
Lietuvos kompartijos viršūnėje rusų yra 32.5 proc
Vilniuje sausio 9 ir 10 įvy

ko Lietuvos Kompartijos XIV 
suvažiavimas. Nuo 100 partijos 
narių renkamas 1 suvažiavimo 
atstovas ir nuo 100 partijos

Kaip Lietuva kolonizuojama, iš dalies rodė kompartijos suva
žiavimo ir komiteto atstovų rinkimai — rusų skaičius didėja

miteto pramonės ir statybos 
biuran ‘•išrinkti" pirmininku 
J. Maniušis, pavaduotoju S. Ja- 
siūnas ir nariais: A. Britovas, 
P. Dragelis. L. Gabrėnas. F. Je- Oe GAULLE, nepaisydamas draugų ir sąjungininkų priešinimosi, leidžiasi

kandidatų — 1 suvažiavimo pa
tarėjas be sprendžiamo balso. 
Suvažiaviman buvo “išrinkti” 
765 atstovai ir 99 be spren
džiamo balso. Reiškia, Lietuvos 
kompartijoje yra apie 76500 
narių ir apie 9900 kandidatų į 
partiją.

1961 suvažiavime buvo 688 
su sprendžiamu balsu ir 119 
su patariamuoju.

Kiek partijoje lietuvių?
1961 suvažiavime iš 807 man

datų lietuviai turėjo 556, t.y. 
68.9 proc., 1964 suvažiavime iš

864 mandatų lietuviai turėjo 
580. t.y. 67.1 proc.

Būdinga, kad iš 208 manda
tų, tekusių žemės ūkiui, tik 67 
teko kolchoznikam, sovchozni- 
kam ir brigadininkam bei fer
mų vedėjam. Kiek iš tų 67

mandatų teko tikriem kolchoz
nikam — sovietinė spauda ne
sako. Kiekvienu atveju kolchoz- 
nikai partijoje labai jau silpnai 
reprezentuojami.
Būdinga taip pat. kad 396 su

važiavimo atstovai yra ordinuo- 
ti sovietiniais ordinais. Vien

UŽSIENIO POLITIKOS KRIZĖS EINA VIENA PER KIT j
tik Vilniaus, Kauno ir Klaipė
dos miestai turėjo 368 manda
tus. Reiškia, partiečiai yra su
sitelkę didžiuosiuose miestuose,

MASKVA-WASHINGTONAS: 
Tik J. Tautos ir nusiginklavi
mas?

Užsienio klausimus išstūmė 
priekin Chruščiovas naujų me
tų proga paskelbtame memo
randume. Siūlė sutartį atsisaky
ti nuo jėgos vartojimo teritori
niam klausimam spręsti; siūlė 
nepuolimo sutartį. Valstybės 
departamentas rado, kad me
morandumas “nuviliantis”, ta
čiau svarstytinas. Naujausias 
prezidento Johnsono atsaky
mas sausio 20, apeidamas 
‘ nuviliančius” klausimus, siū
lo tartis dėl dviejų dalykų: dėl 
J. Tautų sustiprinimo, kad-jos 
pajėgtų spręsti tarptautinius 
konfliktus, dėl, nusiginklavimo, 
kuris vėl imamas svarstyti Že
nevoje sausio 21.

Tačiau pro šiuos metų me
tais ir šimtuose konferencijų 
neišspręstus klausimus kopia į 
sceną 'nauji konfliktai, kurie 
yra paveldėtų neišspręstų klau
simų nauji padariniai.

KUBA: Blokada nenusisekė — 
kas toliau?

Anglijos autobusų pardavi
mas Kubai, Ispanijos pastan
gos pristatyti Kubai laivų, su-

- tartis tarp Kubos ir rytų Vokie
tijos. Čekoslovakijos, Europos 
valstybių laivai Kubos preky
bos tarnyboje įtikino Washing- 
toną, kad Amerikos skelbta ūki
nė blokada Kubai nenusisekė. 
Neįvykdytas ir Amerikos paža
das blokuoti ginklus ir agitato
rius iš Kubos į kitas valstybes. 
Venezuelos riaušėse, Panamos, 
įvykiuose pagaliau Zanzibaro 
perversme dalyvavo Kuboje 
rengti teroristai bei agitatoriai. 
Johnsonas paveldėjo laukimo ir 
nieko nedarymo Kubos reika
lu politiką ir jos vaisiai pasiro
dė katastrofiški. Kas daryti? 
Klausimas dar laukia sprendi
mo.
PANAMA: Laikytis kietai, tar
tis dėl kanalo ar naują kasti?

Sausio 9 prasidėjusiose riau
šėse žuvo 25, sužeista 350, dip
lomatiniai santykiai tebėra nu
trūkę. Pagerėjimo nematyti. 
Abidvi pusės stovi prieš rinki
mus ir nenori prarasti presti
žo savo balsuotojų ir kaimynų 
akyse. Panama reikalauja paža
do derėtis dėl naujos kanalo 
sutarties, tada atnaujins diplo-

- matinius santykius Amerikos 
prestižas neleidžia tokį pažadą 
duoti, jei jo siekiama represi
jom. Lotynų Amerikos simpa
tijos Panamos pusėje. Sovietai 
pažadėjo Panamai paramą prieš 
Amerikos “imperializmą”. Pa
čioje Amerikoje prezidentas re- 
miąs griežtos politikos pusę. 
Tuo pat metu sudarinėjama 
opinija, kad Panamos kanalas, 
jau nebepatenkina Amerikos 
reikalų — jis nepajėgia perkel
ti didesnių laivų; imtas esąs

Prezidentas deklaracijoje skelbė vidaus politiką, bet 
užsienio klausimai irgi reikalauja atsakymų

kasti didesnį kanalą pro Nika- 
ragują, Kolumbiją ar Meksi
ką, kuris būtų tarpamerikinis.

būtų įvykdoma per 5-10 metų. 
Bet kas daryti šiuo konkrečiu 
metu — klausimas neišeina iš

kur yra administracijos ir pra
monės centrai bei gyvenimo 
patogumai.

Kiek centro komitete rusų?
Kaip ir 1961, į centro komi

tetą “išrinkti” 123 nariai. Tik 
pereitam centro komitete ru
sų buvo 35, t.y. 28.4 proc., o
naujajame rusų yra 40, t.y.Atominės energijos pagalba tai akligatvio.

R. KENNEDY IR SUKARNO — “daro pažangą”: esą Kennedy siekia In
donezijos, Filipinų ir Maiaysijos bendros konferepcijos.

INDONEZIJA: Atkalbės nuo agresijos?
Prezidentas pasiuntė R. Ken

nedy paveikti Indonezijos pre
zidentą Sukamo, kad susilaiky
tų nuo agresijos prieš Maiaysi
jos federaciją. Sausio 11 Ken
nedy ir Sukamo kalbėjosi, ta
čiau iš pasikalbėjimo tebuvo pa 
skelbta, kad “padaryta kiek pa
žangos”. Spauda pažymėjo, kad 
tai nereiškia, jog Sukamo bū
tų pažadėjęs nesiųsti savo par
tizanų teroristų į šiaurės Bor
neo salą ar Sarawak ar nusiųs
tų neremti. O jie remiami A- 
merikos ginklais- Prezidentui 
čia klausimas: remti ar nerem
ti? Pagal Kongreso nutarimą 
jis-turi paskelbti, kad paramos 
davimas yra Amerikos intere
sas; bet kada Indonezija tą pa
ramą vartoja agresijai, prezi
dentas gali susilaukti ne tik 
Anglijos protesto, bet ir vidaus

nepalankios opinijos. R. Ken
nedy dar lanko Filipinus ir ki
tas pietų Azijos valstybes. Bet 
nuo Indonezijos klausimo 
sprendimo gali priklausyti Viet
namo, Cambodijos, Thailando 
likimas: ar pietų Azija teks ko
munistiniai Kinijai, ar bus išlai
kyta Amerikos įtakoje?

32.5 proc. visų narių, neskai
tant tokių, kaip Niunka (vieti
nių rusų).

Centro komiteto sekretoriai 
visi liko tie patys: Sniečkus^ 
Popovas, Barauskas, Barkaus
kas, Maniušis, Songaila. Visi 
tie patys liko ir partijos prezi
diume, kurį sudaro tie šeši sek
retoriai plūs “premjeras” šu- 
mauskas, “pręzidentas” Palec- 
kfer iT'kotifeč^ISS^pirtnašis sek
retorius Cesnavičius. Centro ko-

kateriničevas. K. Kairys, P. 
Kulvietis. F. Strumila. Iškrito 
F. Bieliauskas. N. Izvekovas ir 
J. Grigonis. Nauji: F. Strumi
las. L. Gabrėnas, ir F. Jakate- 
riničevas. Centro komiteto že
mės ūkio biuran vietoj buvu
sių 7 “išrinkti” 9: pirmininku 
R. Songaila, pavaduotoju V. Ko- 
lesnikovas ir nariais: M. Griga
liūnas, R. Jurevičius. B. Lopa
ta. P. Masiokas, P. JHišutis, A. 
Ravdanis, A. Zorskas. Iškrito 
buvęs pavaduotojas Novickas. 
Nauji: Jurevičius, Lopata. Ma
siokas. Partinės - valstybinės 
kontrolės komitetan “išrinkti’: 
pirmininku A. Barauskas, pava
duotojais J. Strigaliovas ir P. 
Olakas, nariais: J. Betevas, K. 
Macevičius, S. Bistrickas, J. 
Driukienė, G. Saržickas ir F. 
Tichonovas. Iškrito B. Cirkovas, 
P. Dobrovolskis. Nauji: J. Be
tevas ir S. Bistrickas..

— Indijoje įvykiai eina taip, 
kad kelia Washingtone susirū
pinimą. Dėl konflikto su Pakis
tanu liejamas kraujas. Ūkinio 
plano įvykdyti nepajėgia, mais
to bei pramonės gamyba suma
žėjo- Saukiasi Amerikos para
mos.

ZANZIBARAS
Zanzibaro valstybėlės (320,

000 gyv.) perversmas sausio 12 
buvo suorganizuotas ir įvykdy-
■tas komunistų, treniruotų So
vietuose, Kinijoje, o teroristai 
— partizanai Kuboje. Po masi
nio galimų priešininkų naikini
mo — apie 4.000 — valdžia 
teko į prokomunistų rankas A- 
merika susilaukė ne tik nedrau
giškumo, bet ir įžeidimo — 
jos konsulas buvo suimtas ir 

’ su atkištu jam už nugaros 
ginklu ištremtas. N. Y. Times 
tai vertina tokiu komunistų lai-

Afrikos Kuba
mėjimu Afrikoje, kaip Ameri
kos žemyne yra jų rankose Ku
ba. Pabėgusi vyriausybė guo
džiasi, kad kova dar eisianti.

KOM. KINIJA: De Gaulle pripažinimas 
bet neturi vilties, kad tai įvyk
tų. Nesiims to nė vienas,, nes 
skiriasi iš pagrindų Johnsono 
ir de Gaulle politikos siekimai.

i riziką su kom. Kinija.

DU PEŠASI TREČIAS NAUDOJASI
Washingtone laikoma dideliu karteliu Amerikos politi
kai, kad de Gaulle pripažins kom. Kiniją

Prancūzija sausio 15 prane
šė Amerikai, kad ji netrukus 
pripažins komunistinę Kiniją 
be jokių sąlygų. Prancūzija ne
kreipė dėmesio į Amerikos pa
kartotinius Įspėjimus, kad kom. 
Kinijos pripažinimas būsiąs 
smūgis laisvajam pasauliui.
Į KUR TAS PRIPAŽINIMAS 
VEDA?

