi-Fi Lithuanian Recoids) 

$ 5.00 
10.00 
10.00 
4.00 

$3.50 
. 5.00 

8.00 
4.50 
4.00 
5.00 
6.00 
7.00 
5.00 
5.00 
6.50 
6.00 
5.00 
5.00 
3.00 
4.00 

15.00 
4.00 
5.00 
5.00

Ar žinai tą šalį, 13 liet, dainų Romos Mastienės 
A. Sabaniausko dainu-šokių 2 albumai (X—$5.00 ir XI—$5.00 
3 plokštelės su 40 įvairių polkų (1 pi. su 12 polkų $4.00) 
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamblio 17 dainų (ster. $5.00) 
Dainos ii Lietuvos, L. Juodis su Rūtos choru (stereo $4.50) 
Mano Lietuvos prisiminimai, L. Juodis; 14 liet, dainų .........
Pavergtos tėvynės dainos ir šokiai, J. Stukas: 2 plokštelės 
Lietuviškos dainos ir šokiai, Monitor Co. 16 dainų ir šokių 
16 lietuviškų šokių, akord. Ch. Daubaro ....................................
S. Barkus radijo vak. dainuoja, 10 dainų ir 10 katėd. giesm. 
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 šokių muzikos .. ......
Lietuviški maršai, Br. Jonušas, įgrota 12 liet, patriot. maršų 
Liet, dainų ir operų rinkiniai, J. Karvelis, 10 plokštelių po 
Alice Stephens liet, kompozitorių 3 kūriniai (stereo $6.00) 
Čiurlionio ansam. Mes padainuosim, 16 liet, dainų (st. $7.50) 
Ar pameni... V. Stankus, 10 šokių muzika (stereo $7.00) 
Tautinių šokių rinkinys (14 šokių) ............................................
Žirginėliai, Montrealio liet, dramos vaikams pasaka ............
Lithuanian, 2-speed record course ......... ................................
Dainos Lietuvai, 12 dainų komp. Sal. Šerienės .................. .....
Milžino paunksmė (Montrealio liet, dramos teatr.) 3 plokšt. 
Liet, dainų, šokių, polkų, Žukausko-Vasiliauskc juokai

Tėvynei aukojam—14 Dainavos ansamb. dainų (stereo 6.00) 
A. Stephens, Iš rūtų šalelės, 7 kalėd. giesmės ir 10 liet, dainų

DARBININKO ADMINISTRACIJA
910 WiDoughby Avė. Brooklyn 21, N. Y. į

Persiuntimo išlaidoms prašom pridėti 50<* 2

pažeista ir jei ant sveikos odos, 
kurią palytėjo sužeista karpa, 
yra sužalojimų. Jaunuolių kar
pos po kelių mėnesių arba me
tų savaime pranyksta ir nepa
lieka jokių žymių. ■ --

Senu žmcnta karpos pra
deda atsirasti po 40 metų am
žiaus, o kartais ir anksčiau, kas 
labai retai pasitaiko, šios kar
pos vra plokščios formos, tam
sios spalvos, dažnai atsiranda 
ant odos, padengtos drabužiais,
ant nugaros, krūtinės, pečių, Vyriausia vaidmenį Tibo, jau- 
retai ant veido, ant rankų. Ju n0 inžinieriaus, gražiai apvaldė 
paviršius padengtas riebalų Feliksas Kontautas. Jis dar su

Šiam veikalui rampos švieso- 
lietuvių visuomenei parody- 

reikėjo nors ir nedidelio skal
us — tik 8. bet labai gabių 

veikėjų.
Režisorė A. Gustaitienė pra

dėjo ši veikalą repetuoti 1962 
m. rugsėjo mėnesi du kartus 
per savaitę, o vėliau ir dažniau. 
Didelių sunkumų susidarė 
veikėjų sąstato nes kuri 
ka padirbėtas dėl svarbių 
mininių priežasčių veikėjai
tesi. Daugiausia vargo buvo 
“Neužaugai” surasti prityrusią 
scenos darbuotoją. Veikalui de- gančią be tėvų meilės ir ši- 
koracijas sukūrė dail. Viktoras 
Vizgirda.

Tik keturi veikėjai: Jurgis 
Jašinskas. Feliksas Kontautas, 
Antanas Velioniškis ir Zita Za
rankaitė buvo prityrę scenos 
artistai, o kiti keturi — stu
dentai pateisina jiems patikė
tus vaidmenis.

limos mergaitę, pasiekusią jau 
dvidešimties metų, tikra lauki
nuke, nebuvo lengva. Z. Za
rankaitė Įvairias psichologines 
problemas rišo gana lengvai.