Pirmiausia į komunistinės 
Kinijos ir apskritai komunizmo 
laimėjimą Kom. Kinija išeis iš 
izoliacijos, kurioje ji buvo sten
giamasi laikyti labiausiai po 
Korėjos karo. Po Prancūzijos 
pripažinimo antras logiškas 
žingsnis bus — Kinijos įvedi
mas į J. Tautas. Prancūzija ją 
parems. Chr. Science Monitor 
ir Times aiškina, kad parems 
tada ir buvusios Prancūzijos 
kolonijos, kurios jau kaip'ne
priklausomos valstybės yra są
jungoje su Prancūzija, o tokių 
yra 10. Komunistinę Kiniją ligi 
šiol jau yra pripažinę 48 vals
tybės. Taigi balsavimas būsiąs 
57: 41 Kinijos naudai. Padidės 
tada ir kom. Kinijos politinis 
svoris Afrikoje bei komunisti
niame pasauly-

PANAMOS PARADOKSAI

Panamos prezidentas norėjo 
didesnės nuomos už kanalą. J. 
Chamberlain (Journal Ameri
can) priminė, kad be pajamų 
už kanalą Panama 1963 gavo 
dar 41 mil. iš Pažangos prog
ramos- Gavo, tačiau suvartojo 
tik 16 mil. Iš 2.9 mil. skirtų 
žemės ūkio reikalam, tesuvarto- 
jo 85,000, iš 4 mil., skirtų kai
mo elektrifikacijai, tesuvartojo 
150,000.

Yra pinigų, bet nežino 
nemoka ką su jais daryti.

Komunistinės Kinijos klausi
mas daugiausia rūpesčio kelia 
Washingtone, nes Prancūzija 
rengiasi su kom. Kinija už- 

<mėgsti diplomatinius ryšius. 
Sausio 19 išvyko parlamento 
delegacija porai savaičių tirti 
kultūrinio ir ūkinio bendradar
biavimo galimybių. Sausio 31 
kalboje ar dar anksčiau prezi
dentas de Gaulle paskelbsiąs 
apie kom. Kinijos pripažinimą. 
Vokietijos kancleris Erhardas 
sausio 20 pasiuntė savo min. 
Krone pas de Gaulle pareikšti 
Vokietijos neigiamą nuomonę 
dėl kom Kinijos pripažinimo. 
N.Y. Times rašo, kad klausimas 
galėtų būti sulaikytas, jei pasi
kalbėtų de Gaulle ir Johnsonas.

ZANZIBARAS — komunistinė bazė perversmas Afrikoje, pra 
dedant nuo Tanganyikos.

ar

jau-
Ta-

— Argentinoje suskilo 
nimo nacinė organizacija 
cuara, pasitraukė komunistai, 
kai jų infiltraciją demaskavo 
kun. Meinville. Žydai kaltino 
šią organizaciją antisemitizmu. 
Argentinoje žydų yra 430,000, 
po Amerikos — daugiausia-

NIXONAS TRIM KLAUSIMAIS
Nbtonas Philadelphijoje sau

sio 16 sakė komplimentus Johri
šo nui, kad lotynų Amerikos rei
kalam pakvietė Thomas Mann. 
Pasisakė, kad Panamos reika
lu Amerika neturi nusileisti 
“ne colio". Vadino nerealitine 
politika, jei J. Valstybės siekia 
Europos klausimus spręsti 
de Gaulle, nes jis kalba ne 
už save, bet ir už “naują 
cionalizmą"- Dėl Sovietų ir
nijos santykių — būtų klaida 
paremti jų ginče Sovietus.

Ruby "neatsimena"
Ruby advokatai ir psichiat

rai stengiasi įtikinti Ruby. kad 
jis neatsimena, nei kaip nei ka
da nušovęs Ošwaldą. Žmogui 
dar įkalbės, kad jis tikrai be
protis. Advokatai dabar kalba, 
kad jis “rusų" kilimo, jo tėvas 
tarnavęs rusų kariuomenėj.
. — Amerika spaudžia nacio
nalinę Kiniją, kad nenutrauktų 
santykių su Prancūzija, kai ji 
pripažins kom. Kiniją. Ameri
ka tikisi, gal pavyks tada turė
ti dvi Kinijas.

— N- Y. Times sustabdė 
laidą Los Angėles. Ji turėjo

nuos- 
laida

mėn.
min.

be 
tik 
na- 
Ki-

85,000 skaitytojų ir davė 
tolius. Paliko europinę 
Paryžiuje.

— Pakistane vasario 
jau lankosi kom. Kinijos
pirm. Chou En-lai. Pakistanas 
yra Amerikos sąjungininkas.

— Piety Afrika numato pasi
traukti iš J. Tautų.

— Cholera Saigone per 10 
dienų mirė 60 asmenų.

— Ženevoje sausio 21 atnau
jinta nusiginklavimo konferen
cija Prancūzija nedalyVauja ir 
dabar Anglų min. Butleris kvie 
tė Rusk ir Gromyko bendro 
pasitarimo Ženevoje. Rusk atsi
sakė.

— Kanados min. pirm. Pear- 
sonas po pasitarimo su de Gaul
le sausio 16 paskelbė, kad Ka
nada pasiūlė Prancūzijai urani- 
jaus nepriklausomai atominei 
jėgai organizuoti.

— Amerika 1963 Indonezijai 
davė 135 milijonus.

Indonezijos profesinės sąjun
gos nusavino anglų ir olandų 
įmones. Prie Shell kompanijos 
jau raudona vėliava.

— Prezidento Johnsono laiš
kui, kuris buvo sausio 20 rašy
tas Chruščiovui. Prancūzija ne
pritarė.

Anglai, pasiskardenę auto
busais. skirtais Kubai, dabar 
rengia jai 4 lėktuvus.

Is Zanzibaro 
į kaimynus

Zanzibaro perversmas per
mestas Į Afrikos žemyną, į Tan- 
angyikos valstybę. Sausio 20 ka
riuomenė surengė perversmą, 
minia plėšė krautuves su šū
kiais: "Kolonistai namo”. Už
muštų 14, sužeistų 120. Per
versmas sutapo su Zanzibaro 
revoliucinio prezidento atvyki
mų į Tanganyiką. Sausio 21 
pranešta, kad padėtis apramin
ta. Prie krantų stovi Anglijos 
karo laivas su 2000 vyrų, pasi
ryžęs eiti i pagalbą Anglijos pi
liečiam.

Nauji Melai Lietuvoje
Nauji Metai buvo trečiadie

nį. Tad sekmadienis prieš tai 
buvo paskelbtas darbo diena, 
kad būtų dvi nedarbo dienos 
Naujiem Metam.

Apie Naujus Metus žiema 
buvo lengva, nešalta.

Ar laimės iš to Prancūzija 
naujas rinkas savo gaminiam? 
Išplės prekybą su kom. Kinija, 
kaip J. Valstybės stengiasi plės
ti su komunistine Rusija? Ti
mes ir kita spauda atsako, kad 
prekyba galima ir be to pripa
žinimo. Antra vertus, ir pripa
žinimas prekybos gali neduoti. 
Nurodo pavyzdžiu Belgiją, kuri 
Kinijos nepripažino, bet pre
kiauja daugiau nei Olandija, ku 
ri yra pripažinusi.
KAS PASKATINO DE GAUL
LE į NAUJĄ POLITIKĄ?

De Gaulle žino, kad ūkinis 
interesas nereikalavo pripažini
mo. Bet jam yra dabar svar
besnis politinis interesas. Pir
miausia, jis siekia išvengti izo
liacijos, į kurią jį stumia Ame
rikos politika. Būdinga, kad ap
sisprendė kom. Kiniją pripa
žinti kaip tik dabar, tuo pačiu 
metu, kai Johnsonas pasikvie
tė Vokietijos kanclerį ir Itali
jos prezidentą; kada Johnsonas 
atsisakė susitikti su de Gaulle 
Karibuose Tuos Johnsono žy
gius de Gaulle įvertino kaip A- 
merikos siekimą izoliuoti de 
Gaulle Europoje, atitraukti nuo 
de Gaulle Vokietiją ir Italiją. 
Tuo metu de Gaulle ir paskel
bė apie savo žygį su kom. Ki
nija.

Pasak Chr. Sc. Monitor, de 
.Gaulle supranta Amerikos poli
tiką Europoje kaip siekimą do
minuoti tarp sąjungininkų- 
Tam ji siekia išlaikyti ir atomi
nį monopolį. Tam ji priešina
si ir de Gaulle pastangom su
kurti nepriklausomą atominę 
jėgą.

De Gaulle tiki, kad drauge 
su Rusija, kita atomine galy
be, Amerika siekia dominuoti 
ir spręsti pasaulio reikalus. 
Taip vertindamas Amerikos po
litiką. de Gaulle prieš Wash- 
ingtono-Maskvos bendradarbia
vimą siekia sudaryti Paryžiaus 
-Pėkingo bendradarbiavimą. Ki
nų spauda pažymėjo, kad Pran
cūzijos atsakingi žmonės, ku
rie lankėsi Kinijoje. Amerikos- 
Prancūzijos santykius prilygi
no Sovietų-Kinijos santykiam.

De Gaulle siekia dar dau
giau. Siekia ne tik suardyti, 
kaip jis supranta, jam užmestą 
izoliacijos tinklą, bet pereiti i 
ofenzyvą — siekia Prancūzijos 
politinę įtaką atgaivinti pietų 
Azijoje Amerikos kaina. Jis ne
tikįs Amerikos dabartine po
litika pietų .Azijoje. Jis pasisa
ko už neutralumą, kuris gali
mas tik susitarus su Kinija. Su 
Kinija lengviau bus galima 
susitarti, jei iš pietų Azijos 
bus išstumta Amerikos įtaka, o 
sustiprės Prancūzijos įtaka.

Tokis atrodo taš politinis žai
dimas. kuris eina iau ne pagal 
kokius principus, o pagal dvie
jų susikibusių imtynėse norą 
— palošti vienas kitam koją ir 
išsiristi į viršų

Trečias iŠ to laimi ir — juo
kiasi.
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Didy sis
Optimistai, pabuvoję savaitę 

Vilniuje, o laimingesnieji dar 
dar pasiekę Kauną, Druskinin-

brolis vis dar tebesergsti
"Turistai dažnai yra nustebinti 'laisvėm', kurios jiem lei

džiamos dabar Rusijoje. Bet ekspertai žino, kaip tai parodė 
Barghoomo istorija, kad anas įspūdis yra iliuzija."

bia: matai, vaikščiojom po Vil
niaus gatves, ir niekas paskui 
mus nesekiojo — tikra laisvė!

Skeptikai, nesilankę nei Vil
niuje nei Maskvoje, bet pažinę 
sovietinę sistemą iš kitų šalti
nių arba ij iš savos patirties, 
nepasitiki optimistų pasakoji
mais ir pasako: sekliai nėra to
ki kvaili, kad juos pastebėtu
mėt

Seka, ar neseka, užsienietis 
gali laisvai pasižvalgyti ar yra 
suvaržytas? — Prie šio klausi
mo sustojo ir N. Y. Times Ma
gazine bendradarbis Edward 
Crankshaw, pats ne kartą kelia
vęs pa Sovietų Sąjungą.
Turisto įspūdis:

Minėtas autorius rašo: “Tūks
tančiai turistų iš Vakarų lanko
si Sovietų Sąjungoje. Daugu
mas jų tikisi būsią sekami ir 
stebimi; būsią atitverti nuo vie
tinių gyventojų; būsią suvaržy
ti judėti. Jau būdami Rusijoje, 
jie nuoširdžiai esti nustebinti 
radę, kad taip neįvyko, ir dau
gelis jų grįžta namo, kalbėda
mi, kad populiarusis įsivaizda
vimas apie Sovietų Sąjungą 
esąs netikras; kad rusai šypso
si ir yra taurūs šeimininkai, 
kad žmonės natūraliai ir drau
giškai domisi lankytojais; patys 
Inturisto vadovai esą malonūs, 
ir kad jiem buvo leista eiti, kur 
jie norėjo, kalbėti, su kuo jie 
norėjo, ir kaišioti savo nosį, 
kur tik norėjo*’.

Tokis yra eilinio turisto mė
gėjo įspūdis.
Specialisto įspūdis:

Autorius priminė pareiški
mus grof Frederick Barghoor- 
no. specialisto Rusijos klausi
mais, ne kartą po Rusiją kelia
vusio specialiais tikslais. Po sa
vo paskutinės kelionės, kuri bai
gėsi kalėjimu, apkaltinimu šni- 
pinėjus ir ištrėmimu, Barghoor 
nas spaudos konferencijoje pri
sipažino. kad Sovietų Sąjungo
je laisvai judėti “yra sunkiau, 
net negu aš buvau manęs”. 
Barghoornas žinojo, kaip sovie
tai jautrūs užsieniečiam. Jis dėl 
to iš anksto pranešinėjo sovie
tų valdžiai, kur jis vyksta ir ką 
nori patirti. Jis buvo korektiš
kas. nenorėdamas sudaryti ne
malonumų nei valdžiai nei at
skiriem asmenim. “Aš buvau 
tąip atsargus, kad aš nesilan
kiau nė viename privačiame 
bute Sovietuose ir nekalbėjau 
daugiau kaip keletą minučių su 
priešingos lyties asmenim.... 
Dar. be to. niekad nesiimdavau

į Rusiją foto kameros ir netu
rėjau jos visai nė šios pasku
tinės kelionės meto”.

Crankshaw, pats nemaža lai
ko praleidęs Rusijoje, tvirtina, 
kad abiejų liudininkų įspūdžiai 
yra teisingi. Bet jie kalba apie 
visai skirtingus dalykus. Profe
soriaus Barghoomo įspūdis yra 
tikrosios Sovietų Sąjungos įspū
dis, o turisto įspūdis yra įspū
dis tos Rusijos, kurią rodo spe-

daliai turistam. Jiem yra pa
rinkta. pusė tuzino didžiųjų 
miestų, pusė tuzino kolchozų, 
vienas ar pora susirinkimų. Pa
rodoma tai, kas paprastai/rodo
ma vitrinose.
Stalino ir Chruščiovo vitrinos:

Stalino laikais Sovietų vitri
noj buvo mažiau rodomų daik
tų nei Chruščiovo vitrinoje. Vie
nu tarpu Stalino laikais vitrina 
ribojosi viena vienintele Mask
vos gatve - Gorkio gatve,' ke-

LENINO mauzoliejus Kremliuje. Rodomas visiem turistam.

letu statinių, tarp kurių vienuo
lynas, vienas ar du fabrikai, 
vienas ar pora tadehozų. Visa 
tai turėjo rodyti sovietų ūki-

Maskva yra didžiausia vitri
na šiom gėrybėm. Eiliniam tu
ristui leidžiama laisvai judėt 
Maskvoje; jam leidžiama pama
tyti dalykus, kurių vyriausybė

joje yra daugiau numerių- Vie-

prekių yra laisvė ir liberalu
mas.

ir kad juos matytų — jam lei
džiama žinoti, tad yra purvi
nų pietų, tamsių ir triukšmin
gų kiemų. Tai yra kaina, mie
lai mokama, siekiant įpiršti ir 
parduoti didesnius dalykus...

(Bus daugiau)

DABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W.4S Street, New¥«k 36, N.Y. • Tel. Orele 5-7711

LIETUVOJE

vizas, 
raSy- 

Europa

Dr. Bredikio širdies stimuliatorius

dikis apgynė disertaciją medi
cinos daktaro laipsniui Jo ty
rinėjimo dalykas buvo, kaip 
atgaivinti ir priversti judėti su
stojusią širdį. Jo sugalvotas sti
muliatorius, kai prie nustoju
sios veikti širdies prijungė elek
trodus, davė gerus rezultatus— 
privertė širdį iš naujo veikti.

- Aparatas dabar gaminamas se
rijiniu būdu.
Šiaulių motorėliai

Šiaulių dviračių fabrikas su
silaukė gausiai priekaištų, kad 
jo gaminami motorėliai blogos 
kokybės. Vienas iš Sumos sri
ties rašo skundą: “Įsigijau mo
pedą (motorinį velosipedą) ‘Ri- 
ga 1’. Bet nesuspėjau nuvažiuo
ti nė dvidešimt -kilometrų, kai 
motoras užsikimšo. Kai nuė
miau motoro dangtį, pabiro me
talinės nuolaužos”. Toki skun
dai ateina iš Odesos, Irkutsko 
ir kitur. Esą ‘ ‘sojuzglavtorg” 
(Sovietų Sąjungos vyriausioji 
prekybos) vadovybė atsisakiusi 
priimti 7,000 užsakytų motorė
lių. Sov. Litva Nr. 265 kaltina 
už tai inžinierius-
Kinai kolchozuose

Partinio-valstybinio kontrolės 
komiteto inspektorius A. Lin
ge ir kinofikacijos inžinierius 
R. Gudynas prmuoja, kokio- 
5e J... 
Mąslių r

įte^ &nų rodymas

KELIONEI LIETUVA IR LAIŠKAI APIE LIETUVĄ
Draugas 1963 gruodžio 13 ir 

Dirva sausio 10 paskelbė pa
reiškimus asmens, keliavusio 
į Lietuvą- Rašo:

“Visi Amerikos piliečiai, ku
rie važiuoja į Lietuvą, turi nu
rodyti savo giminių antrašus 
Lietuvoje. Aplikacijos vizoms 
gauti siunčiamos į Maskvą, ir 
kai tik Maskva gauna 
kaciją, tuojau siunčia Į 
slaptai policijai ištirti 
minės, jų gyvenimo 
kuo jie užsiėmė prieš

- SPAUDA

tą apli- 
Lietuvą 
apie gi- 
salygas.

kokius darbus dabar dirba. Tos 
žinios renkamos aplinkiniu ke
liu, apklausinėjant vietinius kai
mynus, darbovietėje, policijoje 
ir pas partijos narius, nežinant 
giminėms. Vėliau pavedama ka
riuomenės slaptajai policijai 
tirti. Pas atsakingesnius gimi
nes atsilanko kariuomenės ma
joras ar net pulkininkas.

“Kada amerikietis atvažiuoja 
į Vilnių, viešbutyje jam duoda 
kambarį, kuriame yra suvesti

CASTRO ŠIOMIS DIENOMIS LANKĖSI PAS CHRUŠČIOVU

... ir tokie ii užpakalio (Oie Weltwoche)

TOKIE galingi, priešakiniai mes atrodome nuo Lenino mauzoliejaus pakopos...

kinomechanikas S Guntis pasi- i 
prašęs atostogų, neš jis netu- Įj 
rįs ko veikti. Kolchozuose ne- I 
są nė vienos salės, kuriose ga- I 
lėtų rodyti filmus. Kontrolieriai i 
aplankė keletą kolchozų ir tik- Į 
rino Gunčio pareiškimą. Rado, | 
kad jis teisingas. Viename iš | 
didžiausių kolchozų “Bolševi- I 
ke” klubo salėje rado supiltus 
kolchozo grūdus. “Katališkių” 
kolchoze “kultūros namai” pa
versti taip pat javų sandėliu. 
Pačiuose Žasliuose ir eilėje to 
rajono vietovių, jei ir yra fil
mam demonstruoti salės, tai jos 
nešildomos ir žiemai nepritai
kytos.
Elektra kolchozuose

Ekonominės komisijos posė
dyje energetikos ir elektrifika
cijos valdybos viršininkas J. 
Nekrašius pranešė, kad per 4 ■ 
metus elektra įvesta 900 kol
chozų ir sovchozų- Ligi 1963 i 
metų galo turėjo būti prijungta Į 
prie elektros tinklo 94 proc. vi- ! 
sų kolchozų, o 1964 ir visi. Dau
giausia buvo kalbama posėdy
je, kad kolchozuose ir sovęho- 
zuose nemokama dar išnaudoti 
elektros energijos ūkio reika
lam.

mikrofonai. Telefonas sujung
tas su magnetofonu taip, kad 
visi pasikalbėjimai yra atžymi
mi. Amerikkįiui, žinoma, nie
ko nedaro, bęt kada amerikie-

tai likusieji giminės Lietuvoje, 
kurie turi atsakomingus dar
bus, būna pažeminami- darbo
vietėje, kartais viršininkas pa
siūlo paduoti pareiškimą, kad 
atsistatydina nuo darbo. Jie 
yra sekami, kiek siuntinių gau
na iš Amerikos ir ką su jais 
daro ir iš kokių šaltinių pragy
vena”-

Teko patirti, kad vykstan- 
tiem į Lietuvą reikia atsakyti 
aplikacijoje ir tokius klausi
mus: kokiai komunistinei orga
nizacijai priklausai, ar lankaisi 
bažnyčioje... Asmuo, kuriam 
su tokia aplikacija teko susi
durti, pasakojo, kad jam viza 
buvo neduota, kai pasakė, kad 
lankosi bažnyčioje.
Dėl Vienybės laiškų

Laisvoji Lietuva sausio 8 at
kreipė dėmesį į Vienybės lai
kraštyje skelbiamus tariamus 
laiškus, kurie rodo, koki laiš
kai randa Vienybėje vietos. 
Vieną tokį Vienybės paskelbtą 
laišką L.L. cituoja:

“Jei suskaitytume, kiek bol
ševikai lietuvių nužudė per pir
muosius okupacijos metus (į- 
skaitant išvežtuosius) ir kiek 
už tai buvo lietuvių rankomis 
nugalabytų komunistų ir žydų, 
netgi visai nekaltų vaikų, tai 
gausime ne ‘galvą už galvą’, bet 
už kiekvieną lietuvio galvą apie 
10 žydų ir komunistų galvų”.

L- Lietuva tokį Vienybės laiš
ko skelbimą vertina šiais savo 
antraštės žodžiais: ‘ ‘Vienybė 
spiovė tautai į veidą! Joks lie
tuvis iki šiol dar neišdrįso mes
ti tokių baisių kaltinimų žudo
mai tautai, išskyrus tautos iš
gamas komunistus, tarnaujan
čius už grašius maskoliams. 
Vienybė pasekė jų pėdomis..”

Knygos mėnuo
Lapkričio 15 buvo paskelb

tas knygos mėnuo, kurio metu 
buvo organfaaojaH^ Stygos ra
šytojų ir skaitytojų susitikimai 
ir knyga kitaip populiarinta. 
Buvo paskelbta, kad per 3 me
tus knygų parduota už 30 mil. 
rublių. Tai bendras skaičius. 
Bet kada Sov. Lrtva Nr- 267 
ėmė minėti atskiras vietoves, 
tai vaizdas susidarė kitoks. Pvz. 
Eišiškių rajone knygų platini
mo nesiėmė per pirmus devy
nis mėnesius nė viena vartoto
jų koperacijos krautuvė, ir per 
tuos 9 mėnesius knygų par
duota tik už 45 rublius. Ignali- 
no rajone “kultūros bei švieti
mo įstaigos” knygų išplatino už 
15 rublių. Panašiai Molėtų ra
jone.
Archeologų konferencija

Vilniuje archeologų ir etno
grafų konferencija truko tris 
dienas. Dalyvavo ir Latvijos bei 
Estijos universitetų atstovai. 
Konferenciją atidarė istorijos 
instituto direktoriaus pavaduo
tojas J- Jurginis. Tarp prane
šimų minimi Vilniaus universi
teto archeologijos ir etnogra
fijos katedros vedėjo. P. Kuli
kausko ir istorijos mokslų kan
didatės R. Rimantienės.

KALĖDOS LIETUVOJE
.. .“Bernelių mišios buvo 8vl. 

ryte. Aš irgi nuėjau 7 kilomet
rus naktį. Žmonių buvo pilna 
bažnyčia, bet ne tiek, kaip se
niau . -. Per Kalėdas visi turi 
dirbti, tiktai ūkininkai laisves
ni. Vaikai irgi visi eina į mo
kyklą. Kalėdų eglutes ruošia 
per Naujus Metus. Bet namie 
tėvai su vaikais vistiek švenčia.

.. .Čia įdedu kelias iškarpas, 
kaip pas mus dabar kovojama 
su tikinčiais. Tikintieji negali 
savo balso iškelti- (Iš vieno laiš
ko, gauto šiomis drenomis iš 
Lietuvos).

Benjaminas Franklinas, žy
mus amerikiečių išradėjas, bu
vo įsitikinęs, kad šaltis palai
ko sveikatą Jis žiemos vaka
rais apie 5 minutes stovėdavo 
šaltyje nuogas. Savo kambary
je turėjo keturias lovas: kai vie
noje sušildavo, guldavo į kitą; 
kambarys nebuvo kurianamas.