Gigliaie, senas mokytojas — 
Gediminas Margaitis taip įtiki
namai apvaldė savo vaidmenį, 
kad publika ilgu plojirftu nu
traukė vaidinimą ir reiškė sa
vo džiaugsmą jaunam, bet labai 

.. . - p d ur ilgias ncuaiu  --------- -------------  — — talentingam artistui. Jis to už-
NEW LONDON, CONN. siaus rankų pirštų pado; re- sluoksniu Nevalius riebalus, Henr. Kačinsku organizavo dra- sitarnavo su didele meile eida- 

ciaj kitose vietose. Dažniausiai . .. _

Karpos — tai nedidelė odos 
užauga. Jų yra keletas 
paprastos, jaunuolių ir 
žmonių.

Paprastos karpos yra
gos iki žirnio didumo, kartais 
ir didesnės, gelsvos, tamsiai 
melsvos arba rudos spalvos, 
kietos. Kartais karpos susilieja 
i vieną krūva ir sudaro gana di
deles kolonijas. Jų paviršius 
nelygus, susprogęs. Kartais to
kios karpos pakyla nuo odos 
paviršiaus ant plonos kojytės.

Tokias karpas dažnai randa
me ant išlaukinio delno pavir-

I

>aMtiiBiitn«iiBiiti*>ii*ttB«tatfeMiiiittHSHBiiBiiriaiiffiieiĮfli:eiitiiBiitii«ii««iBtt0iwitiitwo«ia«iti'iiiiiiBi'«

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, fiEIMOS. VAIKŲ 

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

Laima Mikniūtė. dukrelė Sta- karpos neduoda jokių reiški- 
sio ir Elenos Miknių, susiža- nių, išskiriant pažeistas arba 
dėjo su Valentu Mockum iš suerzintas karpas.

Jaunuoliu karpos yra plokš
čios. pilkos arba rudos spalvos, 
suvalios su nelygiais kraštais. 
Siu karpu paviršius vra apli
pęs mažiliukais speniukais- Jos 
neskausmingos. Dažniausiai pa
sirodo ant veido (žanduose, 
smilkiniuose, kaktoje, smakre), 
ant .išlaukinių delno dalių, re
čiau ant krūtinės, kaklo-

Paštarjoju metu medicina sa
ko. jog šių karpų priežastis, 
yra specialūs vyrusai, gaunami 
užsikrėtimo keliu. Nors mano
ma. kad jos vra užkrečiamos, 
bet vieno pasisveikinimo neuž
tenka užsikrėsti. Užsikrėsti ga-

Jurg. Ežer. Įima tada, jei pati karpa yra’

Bostono. Sutuoktuvės įvyks rug
pjūčio mėn. Abudu sužadėtiniai 
yra aktingi ateitininkai. Laima 

. Mikniūtė šiemet baigia Mitch- 
ellio kolegiją. New Londone. 
Yra gabi studentė. Jos tėveliai 

- (agronomai) dirba Pfizerio ty
rimo laboratorijose. V. Moc
kus, Kazio ir Marijos Mockų sū
nus. studijuoja Bostono univer
sitete. V. Mockaus tėvelis yra 
pedagogas K. Mockus. Lietuvo- 

. je buvęs gimnazijų mokytojas. 
. laikraščių redaktorius. Jis yra 
mokytojas ir Amerikoje ir la

ibai aktyviai reiškiasi visuome
ninėj veikloj ir spaudoj.

pasirodo nelygus paviršius ap- mos sekciją Bostone. Nors jau mas j veikalo repeticijas ir na- 
auges mažais speniukais. ilgesnį laiką- nesirodė scenoje,

Senatvės kardos atsiranda pajėgė sukurti itikinama- 
gana dideliais kiekiais. Jos sa- ji jauno inžiniernaus tipą. Būda- 
vaime neprapuola. Priešingai, '
jos daugėja. Šių karpų priežas
tis dar neaiški. Kartais senat
vės karpos gali pavirsti vadi
nama epitelioma, t.y., savo rū
šies odos vėžio pobūdžio navi
ku.