Cosmos Parcels Express Corporation
Paskubina jūsų siuntini jūsų draugams ir giminėms į bet kurių 
SSSR dalį....................................... Licensed by V/O Vneshposift.org
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DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ

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

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

SIŲSKITE Į LIETUVĄ IR SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei! Pa
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!

Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM 

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

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525 
Cor. DELANCY, N.Y.C.

KRAUTUVES ATVIROS KASDIUN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS &ESTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 '■'AK.

8. Beckentelno krautuvėse kalbama rusiSkai, lenkiškai, ukminidkal 
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium i viršų, 

arba IND traukintu d-6 Avenue iki Delancey Street.
Atsineškite ši skelbimą, kurte bus ypatingai Įvertintas

VILNONĖS MEDŽIAGOS JOSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus j Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orehard St. Tel. AL 4-8319 New York 2, N. Y.

GRANE SAVINOS &LoanAssociation

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.
47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083 

Nemokamai vieta automobiliams

41/2 % INVESTMENT 
ACCOUNTS
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Pinigai įdėti prieit mėnesio 15 d. duoda dividendus už Vis* mėnesį. 
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Prašome aplankyti nauja mūsų n»nų.

VALANDOS: Pirmd. Ir ketvirt. 9:00 ryto 8:30 vakaro: Antrad. ir 
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9:00 ryto — 12 00 dienos Trečiadieniai* uždaryta.
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Kad visa būtų vienybėje
Krikščionių vienybei išmels

ti kasmet yra laikomos aštuo- 
nių dienų pamaldos, vadina
mos Bažnyčios vienumo okta
va. Pamaldos pradedamos sau
sio 18, užbaigiamos sausio 25- 
Pirmoji iš tų liturginių dienų 
primena šv. Petrą, antroji — 
šv. Povilą: du apaštalus, kurių 
veikimu ir kankinio mirtimi 
buvo Įtvirtinti Bažnyčios pama
tai. Bažnyčia kūrėsi ir plėtės 
vieninga? Skilimas prasidėjo vė
liau. Oktavos pamaldomis mel
džiama, kaip ir Kristus yra da
ręs paskutinėje savo maldoje, 
“kad visi būtų viena”.

Bažnyčios vienumo oktavą 
yra pradėjęs ir išplatinęs kun. 
Thomas Wattson (1863-1940), 
episkopalas konvertitas, steigė
jas naujos kongregacijos, pra
mintos atgailaujančiais pranciš
konais. Jų židinys yra New 
Yorko valstybėje, Garrisone 
Oktavos pamaldas už Bažnyčios 
vienybę jis pradėjo 1908 me
tais. Popiežius Benediktas XV 
patvirtino 1916. Pastaruoju lai
ku oktavos pamaldos laikomos 
taip pat protestantų ir ortodok
sų. šiemet pirmąjį kartą sutar
tos bendros maldos — parink
ti tie patys maldų tekstai. Vie
tomis suorganizuotos ir bend
ros pamaldas, kaip antai bosto- 
niškiame Harvarde. Akstinu pa
sitarnavo visuotinis Bažnyčios 
susirinkimas ir popiežiaus Pau
liaus IV kelionė Į Šventąją Že
mę.

★

Popiežiaus Pauliaus VI istori
nė kelionė į Šventąją žemę bu
vo atlikta dviem savaitėm prieš 
prasidedant oktavai. Susitiki
mas su graikų ortodoksų patri
archu Atenagoru, jo deleguo
tų atstovų atsilankymas Vatika
ne ir Šv. Tėvo užuomina apie 
revizitą Anglijos Bažnyčios vy
resnybei ne tiktai sudarė palan

VICTOR MAGO

Begtis i Vakarus

(2)
PASIŽADĖJIMĄ, kad savano

riškai stosiu į kariuomenę, par
tijai bet kada pašaukus, turėjau 
pasirašyti. Kitos išeities nebu
vo. Bet tai padariau tiktai 1962 
metų pavasarį, kai buvau pasi
ryžęs šuoliui per sieną. Tam 
planui ruošėmės keletą savai
čių.

Dienų dienomis stebėjome 
vietą, kuri atrodė mums tinka
miausia prasiskverbti. Gerai ži
nojome, kur vaikštinėjo ir * sau
gojo “vopai” (liaudies policija), 
kada sargybos buvo keičiamos, 
kada jas tikrindavo karininkas 
Nustatėme, kurioje vietoje ir 
kuriuo laiku turime prasiveržti 
iš rytinės Berlyno zonos į va
karinę.

Susitikome devintą valandą 
vakare. Daug ko kalbėti nebu
vo reikalo. Viskas jau buvo 
apkalbėta, aptarta ir pasiruoš
ta. Prie sienos važiavome auto
mobiliu. Jame persivilkome juo
dais megztukais, kad tamsoje 
būtume sunkjau įžiūrimi, užsi
maukšlinome tamsias biretes. 
Nors oras buvo gražus, bet ge

rokai šaltas. Aš vėl pajutau 
skilvyje tą nejaukų jausmą, 
kaip anuomet tardomas parti
jos pareigūnų arba laikydamas 
egzaminus. Vadinasi, baimė 
dilgė kažkur paširdyje.

Mūsų buvo penki. Trys turėjo 
prisliuogti prie spygliuotų vie
lų, kad pavojaus atveju galėtų 
tuojau suteikti pagalbą. Vienas 
turėjo budėti kiek atokiau au
tomobilyje. Vienas įsispraudė į 
telefono būdelę. Jei reikėtų, 
būtų šaukiamasi policijos jai su
klaidinti. Turėjome pravesti ke
turis bėglius.

Ilgai stebėdami, buvome pa
tyrę, kur vopai slėpė aliarmo 
vielas, kurios tuojau susinda
vo aliarmu, jei tik kas prisi
liesdavo spygliuotos tvoros. Tu
rėjome pasidarę tų laidų brė
žinius ir jais aprūpinę bėglius; 
buvo nurodyta, kokių laidų ir 
kurioje vietoje negalima užkliu
dyti. Taip pat buvome sutarę, 
kad lauksime prie sienos tarp 
dešimtos valandos vakaro ir 
pirmos nakties.
Truko apie valanda laiko, kol 

prašliaužėme tuščią ruožą tarp

kų nusiteikimą oktavos mal
dom, bet ir parodė popiežiaus 
Pauliaus VI konkrečius žings
nius siekti vienybės. Betlieju
je būdamas, jis kalbėjo: “Kris
tus nori ir mus Įpareigoja da
ryti visą ką galime, su meile 
ir išmintimi, kad visi krikščio
nys sulauktų didžios palaimos 
ir garbės iš Bažnyčios vieny
bės’-

Vienybei pasiekti, be abejo, 
tai tik pirmieji žingsniai ilgo 
ir nelengvo kelio. Daug leng
viau skelti, negu jungti. Ski
limo pradžioje abejose pusėse 
dar ilgai būna daug ko bendro. 
Tik laikas vis labiau tolina ir 
sudaro naujų neesminių skir
tumų, kurie gyvenimo prakti
koje įsigali ir pasidaro psicholo
giškai ne mažiau reikšmingi, 
kaip ir pagrindiniai dalykai. 
Skaldomojo elemento dar įne
ša kivirčai, ginčai ir patirtos 
nuoskaudos. Reikia tvirto no
ro, nuoširdžios dvasios ir atlai
dumo, kad visų pirma būtų nu
galėti. tie antriniai kliuviniai. 
Ir čia pop. Paulius VI yra pir
mas žengęs didelį žingsnį, ku
ris daugelį nekatalikų nustebi
no: “atsiprašome, jei buvo kam 
padaryta nuoskauda; ryžtamės 
daryti visas protingas nuolai
das vienybei siekti, išskyrus 
tai. kas liečia tikėjimo tiesas”.

Tiesa yra vienybės pagrin
das ir žmonių jungtis. Skiria
mės dėl to. kad nesutariame 
dėl tiesos arba nenorime už ją 
apsispręsti. Apsisprendimas į- 
pareigoja tiesos laikytis, gi ji 
ne kiekvienam ir ne kiekvienu 
atveju paranki ar maloni. Už
tat buvo pasakyta: “šviesa atė
jo į pasaulį, bet žmonės labiau 
mėgo tamsybę”. Oktavoje pra
šoma melstis, kad būtų labiau 
pamėgta tiesos šviesa ir tiesoje 
rasta tobula vienybė.

Sausio 21 sueina dešimts me
tų, kai Sibiro kankinio mirti
mi užbaigė savo amžių prof. 
kan. Fabijonas Kemėšis, lietu
vių • Darbininkų Sąjungo s 
(LDS) ir jos laikraščio Darbi
ninko steigėjas ir vyriausias re
daktorius. Ilgame jo amžiuje 
ir visoje grandinėje jo religi
nės, tautinės ir socialinės veik
los darbuose tai tik vienas žie
das. Vienas iš daugelio jo pa
likimų Amerikoje ir Lietuvoje- 
Tuos du kraštus — savo gimtą
ją tėvynę ir emigracinę Lietu
vą — buvo sujungęs it koks 
tiltas, nors Amerikoje bė per
traukos yra gyvenęs tiktai vie
nuolika metų (1913-1924). čia 
velionies veikla sutapo su pir- 
uoju pasauliniu karu ir Lie
tuvos atsikūrimu, o Lietuvoje— 
su prieškariniais caro laikais ir 
ilgu Nepriklausomos Lietuvos 
laikotarpiu. Jis priklauso tai 
mūsų kartai, kuri dėl laisvos 
Lietuvos kovojo, ją kūrė, jai 
gyveno ir dėl jos mirė.

Naujos gadynės kunigas
Fabijonas Kemėšis buvo 

aukštaitis nuo Aluntos, gimęs 
dar spaudos draudimo laikais 
(1879), anksti netekęs tėvo 
(1891). kuris visą savo šeimą 
buvo padaręs lietuvybės židiniu 
ir persunkęs kovos dvasia už 
lietuvišką raštą ir žodį. Ėjęs 
mokslus Palangoje, Liepojoje 
ir Kauno kunigų seminarijoje, 

2EMĖS ŪKIO AKADEMIJOS rūmai Dotnuvoje. Rūmai susprogdinti karo metu 1944 vasarą.

gyvenamų namų ir spygliuotos 
sienos. Po tą ruožą bėgiojo 
prožektoriaus šviesa, su kuria 
vopai žaidė sargybos bokšte 
Šviesos pluoštui užėjus, lyg sau
lei iš po debesų, priglūsdavo- 
me kietai prie žemės nejudėda
mi. Jei mus pastebėtų, mūsų 
žaidimui būtų galas. Gi 300 me
trų yra gana plati juosta, kai 
reikia nusliuogti pilvu ir sau
gotis, kad nebūtų pastebėtas ju- 
dąs daiktas.

Penkiom minutėm prieš de
šimtą valandą buvome jau tik 
už šešių metrų nuo spygliuotų 
vielų. Už dešimt žingsnių gre
ta manęs gulėjo Hansas; iš ki
tos pusės turėjo būti Klausas. 
Už mūsų nugaros pakilo mė
nulis. Jo sidabrinė šviesa lyš- 
čiojo daubą ir vielų tvorą. E 
gyvenamų namų, likusių mūsų 
užpakalyje, kartais pasigirsda
vo vienas kitas neryškus žodis; 
šiaip jau buvo tylu. Rytinėje 
zonoje visi namai buvo lyg iš
mirę.

Kažkur bažnyčios bokšte 
laikrodis išmušė lygiai dešimtą 
valandą- Naktis buvo vaiski ir 
rami, jokio vėjelio; žemė dar 
gana šalta, šaltažemis jautėsi 
pro rūbus, purtė drebuliu. Aš 
gulėjau jaunoje pavasario žolė
je už krūvos lapų, kuriuos čia 
buvo sušlavęs koks nors darži
ninkas. Prieš mane daubo
je kartais kvarktelėdavo besi- 
terliojanti varlė. Draugų nema
čiau, nors iškeldavau galvą vir

kunigu buvo įšventintas 1902. 
Seminarijoje degė tokia pat 
lietuviška dvasia, kaip ir na
mie, tik Kaune susidūrė ne 
tiek su rusų žandarais, kiek su 
seminarijos lenkintojais. Ins
pektorius kulvarta Ks. Kriški- 
jonas, latvis dėjęsis lenku, gra
sė mesti “Velniška reika
lą” (szatanską sprawą): lietuvy
bę ir “socializmą” ... Taip bu
vo vadinamas gilinimasis į po
piežiaus Leono XUI socialines 
enciklikas, sprendusias ano me
to opias socialines problemas 
krikščioniškoje šviesoje. Socia
liniai klausimai kun. F. Keme
šiui rūpėjo visą jo gyvenimą. 
Jis priklausė tai naujai Lietu- 
•vos kunigų kartai, kuri ryžosi 
būti lietuviška, patriotiška, de
mokratinė ir, sakytume, bau
dinė, arba tokia, kokie buvo 
Uetuviško kaimo žmonės. Su 
jais ir jiem dirbti, aukotis, švies 
ti — buvo kun. F. Kemėšio jau
čiamas pašaukimas.

Organizacinio darbo sraute
Būdamas vikaru Tauragėje, 

Subačiuje, Vabalninke, kun. 
F Kemėšis organizavo draugi
jas ir chorus, rengė lietuviškus 
vakarus, steigė kooperatyvus, 
lavino pradžios mokyklom mo
kytojus, kūrė skaityklas, suau
gusiųjų kursus, ragino moky
tis amatų, imtis prekybos, vers
lo. Seniem klebonam tai atro
dė “nekunigiškas rūpestis” ...

šum lapų krūvos ir dairiausi 
ton pusėn, iš kur jie turėjo pri- 
šliaužti. Aplinkui ramu ir tylu.

Prieš vienuoliktą valandą pa
sirodė sargyba. Ėjo du vyrai, 
tyliai šnekučiuodami- Mes jų 
laukėme gulėdami prilipę prie 
žemės. Sargybiniai sustojo to
je vietoje, kur turėjo gulėti 
Hansas. Užsidegė cigaretes ir 
nuėjo toliau. Vėl ramu.

Mes tebelaukėme kitų bėg
lių. Apie patį vidurnaktį išgir
dau trakštelėjimą, lyg kas bū
tų užsistojęs ant sausos šakos. 
Tai Klausas tylutėliai sukosėjo 
ir keikėsi. Daugiau nieko nesi
matė. Po 20 minučių sargybi
niai turėjo grįžti. Palei vielų 
tvoras mes matėme gana ilgo
ką ruožą, nušviestą mėnulio

Netoli manęs sucirpė. Tai bu
vo ženklas, kad galima judėti, 
šmėkštelėjo vienas šešėlis, pas
kui antras, žolėje kyštelėjo 
mano draugų galvos. Dar buvo 
likę apie 12 minučių ligi sar
gybinių grįžimo.

Kai sargybiniai užtruko, ma
ne pradėjo apimti nerimas. Gal 
atsitiktinai sargyba nuėjo kitu 
keliu? Ar galėsime nepastebėti 
nuo sienos pasitraukti arba ją 
praeiti? Kodėl pasirodė tiktai 
du bėgliai, o ne keturi, kaip bu
vo sutarta?

šie ir kiti klausimai lėkė pro 
mano smegenis akimirkom. Aš 
supratau, kad jaudinuos ir ga
liu netekti dvasios pusiausvy
ros. Suvaldžiau savo mintis,

Jaunam gi vikarui, kuris ge
rai suprato Lietuvos švietimo 
ir kultūrinio kilimo reikalą, tai 
buvo pareiga — krikščioniškas 
ir lietuviškas apaštalavimas, ko
va su tamsa ir skurdu, atsiliki
mu ir girtybe. Jei “šviesa švie
čia tamsybėje”, kaip sakoma 
Evangelijoje, tai ji turinti su- 
šviesti visame gyvenimo plote, 
ne vien žvakute prie altoriaus.

Kun. F. Kemėšis dar buvo 
įsijungęs į visas ano meto cen
trines organizacijas, kurios tik 
rūpinosi Lietuvos švietimu—šv. 
Kazimiero, Ryto, Saulės, Lietu
vos Mokslo Draugijos, Blaivy
bės, Vilties •.. Vilniuje būda
mas dirbo ir Vilties laikraščio 
redakcijoje. Daug rašė jam rū
pimais klausimais. O kadangi 
jam ypač rūpėjo tautiniai bei 
socialiniai reikalai, tai parūpo 
ir caro žandaram bei senų dar 
tradicijų dvasinei vyresnybei, 
kad jaunam kunigui būtų pri
kirpti sparnai. Jis tada nuplas
nojo į laisvės šalį.

Amerikos lietuvių motoras
Ameriką pasiekė per Škoti

ją, kur vienerius metus reda
gavo Išeivių Draugą (1913). Chi- 
cagoje dvejais atvejais redaga
vo Draugą (1914,- 1917), vika
ravo Dievo Apvaizdos ir šv. 
Jurgio parapijose, studijavo Lo- 
yolos universitete. Jo iniciaty
va arba parama susikūrė kele
tas draugijų ir laikraščių: Lab-

nukreipęs dėmesį į bėglius. Gre
ta manęs buvo atsiradęs vienas 
vyras ir mergina- Kai aš pasi
stiebiau, tas vyras, lyg žvėris, 
šoko kopti spygliuotom vielom.

— Slink žemyn! — aš jam 
sukuždėjau.

Jis sustojo kopęs ir žiūrėjo 
į mane.

— Tuojau žemyn! Jie ten iš 
bokšto pamatys,—širdau, ne
žinodamas ką daryti su tuo vy
ru.

Jis nušoko. AŠ sugriebiau ir 
liepiau tvirtai prisigūžti prie 
žemės. Mus nušvietė bokšto 
prožektorius. Pagalvojau: “Pa
stebėjo, dabar viskas prapuolė!” 
Negalėčiau išsakyti, koks mane 
apėmė piktumas, kad tas vyras 
savęs nevaldė. Po kelių sekun
džių, kurios man pavirto ilgo
mis valandomis, prožektorius 
vėl užgeso. Vėl buvo tamsu

— Dabar pirmyn! — įsakiau.
Abudu bėgliai nusliuogė po 

vielų apačia. Girdėjau, kaip 
drikstelėjo užsikabinęs rūbas. 
Vyro paleistos vielos galas į- 
drėskė mergaitei veidą. Pasi
pylė per veidą kraujo čiurkšlė. 
Vakarinėje pusėje abudu stip
riai prispaudžiau prie žemės, 
nes ir čia dar buvo pavojinga. 
Pasigirdo tylus Hanso įspėji
mas:

— Paskubėkite, sargyba grįž
ta!

Pažvelgiau į laikrodį: buvo 
kelios minutės prieš vidurnak
tį. Visi trys skubiai grįžome į

KAN. F. KEMĖŠIS ir kun. Tumas Vaižgantas Vilniuje prieš pirmąją pa
saulinį karą.

darų Sąjunga, Moterų Sąjunga 
su “Moterų Dirvos” laikraščiu. 
Darbininkų Sąjunga su “Darbi
ninku”, “Garsas”, “Vytis”, A- 
merikos Lietuvių Taryba, Tau
tos Fondas ir k. Daug padėjo 
Lietuvos vyčiam: kūrė naujus 
skyrius, chorus, dramos rate
lius, bibliotekas. Būdamas kle
bonu Detroite, įsteigė šv. Jur
gio parapijos mokyklą, pastaty
dino jai namus. Bostone gyven
damas, daug energijos pasky
rė LDS skyriam organizuoti, 
“Darbininkui” leisti, namams 
pirkti. Katalikų universitete 
Washingtone toliau studijavo 
ekonominius mokslus ir juos 
baigė daktaro laipsniu (1924).

Amerikinėje veikloje kaž
kas iš kunigų jį pavadino “mo
torų degikliu”; įžiebia, įkaitina, 
įjudina ir palieka suktis. Meta
si į kitą sritį, Kaip ir Lietuvo
je, norėjo visus išjudinti, nes 
tik tuo būdu esą galima lietu
viais išlikti ir savo tėvynei ge
ro atnešti. Lietuvos atsikūrimo 
metu yra daug dirbęs lėšas 
telkdamas ir rūpindamasis Lie
tuvos pripažinimu (1918 dele
gacija pas prez. W. Wilsoną). 
Lietuvon grižo 1924

Akademijoje ir visuomenėje
Grįžęs Lietuvon, kan. F. Ke

mėšis visą laiką profesoriavo 
Dotnuvoje žemės Ūkio Akade
mijoje. Dėstė ekonomiųius 

tą pačią vietą, kur buvau slė- 
pęsis: prie lapų krūvos ir dau
bos. Sargybiniai negalėjo čia 
taip lengvai pastebėti- Prie ma
nęs gulėjo mergaitė. Ji sunkiai 
tebealsavo ir tyliai verkė. Iš jos 
kaktos sunkėsi kraujas. Vyras 
gulėjo prigludęs prie žemės, pa
slėpęs veidą žolėje.

Sargybiniai artėjo šnekučiuo
dami; vienas kykeno.

“Kad tik nepastebėtų drabu
žių skiautų vielose” — man rū
pėjo.

Vos vos kvėpavome. Mergaitė 
buvo kiek apsiraminusi. Mane 
išpylė prakaitas, nes sargybi
niai vos ant mūsų neužrioglino. 
Jau buvau pasirengęs šokterėti, 
kai žingsniai praėjo-

Staiga vakarinėje zonoje su
skambo varpai. Jie skelbė pra
sidėjus -Kristaus Prisikėlimo 
šventę. Buvo jau Velykas.

Valandėlę dar gulėjome ir ty
lėjome. Pagaliau aš paklausiau:

— Kur dar du bėgliai? Turė
jo būti keturi.

— Sutartoje vietoje jie nepa
sirodė. Nieko apie juos nežino
me.

Nebt^ prasmės laukti. Vėl 
sukrutomj ir nušliaužėme apa
čia spygHuotos užtvaros. E lėto- 
Turėjome lūkuriuoti mergaitės. 
Jos veidas atrodė baisiai: ištep
tas krauju ir purvu. Bet ji lai
kėsi labai drąsiai. Hansas ir aš 
padėjome jai repečkotią, trauk
dami iš paskos savęs. Klausas 
šliaužė drauge su vyriškiu. 

mokslus bei anglų kalbą, dešini 
tį metų buvo bibliotekos vedė
ju, ėjo šv. Povilo bažnyčios 
rektoriaus pareigas. Iš Akade
mijos jį buvo atleidę bolševi
kai 1940-41 metais. Tada gyve
no Vilniuje ir Lietuvių Mokslo 
Draugijos archyve rinko me
džiagą savo mokslo darbam.

Prof. kan. F- Kemėšis nebu 
vo mokslo žmogus — užsida
ręs su savo knygomis ir raštais. 
Dotnuvos apylinkėje organiza
vo jaunuosius ūkininkus, steigė 
kredito draugijas, kooperaty
vus, amatų mokyklas. Dažnai 
lankydavosi Kaune. Buvo vie
nas iš Vilniui Vaduoti Sąjun
gos steigėjų, rūpinosi užsienio 
lietuviais, porą kartų lankėsi A- 
merikoje; paskutinį 1936. Da
lyvavo ateitininkų, pavasarinin
kų, blaivininkų ir tautininkų su
važiavimuose. Jam labai knietė
jo širdį, kad tautininkai ir ka
talikų organizacijos rastų ben
drą veikimo bazę, bet tie jo 
geri norai ir pažintys su tauti
ninkų valdžia teigiamų vaisių 
nedavė. Kas savo rankose turė
jo valdžią, tas irjėmė-

Paguoda siaube
Kan. F. Kemešiui buvo lem

ta išgyventi Lietuvos laisvės su
temas ir antrąjį bolševikų įsi
veržimą. Dėl susilpnėjusios svei 
katos ir nebejauno amžiaus ap
sisprendė iš Lietuvos niekur 
nesitraukti, nors savo likimą
žinojo. Liko Dotnuvoje su aka
deminiu lietuvių jaunimu ir 
kai kuriais kolegomis profeso
riais. Vienas iš studentų, vėliau 
pasitraukęs į Vakarus, taip ra
šo apie pirmųjų dienų siaubą, 
kuriame kan. F. Kemėšis paro
dė didelį tvirtumą:

“Visų žmonių širdyse vyravo 
vienintelis jausmas — baimė ir 
netikrumas. Tuomet kiekvieną 
rytą ir vakarą visi bėgo į Aka
demijos bažnyčią, kur prof. 
kun- Kemėšis laikydavo pamal
das. Jo pamokslai būdavo trum
pi, bet kiekvienas žodis turėjo 
gilią prasmę ir daugelio širdyse 
paliko neužmirštami... Per sa
vo tuos pamokslus su pora jau
trių frazių iš Daukanto, Mairo
nio ar' kitų raštų, taip paveik
davo studentiją, kad visų 
skruostus nuplaudavo graudžios 
ašaros ... Mačiau, kaip ašaro-

f nukelta į 5 p:l.)