Karpę gydymas. Jaunuolių 
karpos gydomos arseniko pre
paratais- Vaistai imami per 
bumą arba injekcijų forma. 
Seniau karpų gydymui varto
davo rūgštis ir kitus vaistus, 
kurie karpas pridegindavo. Bet 
po tokio gydymo lieka randai. 
Silpnos rūgštys nepasiekia savo 
tikslo, nes veikia tik paviršių 
ir karpų neišnaikina.

Dabar karpų gydymui varto
jama galvanokaustika, elektro-

mas labai panašus į miestelėną 
italą, nesunkiai Įsijautė į la
bai sunkiai ekonomiškai besi
verčiantį Romos inžinierių ir jo 
Įvairias problemas.

Giulio Bemini — turtingą 
inžinieriaus Tibo draugą — at 
skleidė Jurgis Jašinskas. Atro
do, kad be J. Jašinsko nė vie
nas didesnis Bostone statomas

mingas, nepalieka randų ir duo
da gerus rezultatus. Karpų gy
dymui vartojami ir X spindu
liai.

Senųjų žmonių karpos gydy
mo nereikalingos, jei jos, kaip 
esu sakęs, staiga nepradeda 
didėti arba keisti savo spalvą. 
Gydymas taikomas kosmeti-

grinėdamas iki pačių detalių 
paliegusio ir visiškai suvargu
sio benamio mokytojo vaidme
nį- ’

Egistą — viešbučio tarną An
tanas Velioniškis, patyręs sce
nos artistas, pavaizdavo leng 
vai ir Įtikinamai.

Taip pat buvo geras Faustas 
Rimas Budreika, gražiai besi
reiškiąs kaip jaunas smuikinin
kas. Jis nors tik vieną kartą 
pasirodęs scenoje, buvo be prie
kaištų.

Artistus grimavo poetas St. 
Santvaras. Techniniam pasta
tymui vadovavo rašytojas An
tanas Gustaitis.

Daug nusipelnė visuomeni
ninkas Stasys Griąžė-Jurgelovi- 
čius, duodamas veltui veikalo 
repeticijoms ir dekoracijų pie
šimai patalpas ir kitokią reika-

422 Menahan Street, Ridgewood, Brooldyn, N. Y.
Tel. HYacmt 7-4677

Liquor Store, Ine.
322 UNION AVĖ. BROOKLYN 11, N. Y. 

Tel. EV 7-2089
JURGIS J. JOKŪBAITIS, Manager 

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, kon
jakų. midų — šventėms bei kitokioms progoms.

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

ALBERT F. PETERS - PetrauskasDARBININKO SKAITYTOJAM
DARBININKO administracija labai prašo neuždelsti 

atsilyginti už laikraštį. Raginimas sudaro naujas nerei
kalingas išlaidas.

SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumertą, 
dedamas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pa-

■ siųsti adresu:

Darbininkas. 910 Willoughby Avė., Brooklyn 21. N. Y.

Prašau pratęsti prenumeratą 1963 metams.

. Vardas ir pavardė

Adresas ......................... ......................... .................................. ......
Prašau siuntinėti Darbininką 12 menesiu už $5.00 

(pažjstamui, neturtingiem, ligoniam*

Vardas ir pavardė

Adresas
Siunčiu: 

už prenumeratą $ aukų $ ... Viso $ .

t Data *

lysis. užšaldvmas. šis gydy- niais sumetimais. Neretai jos lingą paramą.
mas gana paprastas, neskaus- pačios ir be gydytojo pranyksta. P. Kaminskas

WHITE HORSE TAVERN 
baras • restoranas
PRANAS BRUCAS. savininkas t

86-16 JAMAICA AVĖ tfoodhaveo 21. N V Tel Virpinta 6-9519 *

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam

Salėje ąali tilpti 100 dalyviu ;

JURGIO MAŽEIKOS W Jurgi® JonuMičio naujoji maisto ir gėrimų krautu** "Parama” CMcagoje. Nuotr. 
Z. Degučio.'

Salė vestuvėm* ir kitokiom* 
pramogom*. Be to. duodami 
polaidotuviniai pietūs. P>r 
mos rūšies lietuviškas mais
tas prieinamomis kainomis.

VYTAUTAS BELECKAS
Snvlnlnknc 

1883 MADISON STREET 
BROOKLYN 27. N. V

< Ridpnvood» 
Tel. EVergreen 2-6440

GARDEN TAVERH



Telefonas: Vlrginia 3-3544

DISPLAY
PATERSON,

HAVEN REALTY

Naujai atidarytas

JOHN ORMAN AGENCY

110-04 Jamaica Avenue

Tel. Vlrginia 6-1800

ELIZABETH, NJ.

FARRELL TRAVEL BUREAU

PARK FLORIST

ONAI STASINSKIENEI

280 BOERUM ST., BROOKLYN 6, N. Y.Offer

C & E Electrical Appliances. Check 
our Iow prices before you buy that 
T.V., Radio, Camera or any electric
al appliance. We repair anything: 
electrical toasters, irons. T.V., ra- 
dlos. phonographs. Call IN 2-6166-7 
ask for Eddie Forkos, 14 Duryea PI. 
opp. B’klyn Union Gas. Co. Special 
consideration for religious groups.

Skyrius. 
Sitkaus-

Lietuvoje mirus, Lietuvos konsulą Vytautą Stašinską ir 
penią Oną Stašinskaitę-Parravicini, jų dideliam liūdesy 
giliai užjaučiame

LADIES 
SELLING 

SUPPORT-HOSE 
, isprofitable 

Write for details. 
CINFIOR’S HOSIERY 

15 W. 28th St, N. Y. 1. N.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:

Paieškojimai

INSURANCE - REAL ESTATE

Joseph Andrusis - TRAVEL AGENCY - REAL ESTATE - Insurance

UNITED AUTO COLLI8ION 
tUeton Painttag SpeeiaUsts. Cam-

anbąue restor- 
.nKMbte raitės. 
wr ealor samples, 
aęjett FUee Bklyn

BERLAND Carpet Cleaning Service 
Wall to wall carpeting all Boros, up- 
holstered furaiture & rūgs cleaned 
at your hofne or our plant. Carpets 
repaired, relaid, restored; we pick- 
up and re-lay if moving. Work done 
i ntime for Easter. Call GE 8-7801. 
4408 16th Avenue, Brooklyn, N. Y.

GUITAR INSTRUCTION 
PRIVATE LESSONS LN YOUR 

HOME 
Folk and Modem 
Call HO 4-0166 

Ask for Thomas Marano

Speciali zing in preparing INCOME 
TAX RETURNS for the pubHc. — 
Open 6 days a week. Call ST 3-4380 
or 123 - 4338; 517 Nostrand Avė., 
Brooklyn, ask for H. A. FARRELL.

don to acboūl* A shnpying, 
Church near; lake rights, te* taapaa. 
immediate occupancy. Priee$lA500, 
10% dovn. 30 years mortgaįeg.-—

Po 3 dol.: A. ir E. Naubarai ir V. 
Vingelis. Kiti aukojo po mažiau. Vi
so aukų gauta 779 dol. ir 25 et.

Barto. Paež.

veltui — F.TD.

IMBRIALE 3HORE GARDEN8 
CATERING - WEDDINGS ‘ 

Banųuets - Communion Breakf*st 
Up to 200 Free Parktng 

16 Bay Ridge Avė., Brooklyn 9, NY 
SHore Road 5-9336

ALL CASH—in 24 HOURS 
ANY HOUSE 

ANY CONDITION 
Top Prices Paid 

Call the CRAZY IRISHMAN 
MR. GAFFNEY 

OL 7-4222

Brome, N. Y. ALLERTON Avė. area 
Custom built, 2-famUy 6 A 6 rooms. 
Finished basement with toilet, ce- 
ramte tiled kitchen and bath.

SUPERB CONSTRUCT1ON 
L A S Home* , TA 9-2162

C A R L’ S
WORK and SPORT CLOTHES 
Fumishings for Men and Boys 

5121 5th Avenue 
Brooklyn, N. Y. 
Tel. TR 1-0766

CUE8TA 
MOVING EXPREM

699 Amsterdam Avenue 
New York City 

LOCAL MOVING 
Fast RaBaMe Beretes 

MO 6-8lti — ask for Mr. Rengei

B. KUČINSKAS, sav.

ACE FUEL OI L CORP.
The Company that Service Built.
35 years of experience. Special con
sideration to religious groups. Call

UL 2-7000 *
If you want the Best of Service re- 
member ACE FUEL OIL CORP., 
1 Coffey Street, Brooklyn, N. Y.