Po trijų ketvirčių valandos 
buvome nusliuogę apie 20 0 
metrų į vakarinę zoną. Dabar 
jau galėjome atsistoti.

Aš atsigręžiau ir žiūrėjau i 
anapus spygliuotos tvoros, kuri 
liko už mūsų pečių. Iš liūno 
dauboje, kur slėpiaus. kilo leng
vas rūkas, apšviestas mėnesie
nos, Toliau tarp sodo medžių 
dunksojo tylūs namai. Viskas 
rodėsi taip ramu, ramu ...

Apgauli ramybė!
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LIETUVOS PIRMOJO PREZIDENTO TRAGIŠKA MIRTIS
Prieš 20 metŲ Clevelande mirė Antanas Smetona

Atsimenu gerai tokį audrin
gą žiemos vakarą. Lauke buvo 
pūga. Smarkus vėjai vertė snie
go pusnis į palanges, už durų. 
Sėdėjau nugarą atrėmęs į šil
tą krosnį ir skaičiau laikraštį.

Ten buvo parašyta, kad mirė 
Lietuvos prezidentas Antanas 
Smetona. Mirė toli toli, ne Lie
tuvoje, bet Amerikoje, kažko
kiam Clevelando mieste.

Taip ir susimąsčiau- Jaunoje 
galvoje kilo liūdnų ir audringų 
minčių. Savo akim teko matyti, 
kaip buvo laidojama Lietuvos 
respublika, kaip iš Maskvos ve
žė “saulę”.

Prasidėjus rusų-vokiečių ka
rui, bolševikai iš Lietuvos buvo 
išvyti, o paskui išvijo vokie
čius. Tačiau laimė negrįžo, ver
gija paliko.

Kaip ir daugelis kitų, pasi
traukiau į šalis, kur žmo
gus dar gali laisvai kalbėti ir 
veikti. O kalbėti ir veikti turi, 
kad savo darbu trupintų vergi
ją, kad lengvintų Lietuvos ir 
ten pasilikusių vargus.

Atsidūrėm Amerikoje, kuri 
seniau atrodė taip toli, toli, ne
pasiekiama. Čia sužinojome, 
kad yra toks miestas Clevelan- 
das, kad ir daugiau įvairių mies 
tų yra. Tame Clevelande ir mi
rė pirmasis ir paskutinis atsi
kūrusios Lietuvos prezidentas 
Antanas Smetona- Mirė 1944 
sausio 9.

Kai Stalinas, išsigalandęs pei
lį, griebė Lietuvą, jos preziden
tas Antanas Smetona dar su
spėjo pasitraukti iš krašto. Per 
Vokietiją, Šveicariją ir Brazili
ją, 1941 metų pradžioje atvyko 
į Jungtines Amerikos Valsty-

Lietuvai . . .
(atkelta iš 3 psl.)

jo ir profesoriai, dėkodami ku
nigui Kemešiui prie bažnyčios 
durų . . • Ėmė rinktis ne tik stu
dentija, bet ir apylinkės gyven
tojai. Tai buvo savotiškas lai
kotarpis vadinamoje “tarybinė
je" Akademijoje ... Tur būt, 
prof. Kemėšis juto, kad bolševi
kai norės jį sutvarkyti, tai ne
paisė nė pavojaus".

Jis stengėsi dar studentus 
gelbėti ir jiem patarti, kiek 
galėjo. “Eidamas per parką, su
tikau prof- Kemešį. .. Paprašė 
užeiti į jo butą, kur daug-daug 
išsikalbėjome. Aš jam viską 
papasakojau, o jis pareiškė, 
kad geriau mirti, bet nesuteršti 
savo sąžinės įdavinėjant kitus.. 
Prisiminė, kad jo padėtis esan
ti dar sunkesnė, nes iš jo daug 
reikalaujama, tačiau su mirti
mi pasibaigs viskas, nes ir svei
kata silpna. Atsisveikinant ma
ne pabučiavo ir per jo skruos
tus nuriedėjo ašaros. Taip pat 
apsiverkė ir jo sesuo. Tas atsi
sveikinimas su tuo žymiu pro- 
fesorium-kunigu buvo paskuti
nis. nes vėliau buvo areštuotas 
ir mirė kankinio mirtimi" (V. 
M., iš nespausdintų užrašų). 

Mirė Marijinske. Krasnojars- skirus asmenis imtis iniciaty- 
ko srityje, Sibire 1954 sausio vos sudaryti rinkimų komisijas. 
21- S. Suž. Komisijų sudarymo reikalu

VASARIO 3
Waterburio Lituanistikos mokyklos

ŠV. JUOZAPO MOKYKLOS AUDITORIJOJE —
John Street 
rengiamas tradicinis

UŽGAVĖNIŲ BALIUS
Programoje:

ANTANAS GUSTAITIS — satyra
STASYS SANTVARAS —lyrika
ALGIS ŽEMAITAITIS — confcrencie

Moderni dekoracija. Spalvingai apšvietimas. Populiarusis
Radionovo orkestras. Tradiciniai Dunojaus valsai. Puoš
nūs stalai. Laimės loterija.
Užgavėnių užkandinė. Žemaitiška aludė. Manhatcno baras 

Pradžia — 7 vai. vak.
įėjimas 2.50
Rezervacijos; Spauda. 10 John St.. 756-5173 
įėjimas 2.50 dol.

Tėvų Komitetas

bes. Čia lankė lietuviškas kolo
nijas, buvo sustojęs Tabor kar
moje, vėliau Chicagoje.

Jo sūnus Julius Smetona 
Chicagoje negalėjo gauti darbo. 
1942 sūnus buvo pakviestas 
Clevelandan kalbėti Vasario 16 
minėjime. Čia jis susirado dar
bą, po to atsikėlė ir visa Sme
tonų šeima.

Prezidento mirtis
1944 sausio 9 buvo sekma

dienis. Prezidentas turėjo slo
gą ir neskubėjo keltis- Jis ilsė
josi savo kambaryje trečiame 
aukšte. Namuose kilo gaisras. 
Jam buvo pranešta, kad namas 
dega.

Tuo metu lauke buvo gana 
šalta. Bijodamas šalčio, prez. 
A. Smetona, kiek galėdamas, 
apsirengė, apsigaubė šiltais kai
liniais ir lipo laiptais žemyn į 
antrą aukštą, kur buvo pilna 
troškinančių dūmų. Priekyje už 
kelių žingsnių buvo durys ve
dančios per kambarį į laiptus 
žemyn. Arčiau buvo virtuvės du 
rys- Nelaimėje susimaišė ir pa
teko virtuvėn. Ten ir sukniubo.

Ugnegesiai atvyko labai grei-

PREZIDENTAS ANTANAS SMETONA 1938 metais.

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENES ŽINIOS
JAV Lietuviu Bendruomenės 

Tarybos rinkimams pravest i 
vietovėse, kuriose nėra suorga
nizuota Lietuvių Bendruome
nės apylinkių. Centro Valdyba 
prašo vietos organizacijas ar at- 

tai. Pirmiausia ieškojo trečiame 
aukšte. Ten neradę, persikėlė 
į antrąjį aukštą, kur jį užtiko 
sukniubusį ant grindų. Tuojau 
buvo nuvežtas į ligoninę, bet 
jau nebeišgelbėjo.

Laidotuvės
Smetonų šeima priklausė na- 

jai parapijai. Buvo numatyta 
pamaldas laikyti tos parapijos 
bažnytėlėje. Tačiau vysk- Ho- 
ban parodė savo nuoširdumą 
lietuviams. Jo dėka. Lietuvos 
prezidento laidotuvės buvo su
rengtos šv. Jono katedroje. Iš
kilmingas gedulingas mišias au
kojo pats vyskupas Hoban. pa
mokslą sakė patriotas kunigas 
A. Linkus iš Chicagos. Su di
dele iškilme, kaip pridera pre
zidentui, buvo palydėtas į Kal
varijos kapines. Vėliau jo kū
nas perkeltas į Knolhvood mau
zoliejų.

Pirmas ir ketvirtas atsikūru
sios Lietuvos respublikos pre
zidentas buvo gimęs 1874 rug
pjūčio 10 Užulėnų kaime, Tau
jėnų valsčiuje, Ukmergės apsk- 
Buvo kilęs iš mažažemių ūki
ninkų. A. 2em.

kreiptis į LB Centro Valdybą 
adresu: Jonas Jasaitis, 7252 So- 
Whipple St., Chicago 29. Illi
nois. Rinkimai įvyks, 1964 m. 
gegužės mėn. 9-10 dienomis.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Centro Valdyba, prieš dvejus 
metus perėmusi Pasaulio Lietu
vių Archyvo išlaikymo naštą, 
rūpinasi įgyti nuolatines patal
pas. Pasaulio Lietuvių Archyve 
sutelkta daug vertingos medžia
gos. Archyvą nuo pat įkūrimo 
tvarko Vincentas Liulevičius. 
Praėjusiais metais prie archyvo 
išlaikymo prisidėjo aukomis ke
lios organizacijos ir atkiri as
menys. Archyvui išlaikyti fi
nansinė parama ir toliau reika
linga Siųsti Centro Valdybos 
iždininko adresu: Zigmas Dailid- 
ka. 5921 So. Vairfield Avė.. Chi
cago 29. Illinois.

Inž. Valdas Adamkavičius, 
JAV LB Centro Valdybos vice
pirmininkas. rūpinasi, kad Ame
rikos lietuviai sportininkai atei
nančią vasara galėtų nuvykti i 
Australiją. Prieš keleris metus 
sportininkų išvyka i Pietų Ame
rika turėjo dideli pasisekimą

REGĖJIMAS. Dail. A. Žmuidzinavičiaus paveikslas iš 1914 metų Vairo nr. 1.

ANTANAS SMETONA APIE MŪSŲ ŠVIESUOMENĘ
ANTANAS SMETONA 1914 

metais Vilniuje ėmėsi leisti dvi
savaitinį žurnalą VAI RA, skir
ta lietuvių šviesuomenei arba 
inteligentijai. Žurnalas pasiskel
bė apimsiąs literatūrą, dailę, 
mokslą, visuomenės bei politi
kos reikalus. Pirmajame nume
ryje, 1914 sausio 5, taigi prieš 
50 metų arba 30 metų prieš 
savo mirti, Antanas Smetona 
rašė:

. . -Visi jaučiame, kad mūsų 
inteligentijai stinga sielos ry
šių. Gyvename išsisklaistę po 
visą pasaulį, esame užaugę la
bai nevienodose sąlygose, pasi
savinę įvairių Įvairiausių ideo
logijų, dirbame toli nuo kits ki
to, — visa tad pakankamai iš
aiškina. kodėl mes esame atša
lę. kodėl mūsų tarpe nejunti 
tokios šilumos, kokios gana, 
matyti, tūri kitų tautų inteli
gentai. Taip! Kol kas mums bu
vo lemta, išsimėčius po visus 
pakraščius, vartytis svetimųjų 
audrų sūkuryje. Ir kiek žuvo, 
kiek dar tebežūsta mūsų tautie
čių. kuriuos gyvenimo verpetai 
atitraukė nuo gimtosios šalies 
kelio.