FALMAY INCOME TAX SERVICE 
Private, confidentiaL Both Federal 
& State prepared for $8.00. Mem- 
bers of the National Association of 
Tax Consultants. Located on 2104 
Bath Avė., Hl 9-7000

George J. Falvo — Director

. HAROLDOUNN 
GENERAL CONTRACTOR 

and BUILDE* 
Improvements, TrtenMnna and Con- 
versionA Store Frontą, Aiterations, 
Mason Wojk. Call MA 3-9841

PRINTING — 
DI8COUNT8 

WEDDING AND FAVORS 
10 Personai Memo Pads $3.25 

Quality printing of every descriptfon 
PALMERI PRINTING 

1305 38th Street, Brooklyn, N. Y.
UL 3-2064

AUTO SEATCOVERS
Car Tops, Cars of all make. Pro- 
duceris Sale! TonneaU Covers before 
$75, now $25; before $35, now $13.50 

Seat Covers $9.75
ACE MFG. CO.

2334 First Avė., New York City
... EN 9-6010

lietuviška ir europietiška duona ir pyragai šventėm* 
vestuvėms ir pokyliams tortai

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, 8av

C. A. VOKET 
Vokietaitis -

NURSES— REGISTEREO General 
Duty - 40 hours per week - Retire- 
ment plan - Sočiai Security plan - 
Siek leave - Holiday pay etc. Paid 
vacations after 1 year employment. 
Salary scale $394 to $465. Accredited 
105 bed general hospital, located 90 
mi. north of Sacramento on Hwy. 
99W. Town 5000 population, fine 
hunting, fishing, boating etc. area. 
Contact Mrs. H. Rogers — Dir. of 
Nurses, Wilfows Glenn County, Wil- 
lows, Calif. Tel. Wellington 4-3351.

F R A N K
Washing M ach i neA T. V. Service

We repair all naakes, all work done 
at reasonable rates—all work guar- 
atneed. Call ES 2-9568 or CO 6-8252 
2416 Mermaid Avė., Brooklyn, N. Y.

Ask for Mr. FRANK

WEST END LOUNGE 
Finest in American 
and ttalian Foods

We specialize in Food the Way 
Mother cooked at Home Special 
Consideration to Religious Groups 

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

2568 86th SL 
Brooklyn, N. Y.

N A B 
STATUARY 4 NOVELTY, Ine.

258 Johnson Avė., Brooklyn 6, N. Y. 
Phone E M 6-5858. Indoor statues all 
sizes and novelties; Outdoor statues, 
omaments and grottos. Repairs and 
refinishing on statues. — AU work 
guaranteed.

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 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI IMTI

“GATVES VAIKO** pirmo veiksmo scena. Nuotraukoje iŠ k. į d. Edvardas Radvila — Giulio Bemini ir Al 
tas Brinką — Tito. Vaidinimas bus kovo 23 New Yorke. Nuotr. P. Petručio.

CEMENT & PLASTERING, water- 
proofing. all violations removed, all 
work done at reasonable ratas, all 
work guaranteed. Special consider
ation to religious groups. — Call: 

Nl 9-8410
Ask for NICK STALLONE

GENE KELLY 
Moving & Storage

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

GENE KELLY

Po 11 dol. aukojo: T. ir J. Tallat- 
Kėlpžai ir J. Tamašauskas.

Po 10 dol.: SL Adomaitis.S.T. Au
gulis, Antanas Aidukas, Adolfas Ai 
dūkas, A- Bražinskas, A. ir M. Gu- 
doniai, J. Jackūnas, Kazys Jankū
nas, E. Khipšienė, C. Praleika, J ir 
M. Rugiai, A. Rugys, A. Rubonis, 
V. ir G. Slepakovai, Pr. U. Vilimai, 
Lietuvių Moterųt Atstovybėj klųkes, 
Šv. Kazimiero draugija, A. ir L Eit 
manai. Jonas Urtxmavičius.

Didžiausių auką, kaip ir kasmet 
davė Jonas Krukoni* — 75 dol. Be 
to, t* proga jis paaukojo Sežtadle- 
ninei mokyklai 10 dol.

Henry Shell (lietuviška nekilnoja 
mojo turto pirkimo ir pardavimo 
jstaiga ir draudimo agentūrd) :— 
50 dot

Po 25 d<d. aukojo: kun. kleb. J. 
Kinta, kun. V. Demikis, Audronė ir 
Juozas Valatkai ir Patersono Lietu
vių Bendruomenė.

Po 20 dol.: Lietuvių piliečių klu
bas, E. ir J. Kontautai, G. ir A.

Vasario 16 minėjime aukojo:
25 dol. Dr. SL Petrauskas
15 — J. Didžbalis
10 — .Bružėnas, O. Lamienė, Pr. 