.. Ko mūsų inteligentam la
bai stigo, tai tvirto būdo, stan
gaus charakterio. Visų publicis
tų domė. šiokio ar tokio kryps
nio, buvo kreipiama į kitų tai
symą. Į kitų dorinimą, ir buvo 
vis užmirštas vidinis inteligen
to asmuo. Perdaug buvo dairo
masi aplinkui ir žiūrima iš ki
tų. permaža gilinamasi savin ir 
nieko nereikalaujama iš savęs, 

ne vien tarp lietuvių, bet ir 
tarp svetimųjų. Australijos lie
tuviai laukia mūsų sportininkų 
atvykstant.

JAV LB CV Informacija J. Bernotas

JADVYGOS MATULAITIENĖS šokėjos PLKOS šventėje Brooklyne sausio 5. Nuotr. P. AJuolo

dėl to ir asmens sielos kultūra 
apleista.

... Nuo mūsų inteligentų sie
los bei dvasios atgimimo pa
reina visos tautos atgimimas- 
Inteligentija tai minių druska. 
Daugiau idealizmo, kylančio iš 
apačios i viršų.' Bet tai neleng
vai pasiekiama: ne vienerių, ne 
kelerių metų darbas. Norėdami 
kitus reformuoti, privalome vi
sų pirma patys save auklėti ir 
išauklėti: tik tada būsime išpil
dė inteligentų, pareigą.

.. . Žvilgterėję atgal į dešim
ties metų darbą (-po 1904 me
tų spaudos draudimo panaikini
mo. Red.), matome nemaža pa
žangos sunkiame mūsų žygyje. 
Kad ir varžomi, kad ir nelei
džiami į priešakį savo gimtoje

TALENTŲ
Hartforde, Conn. — Lietu

vių Amerikos Piliečių klubo ne- 
pašalpinis skyrius sausio 26 d.. 
3 vai. p.p. klubo salėje (227 
Lavvrence Ste.), rengia talen
tų vakarą. Programą išpildys 
solistai, solistės, pianistės ir 
balerinos-

Solo dainuos: Irena Petkai- 
tienė. Daiva Mikalauskaitė ir 
Martynas Simonaitis.

Pianu skambins Dalia Braz- 
džionytė. Daiva Mikalauskaitė, 
Laima Dapkutė ir Ada L'stja- 
nauskaitė.

Baletą šoks Kristina šerkš- 
nienė. Rūta Jurkevičiūtė ir Lai
ma Dapkutė. Dainuos ir bale
tui akomponuos muz. Eleono
ra Minukienė ir muz. Jurgis 
Petkaitis.

Nepašalpinio klubo valdyba 
kviečia visus Hartvordo ir apy
linkių lietuvius atsilankyti- Į- 
ėjimas tik vienas doleris. 

šalyje (rusų okupacijos. Red ). 
mes betgi, apgalėję daugybę 
kliūčių, pamažėle spėjome įsi
veržti i tarpą tų, kurie yra į- 
gyvenę vietas Lietuvos miestuo
se ir miesteliuose.

. . . Lietuva privalo laisvės, 
lietuviai trokšta geresnės atei
ties; tai visi žinome. Bet kokia 
forma, kokiomis sąlygomis ta 
laisvė gali Įsikūnyti ... Tai pa
reina ne vien iš nepastovių ap
linkybių, kurių negalime kol 
kas numatyti, bet ir nuo mūsų 
vidinės kultūros, nuo mūsų 
mokėjimo susiklausyti-

'Paskutinė pastraipa imta L 
1914 lapkričio 15 numerio, 
einant pirmam pasauliniam ka
rui, Red.).

VAKARAS
Pobūvis senatoriui pagerbti

Vasario 2 6 vai. popiet Hart
fordo klubo patalpose bus iš
kilmingas pobūvis senatoriui 
Proxmire pagerbti. Pobūvio 
garbės pirmininkas yra Con- 
necticut gubernatorius John 
Dempsey. postmaster generai 
John Granouski, senatoriai Th. 
J. Dodd. Abraham A. Ribicoff. 
S. Lebon, vyriausias demokra
tų komiteto pirmininkas John 
M. Bailey ir teisėjas Henry J 
Gvviazda. Šį pobūvį yra pavesta 
organizuoti Antanui Ustjanaus- 
kui. .Jeigu kas iš lietuvių norė
tų šiame pobūvije dalyvauti, pa 
kvietimų reikalu prašome 
kreiptis į Antana Ustjanauską. 
518 Part strete. Hartford. Con- 
necticut —telefonas 247-8269.

— Rašomos ir skaičiavimo 
mašinėlės, labai atpiginta kai
na gaunamos iš: J.L. Giedrai
tis, 10 Barry Dr., E. Northport, 
N.Y., 11731-

— Laiškų Lietuviams kon
kurso jury komisija sudaro kun 
A. Stasys, A. Skrupskelienė, N. 
Užubalienė (sekretorė), dr. St. 
Budrys (pirmininkas) ir dr. A. 
Liulevičius Konkurso tema — 
“Koki aš noriu matyti kunigą". 
Rašiniai pasirašomi slapyvar
džiu ir drauge su atskirame 
vokelyje įdėtu vardu, pavarde 
bei adresu siunčiami “L.L." re
dakcijai. 2345 \V. 56th Street. 
Chicago. 111., 60636. Konkurso 
paskutinė diena —- vakario 1.
— Kun. dr. Juozas Aviža, I’LB 

Vokietijos krašto valdybos pir
mininkas. nuoširdų ir brolišką 
dėkingumą reiškia visiems lie
tuviams. kurie pereitą rudom, 
besilankant jam Kanadoje ir 
JAV. vienu ar kitu būdu pagel
bėjo. paglobojo ir parodė prie
lankumo. Ypatingai dėkoja Va
sario 16 gimnazijos statybai au
kojusiems: prel. M. Krupavi
čiui (Cicero) — 100 dol.; prel. 
P. Virmauskui (Boston) — 50, 
kun. A Sabui (Sudbury. Can.)

- 20. St. Didžiulienei (Cicero) 
ir jos bute susirinkusioms bū
relio ponioms — 45; Detroito 
Kultūros Klubo nariams ir lie
tuviams pobūvio metu ir ta 
proga surinkusiems 642 dol.; 
Waterbury visuomenės atsto
vams, susirinkusiems pp. Pet
rausku sodyboje (\Vatertow n) 
— 179 dol. Visiems broliškas 
ir lietuviškas ačiū!

— Juozas J. Bačiūnas, Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nės pirmininkas, dėkoja viso 
laisvojo pasaulio lietuviams už 
gausius sveikinimus Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga, pareikš
tus PLB Valdybai ir asmeniš
kai- Linkėdamas sėkmingų 
1964 metų, kviečia visus tal
kon. prašydamas patarimų ir 
paramos, kad bendromis jėgo
mis sudarytumėme vieninga ir 
pajėgią Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenę.

— Kun. AJ. Rupšis, Spring 
Valley, Illinois, rašo Darbinin
ko redakcijai, kad šv. Liudvi
ko katalikų bažnyčia Maskvo
je (žiūr. Darb ) yra Prancūzi
jos globojama ir tik dėl to ne
uždaryta. Tą bažnyčia lankė 
dar 1904 m., vykdamas į Man 
džiūriją pro Maskvą. Tada 
Maskvoje buvo 3 katalikų baž- 
nyčios-

— Sofijos Jonynienės pa
ruoštas vadovėlis VII skyriui 
jau spausdinamas Vlado Vijei- 
kio spaustuvėje- Vadovėli lei
džia JAV LB Kultūros Fondas. 
Šio vadovėlio leidimą 900 dole
rių auka parėmė Lietuvių Fon
das iš 1962 metų gauto pelno.

—Švietimo Taryba įteikė Kul
tūros Fondui išleisti mokykli
nio amžiaus jaunimui pritaiky
tus leidinius: V- Frankienės sce
nos vaizdelių rinkini. R. Sau- 
dargienės įscenizuota pasaka 
Sigute. J. Minielgos eilėraščius 
“Labas rytas vovere ’ ir A. Gie
draičio pa.sakii rinkinius. Be to. 
LR Kultūros Fondas jau baigia 
išleisti trečiąjį “Aleksandryno" 
tomą. Kadangi visi Kultūros 
Fondo leidiniai neduoda pelno, 
todėl visuomenės parama lab;: 
reikalinga Fondo adresu-: .Jo
nas Bertąsias. 2642 \Ve.-t 15;:i 
St.. Chicago 8. Ulinei.-.
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DARBININKAS

Rauckinas, Z. Dailidka, J. Bagdanavičius, dr. F. Kaunas ir inžd. V. Naudžius. 
B Poškaus, kun. B. Suginto, J. švedo.

LIETUVIŲ FONDO TARYBA IR VALDYBA Ii k. į d. sėdi: dr. A. Batukas, A. Rėklaitis, dr. A. Razma 
tarybos pirm., T. Blinstrubas — valdybos pirm., dr. VI. Simaitis, J. Vaičiūnas, stovi agr. A Santaras, dr. K. 
Ambrazaitis, dr. V. Tauras, S. 
Trūksta dr. P. Kisieliaus, dr.

Ar žinai, kad
.. -Kolumbas atrado ne tiktai 

Ameriką, bet ir rūkalus. Pir
mieji rūkoriai pasirodė Ispani
joje ir Portugalijoje apie 1560 
metus.

/..Rūkymas Turkijoje XVII 
amžiuje buvo baudžiamas.
».. Jaoonai savo namuose 
turi atskirą langeli, kad galėtų 
žavėtis mėnesiena.

.. .Anglų garsus dailininkas 
Joshua Reyholds per penkerius 
metus nutapė 30 0 0 paveikslų 
ir 677 portretus.

... Pirmosios kojinės buvo 
nedirbtas žvėries kailis, ku
riuo mcterys anvvniodavo savo 
blauzdas. Prieš 2000 metų pasi
rodė kojinės dirbtos odos. Sep
tintame amžiuje buvo gamina
mos iš audeklo ir aksomo, pa
puošto auksiniais žibučiais. An
glai 1565 pradėto gaminti vil
nones kojines Italai pirmieji 
pagamino pora šilkinių kojinių 
Anglijos karalienei Elzbietai 
Didžiajai.

... Žiurkių pora per trejus 
metus susilaukia 250.000 pali
kuonių.

... Silkė gali gyventi apie 25 
metus-

... Strausas niekada nekiša 
savo galvos i smėli; tai žmonių 
prasimanymas.

_ Perlai buvo žinomi jau 
prieš 4500 metų; Kinijoje var
tojo papuošalam ir pinigam.

•.. Vilniaus krašte, ties Ly
da. 1933 m. traukinys užvažia
vo ant karvės, kuri nusirisda- 
ma nuo pylimo ragais pervėrė 
piemenį.

Ralfo centro val
dyba posėdžiavo
Sausio 15 Centro patalpose 

buvo susirinkusi Balto Centro 
Valdyba eilinio posėdžio, kuria
me studijavo ir priėmė 1963 
metų apyskaitas. Posėdyje rei
kalų vedėjas painformavo apie 
savo kelionę Į Washingtoną bei 
referavo kitas balfines proble
mas. Buvo patvirtinti du Balto 
garbės (be atlyginimo) Įgalioti
niai Vakarų Vokietijoj; J. Va
laitis Hamburge ir J. Subačius 
Kaižerslauterne. Jų talka Bal
tui bus ne šalpcs skirstymo, 
bet daugiau informacinio, rep
rezentacinio pobūdžio.

Šalpos prašymus bestudijuo
jant. tarp kitų patvirtinu pašal- 

- pų, buvo paskirta 50 dol. lie
tuvių valkų stovyklai Argenti
noje ir 
Vasario 
viams.

Ilgiau
ma. kaip -su mažiausiom jšlai- 
dom administracijai suteikti 
kuo didesnę pašalpą reikalin
giesiems. turint labai ribotus 
išteklius.