Slepetis, V. Budnikas. Mr. Mrs. 
Mogenis, J. Švedas, Prel. M. Keme- 
fis. Kun. J. Pragulbickas, Kun. V. 
Karalevteius, A. ir E. Andziuliai, 
Pečenkis, P. Ivaška.

LBARNTOU 
DANGE 8TUI

20 Years Experience 
JOHN P. GREENE 

ARTIFICIAL HUMAN EYES 
Custom and Stock 

Prosthetic A. Surgical Supplies
1 East Forham Road, Bronx, N. Y.

PETER PAN Donuts A Mtrffins — 
all baking done on premises. 40 va- 
rieties of delicfous Donuts prepared 
before your eyes. 1558 Flatbush Av. 
corner Nostrand Av. Call GE 4-9862 
Catering to groups, parties and so
čiai funetions. Ask for Joe Ambro- 
gio. Remember we šen coffee also.

COMPARE THESE PRICES 
When You Buy FURNITURE! 

Sectional 2, 3 or 4 pieces $59.00 each 
Kitchen Sėt 5 pieces — $34.95 Sėt 
Bedroom Sets ..............  $79.00

BROOKS FURNITURE
2239 3rd Avė., N. Y. C. (122 Street) 

LE 4-2550

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

buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE
340 Grand Street, Brooklyn I Į, 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

Lietuvai Gelbėti Komiteto 
Pirmininką* 
Kun. J. Pragulbickas 

Sekretorius 
Pranas Kudulis

ROGER E. GARROW 
CUSTOM BUILDER 

Specializing in 1 4 ? Family Homes 
— general vicinity of Island Park, 
Long Island. Special consideration 
to religious groups.

Call 516 GE 2-5968

VIZGAmS, Juozas, Simono sū
nus.
VIZGAITYTE, Aldona, iš Kau
no, buvo Danijoje, vėliau išvy
ko Anglijon. .

GROŽIO BALIONAS 

"ROTA"
ANNA MASILIONIS — diplomuota 
specialistė. Baigusi Paryžiuje. Įsi
kūrė Jamaicoje prie 88 gatvės, ša
lia J. Andriušio įstaigos. Važiuojant 
J atta 1 c a traukinio ■ linija, išlipti 
Forest Parkvvay stotyje.
ATLIEKA DARBA GRAŽIAI IR 
PIGIOMIS KAINOMIS. Pusmetinės 
prasideda nuo $5.00 ir t.L
87-17 Jamaica Avė. • VI 9-6948 

Woodiiaven 21, N. T.

Consulate General of 
Lithvania

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

Hi-Fi Woodworking Contractors 
Reconstruction - and Remodelling of 
basement, kitchen, den, bathroom; 
construction of wings. Estimates 
free. Easy tenns through the FHA. 
AU work guaranteed. Call days and 
evenings VI 5-6586, Tom O’Rourke.

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiansias pasirinkimas degtinės ir vyno.

10S-55 LEFFEBTS BLVD. RKHMGND HILU N. Y.

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

A.NIKEVICIUS, Povilas, iš Kė
dainių, gyveno Brazilijoje.
ANTANAITIS, Jonas, buvęs Vo
kietijoje, Schwaebisch Gmuend 
stovykloje. —
BARTKUS, Juozas, gyvenęs 
Jersey City, N.J.
BLLNSTRUBIENE, Valerija gy
venusi Vilniuje
ČERNIAUSKAS, Adomas,' iš 
Beloniškių km.. Trakų apsk.
KIZAS, Juozas, kilęs iš Garlia
vos, Kauno apsk.
KUIZINAS, Vytautas, buv. Jū
rų karininkas 
LAURINAITYTĖ, Angelina ir 
Danutė, buvusios Danijoje, vė
liau išvykusios Anglijon.
MONKEVIČIUS, Kazimieras ir 
Vincentas, Jono sūnūs 
MURAUSKAITĖ, Elena, iš ša-

PIKĘVĮCIUS Alfonsas, kilęs 
iš Milių km., Viekšnių vai., 
Mažeikių apsk.
RUGIENIUS, Vincas, Simono 
sūnus, iš Viliamų kaimo, prie 
Zapyškio
TURAUSKAS, Andrius; iš 
Dapkiškių km., Miroslavo par., 
Alytaus apsk., žmona ir vaikai 
Feliksas, Konstantinas ir 01-

Viesbutis NIDA, prie Atian+o, atdaras visus metus
Asbury Park, N. J. • 7-tos ir Park Avė. kampe • Tel.: PR 4-7783
Švarūs kambariai, rami vieta, pigus ir skanus maistas. Viešbučio, 

salė išnuomojama įvairiems pobūviams. Prie viešbučio veikia ręsto- - 
ranas ir baras. — Patogus susisiekimas traukiniu ir autobusais. *

P. ir C. MAČIULIAI, savininkai

87 Sbaridaa Armb 
IheiAty 8, N. Y.

TeL APpiegate 7-7083

NORWOOD, MASS.
Aukojo
25 dol. Nonvoodo ALT.
12 dol. Juozas ir Elena 

kai.
Po 10 dol. klebonas kun. 

činskas, J. Martišių šeima, 
Tumai, I ir S. Duobai, P. Jaras, B. 
ir A. Kovai, E. ir B. Martišiai.

Po 5 dol.:
J. Svidras, P. Tyla, VK. kun. A. 

Klimas, J. Baužienė, A. Andriliunie- 
ne, A- Navickas, M. Sabatkevi- 
čius, A. Venckus, K. Šimėnas, D. 
Razulevičius, lievą Tvaskienė, Iz. 
Vasiliauskienė.

Po 2 dol: O. Chervakienė, I. Ver- 
siackas, O. Mačienė, I. Neviackie- 
nė, L Kačinauskas, A. Prevelis, F. 
Liutkevičius, U. Repšienė, I. ir A. 
Pečiuliai, Vincas Bielskis, T. Jačie- 
nė, I. ir A. Smilgiai, S. ir O. Alu- 
koniai, K. A. Kved., S. ir D. lasio- 
niai.

Po 1 dol.: L Uždavinienė, H J. 
Balulis, B.K. Kudirka, R. Kasnilie- 
nė. U. Mainonienė, P. Kudirka, E. 
Pakarklienė, E. Stadafnikienė, V. 
Grinkevičius, E. Kuodienė, J. Avi
žinis. A. Viškelis, F. Nevins, E. 
Dirsienė A Kavaliauskas, K. Pered 
nienė. O. Pažniokaitė, D. Banienė.

CARPENTRY - ALTBRATIONS - 
Flnished Basement*. — Everything 
done ReašonaMe Rates. AB work 
guaranteed. Special conslderatfon to 
Rehglous groups. — CaH CL 8-6808 

Ask for
' ’ MIKE LOMBARDI

JAMES J. HOLT A SON, Ine.
Ėst. 1607

Roefing of Mvery Deecriptton 
SkyHąMs - Leeders - Gettore

5 — . Bagdonas. K. Bartys, J. 
Juškienė, SL Kudulienė, St. Stag- 
niūnas. J. Bastys. Pr. Damijonaitis. 
P. Valaitis, Jazmaševičius. J. Naru
šis. J. Stankus. Jankūnas, V. Maci- 
konienė, P. Kirlslienė. J. Strimaitis. 
J. Miežaitis, T. Dūda, Tomkus. Nor
mantai, K. Valužis, K. Kaspariūnas 
J. Bagočius

4 — Strazdas
3 Vaitiekūnas, Janavičiai, Griga

liūnas
2 Budrys, Mrs. M. Martin, J. 

Grincevičius, Kliučinskas, J. Ra
manauskas, Pocius. Bitėnas, Lenor- 
tienė. Ramanauskas. A. Stongvlla. 
M. Gapšis, Zabarauski, A. Karalc- 
vičienė, Surpalis, D. Petručionis, K.

PITYSBURGH, PA.
Lietuvos Nepriklausomybės atga

vimo 45 m. minėjimo proga, au
kos Amerikos Lietuvių Tarybai, ko 
vai už Lietuvos laisvę.

Po 25 dol. Lietuvių piliečių Drau
gija ir Lietuvių ūkės klubas.

Po 20 dol. R. Veitas, 12 dol. kun. 
J. Girdis

Po. 10 dol. Homestead'o Lietuvių 
Klubas. S.L.A, 3čias apskritys, Lie
tuvos Vyčių 19 kuopa, S.L.A. 40ta 
kuopa. Lietuvių Mokslo Draugija, 
kun. W. Karaveckas, kun. A. Zub
rys. kun. A. Sušinskas. S. ir B. Ba 
kanas. W. Količius. B. Veitas. P. ir 
M. Jurgaitis. D. Kalėda ir D. Pet
raitis.
... Po 5 dol. S.A Aleliūnas, Mr. Mrs. 
Alexander, K. Bosas. L. Bugdinas, 
P. Dargiš, J. Gedris. J. Gramba. J. 
Jucys, J. Kižik. V-J. Kraus-Krauž- 
lys. W. Mozūraitis, A. Norkus. A. 
Triska, Mr. Mrs. Pikunas, K. • Pu- 
zinkevičius, J. Senulis, J. Skemun- 
dris, S. Tarta, A. Vai norius. D. Žą
sinas. A. Žiaukas, B. žokas ir A. 
žaliaduonis.

Po 3 dol. K. Sargotas ir J. Rud-

BA2NYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ 

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Po 5 doL: V. Augulis Abakana- 
vičiai, J. Blekaitis, M. ir O. Balčie- 
čiai, J. Bieliūnas. V. Cižiūnas, V. 
Gružas, J. Janušaitis. J. Jurkšaitis, 
V. ir O. Baltučiai. J. ir M. York- 
Jurkevičiai, A. ir J. Kepeniai. I. ir 
J. Keraičiai, A. ir B. Kažukauskai, 
J. Kuzinevičius, Liaugandai, Charles 
Kulas, A. Masionis. F. Misiūnas,- 
J. Rekežius, M. ir K. Senuliai. J. 
Stanaitis, J. Sprainaitis. J. Saba
liauskas. M. Šaulienė, J. Trainys, 
P. Tamauskas. Mrs. Urban, Mrs. H 
Ulinsky, A. Toleikis, A- žičkus, F. 
žičkus, J. žilius, V. ir J. Povilo- 
niai, A. Gustas. V. Adamavičius.

BARLOWE
FURNITURE CO. 

'3 floors of benuttful furaiture for 
every poeketbook. Check our prices 
before buying. Bank flnancing ar- 
ranged.

BEDROOMS e UVING ROOMS 
DINING ROOMS 

Tamps - Oeeastenal Pieces 
Medern - Contemporary - Provincial 

James Bariotta—Ovmer 
SH S-34S4 

530-34 86th SL, Brooklyn 
Opp. R.K.O. Dyker Thtr.

Bet. 5th Avenue A Ft. Ham. Pkvvy. 
Send for Free Brochure

Po $2.00 E. Aleliūnas, P. ir A. 
Genaitis. A. Krapas, P. Kvederis, 
Lapeika, Iz. Lukšis. A. Maskeliūnas, 
A. Maskeliūnas, Jr., S. Onaitis.

Po 1 dol. Abromaitis, N. Aleliū
nas. B. Andrevv, Arbačiauskas, A. 
Bernotienė. J. Blažaitis, J. Blažis, 
M Blažis. A. Budnikas, M. Blum- 
berg. V. Burdulis. J. Charles,' E. 
Chesno. ■ O. Cordell, P, Dalktunas, 
Ig. Dudėnas, W. Durch, H. Durka, 
A. Gediminskas, Ig. Janulis, P. Ją- 
sūnas, E. Jurgaitis. D. Kapšas, A 
Keraitis, J. Laukaitis, J. Lamans- 
kis. L. Leon, A. Mačiulis, F. Ma- 
saitis. J. Matonis. J. Melašis, A. 
Milės. B. Mikeška P. Minickis, J. 
Naubaras, B. Morris, A. Pirkehs, 
P. Pakutinskienė. S. Poceviče, A 
Potts. J. Paviliūnas, C. Pūkas, F. 
Pūkas, G. Pužas, A. Rozger, R. ir 
L. Saltys. P. Sargotas. V. Stanny, 
Ch. Šidlauskas. W. Skrabis, A. 'Stoč 
kus, E. Stučka. J. Šukys, J. Tauras 
J. Tumas, T. Unitis, K. Valskiš, J. 
Valskis. J. Žilinskas. V. Žilinskas, G 
Zink, M. žiaukas, A. Venslovaa, A. 
Yuitz, M. Blokas, G. žabgeaas, A. 
Žilinskas.

Aukų buvo 433.60 dol.
A. žaliaduonis

Imperial Gardens
Dance haRs, Dining rooms — Lux- 
uriously decorated for Weddings - 
Engagement parties - Banųuets - 
Bachelor parties. Reasokable prices. 

Accommodation from 50 to 650 
Air condtttioned

1209 Colgate Ave^ Brome, N. Y. 
(corner Westchester Avė.) 

For Reservattons caH:
TY 3-7133 — • TY 3-7134