Posėdžiui pirmininkavo A. 
Trečiokas, neseniai grįžęs iš to
limų poilsio kelionių Po posė
džio pirmininkas ir Ieva Tre
čiokienė pavaišino susirinkimo 
dalyvius gausiomis ir skaniomis 
lauktuvėmis. K.LJ.

100 dol kišenpinigių
16 gimnazijos mckslei-

apsistota ties proble-

LIETUVIU FONDO STIPRINIMO VAJUS

Ašaros ir kartuvės
Atvažiavo į Ameriką du ai

riai ir užėjo pavalgyti. Atnešė 
jiems veršienos ir dar pridėjo 
krienų. Tokio daikto jie ne
buvo dar mate- Clensys pagal
vojo. kad šiaip sau padažas ir 

pasikabino kaip

dabar verki? —

Lietuvių Fondas užbaigė 1963 
metus su 104.000. dol. kapitalu.

LF vadovybė kviečia visus 
lietuvius LF vajaus talkon. Su
burtomis jėgomis, su pasišven
timu ir pasiaukojimu, siekime, 
kad LF šių metų eigoje savo 
nariais ir kapitalu keleriopai 
padidėtų ir artėtų prie tokios 
sumos, kuri galėtų duoti 50- 
70 tūkstančių kasmetinių pro
centų lietuvių švietimui, moks
lui ir kultūrai remti.

Mieli lietuviai, lietuvės! Ne
dels kime! Kuo greičiau įsijun
kime j LF pilnateisiais nariais 
ir tapkime realiais ir nuolati
niais lietuviškų reikalų rėmė
jai. Leiskime mūsų sukrautam 
LF kapitalui dirbti už mus di- 

, delį darbą mūsų tautos gyvy
bei užtikrinti. Tą darbą ir au
ką padaryti mus Įpareigoja mū
sų pavergtoji tėvynė Pagaliau, 
tai mūsų, kaip gyvosios ir są
moningos tautos dalies,
šventa pareiga ir tautinė gar
bė.

Fondo vadovybė kviečia 
sų visuomene. LB vienetus ir
lietuviškas organizacijas kuo 
greičiau suorganizuoti LF va
jaus komitetus tose lietuvių ko 
lonijose. kur tokie komitetai 
dar nėra^sudaryti.

Į LF vajaus komitetus, atsi
žvelgiant vietinių sąlygų. Įtrauk 
ti: žinomus autoritetingus vi
suomenės veikėjus. dvasiš
kius. profesionalus, prekybinin
kus ir pan.. (įidesnį skaičių pa
siryžusių asmenų, kurie lanky
tų lietuviškas šeimas, verbuo-

darni naujus narius i LF; spau
dos darbuotojus, laikraščių re
dakcijų atstovus. fotografus, 
vietos radijo valandėlių vedė
jus; jie talkininkautų vajaus 
vietiniam komitetui, informuo
dami visuomenę apie vajaus 
komiteto darbus ir vajaus ei
ga-

Visi L F vajaus komitetai, ku
rie ’au sudaryti ir veikia, ir tie, 
kurie bus suorganizuoti, kvie
čiami savo veiklą išvystyti kuo 
plačiausiu mastu. Kiekviena lie
tuviška šeima, verslo Įmonė ar

Įstaiga turi būti LF vajaus ko
miteto narių aplankyta, išaiš
kinta jai fondo reikšmė ir pa
prašyta aukos. Reikėtų paragin
ti mūsų gausias organizacijas ir 
lietuvių parapijas, kad ir jos ta 
tų LF nariais.

Ištvermės ir sėkmės visiem 
LF darbuotojams!

LF adresas: 7243 So. Alba- 
ny Avė-, Chicago, III. 60629, 
U.S.A.

LF Taryba ir Valdyba

1964 m. sausio mėn. 15 d.

Mirė pranciškonų 
geradaris

yra

KUN. PETRO BARAUSKO SUKAKTIS

nesigailėdamas 
reikiant. Tuoj jam akyse pasi
rodė ašaros.

— Ko gi tu
paklausė jį Patrikas. Clensys 
nenorėjo prisipažinti.

— Prisiminiau, kad mano se
nelis buvo pakartas, tai ir ne
besulaikau ašarų.

Patrikas, pareiškęs jam užuo
jautą. taip pat užkabino gerą 
šaukštą krienų. Tuoj ir jam iš
tryško ašaros.

— Tai ko tu dabar verki? — 
paklausė Clensys.

— Verkiu, kad kartu su se
neliu tavęs nepakorė.

mū-

SATELITO galvosūkis.

Thompson, Conn. — Kun- 
Petras Barauskis, MIC. šiais me 
tais mini kunigystės 25 metų 
sukrkti. Iškilmingas padėkos 
mišias Marianapolio koplyčioje 
aukos sausio 22, trečiadieni. Pa
mokslą sakys Marianapolio pa
ruošiamosios mokyklos rekto
rius kun. Jonas Petrauskas, 
MIC. Mišiom tarnaus mokyto
jai — tėvai marijonai? Gurk- 
lis. šeputa ir Duoba. Giedos 
studentų choras.

Kun. P- Barauskis ilgesni ku
nigystės laiką praleido Maria
napolio mokykloje, eidamas mo-

kytojo ir prefekto pareigas.
Ketvirtadieni, sausio 23 bus 

iškilmingi pagerbtuvių pietūs, 
kuriuose dalyvauja apylinkės 
kunigai. ’

Iškilmėse taip pat dalyvaus 
tėvų marijonų provincijolas ku 
nigas Viktoras Rimšelis, MIC, 
kuris šiuo metu Marianapolio 
vienuolyne atlieka metinę vi
zitaciją.

Pagerbimą globoja Mariana
polio vyresnysis kun. Valen
tinas Atkočius. ruošia mokyto
jų dekanas kun. Adomas 
Ješkis. avm

Julius Kničiūnas, gimęs 1879 
sausio 6 Katauskų dvare, Šilu
vos parapijoje, mirė 1963 spa
lio 8 Millinocket, Maine. Ten 
ir palaidotas. Paliko brolį Mar
tyna South Bostone

Julius buvo ilgametis pran
ciškonų rėmėjęs ir Darbininko 
skaitytojas. M.M.

K.

f Ilgo grojimo plokštelė —

1
J

ii

Skautiška popiete
PUTNAM, CONN.

Putnamo skaučių draugovė 
maloniai visus kviečia i skau
tiška popiete Putname vasario 
9. sekmadieni. 2:30 vai. popiet. 
Bus laužas su programa, vaišės, 
ir šckiai. L.R.

k kNORIUSKEVIčniS
LAIKRODININKAS

Auksas - sidabras - deimantai 
laikrodžiai 

9408 Jamaica Avė. 
Woodhaven 21, N. Y.

VI 7-2573

f ii-S/S /y. •ysy.^-'S-.•>
I

Mylėsi Lietuvą iš tolo
Il-sios Dainų Šventės rinktinė

High Fidelity — $4.00

I
S’oreo — 5.00 |

Galima įsigyti:

DARBININKO ADMINISTRACIJOJE
910 Wi!loughby Avė., Brooklyn N. Y. 11221

PUTNAMO skautės praėjusią vasarą.

POSĖDŽIAVO N.Y.-N.J. KUNIGAI
Sausio 16 d- pas prel. J. Bal

koną, nauja i N. Y.-N.J. Lietu
vių Kunigų Vienybės pirminin
ką. buvo susirinkę New Yorko 
ir apylinkių lietuviai kunigai. 
Susirinkimas išklausė visos ei
lės pranešimų ir tarėst Įvairiais 
vietcs lietuvių sielovadą liečian
čiais reikalais.

Prel. J. Balkūnas plačiau nu- 
pasrketo paminklinės Šiluvos 
koplyčios vajaus ir projektavi
mo eigą- Vysk. Brizgys ir prel. 
J. Balkūnas sausio 10 lankėsi 
Wa-hingtcie ir Įdavė 110,000 
dolerių, pirmąjį imekėjimą ba- 
zil kc; vadovybei, kur bus į- 
rengta Šiluvos koplyčia. Šiluvos 
koplyčios vieša atidarymą pla-» 
nuojama atlikti 1965 metų ru
deni.

Kun. St. Raila plačiau papa
sakoto apie L.R.K. Federacijos 
suvažiavimą, neseniai Įvykusį
Chicagoje Kun. St. Raila buvo ir susirinkimo pirmininkas pre- 
ten vienintelis plačiosios N.Y. latas J. Balkūnas. K.LJ.

N.J. apylinkės lietuvių atsto
vas.

Kun. A. Račkauskas papasa
kojo apie pasirengimus L. K 
Federacijos N.Y.-N.J. apylinkės 
seimeliui, kuris bus kovo 1. D. 
2 vai. popiet Apreiškimo para
pijos salėje- Tikimąsi gausios 
publikos. Į seimeli buvo pa
kviesti ir visi kunigai.

Balto darbus, rūpesčius ir 
problemas nušvietė kunigams 
Balto reikalų vedėjas kun. L. 
Jankus, padėkodamas už gra
žią kunigų talką Balto vajui.

Susirinkime ilgiau kalbėtasi 
apie pasaulinę parodą, šiais me
tais New Yorke Įvykstantį Liet. 
Kat. *Mokslo Akademijos suva
žiavimą, jaunųjų vyčių organi
zaciją. Vasario 16 pamaldas ir 
k.

Gražią susirinkusiųjų nuotai
ką ir darbingumą aukštai palai
kė vaišingas vietcs šeimininkas

NORWOOD, MASS.

Šeimos šventę sausio 12 su
rengė Šv. Vardo Draugijos vy
rai. Buvo bendros mišios 8:30 
vai. šv. Jurgio bažnyčioje, ko
munija ir pusryčiai parapijos 
salėje. ; .

Pusryčių metu kalbėjo misi- 
jonierius kun. P. Halisey, C P. 
dalyvavo klebonas kun. A. Ab- 
račinskas ir vikaras kun. A. 
Klimas, Sv. Vardo Draugijos 
vyrai su šeimom ir svečiai; vi
so apie 200 žmonių.

Moterys sodalietės pagamino 
skanius valgius, mergaitės gra
žiai patarnavo. Visi buvo labai 
patenkinti-

Šv. Vardo Draugijos pirmi
ninkas B. Gerokas išreiškė pa
dėką padėjusiom šią brangią 
šventę surengti, dalyvavusiem 
svečiam bei parapijos kunigam 
ir misijcnieriui kun. P. Halisey 
už jo pamokomus žodžius tė
vam ir vaikam. žvalgas.
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Prieš Kalėdas išėjo iš spaudos velionies prof. dr. ADOLFO 
ŠAPOKOS parašytas ir ‘‘A i d ų ” žurnalo premijuotas 
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SENASIS VILNIUS
VILNIAUS MIESTO ISTORIJOS BRUOŽAI 

IKI XVIII A. PABAIGOS

Knygos užsklandoje yra plati autoriaus biografija, pa
naudotų veikalų bibliografija ir asmenų bei vietų rodyk
lės; 333 psl., iliustracijų 52 psl.

Veikalą išleido Prisikėlimo parapija Toronte. Spaudė 
' pranciškonų spaustuvė Brooklyne. Gaunama Darbininko 
administracijos adresu; 910 Willoughby Avė., Brooklyn 
21, N. Y. Kaina $5.00.

DARBININKO SKAITYTOJAM
DARBININKO administracija labai prašo neuždelsti 

atsilyginti už laikrašti. Raginimas sudaro naujas nerei
kalingas išlaidas.

SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 
dedamas šis lapelis. Prašome ji iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:

Darbininkas. 919 Willoughby Avė.. Brooklyn, N. Y. 11221

Prašau pratęsti prenumeratą 1964 metams.

Vardas ir pavardė

Adresas

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus,, 
tik $5.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $7.00.

Siunčiu už prenumeratą $ , aukų $ Viso $

&

BRIDGEPORT, CONN.

Pereitą savaitę buvo palaido
ti du geri parapiečiai: A. Argus- 
tas ir M. Prankonfe. Abu pa
liko gražias lietuviškas šeimas. 
Palaidoti šv. Mykolo kapinėse.

Praėjusiais metais mūšy para 
pija, kuries uoliu klebenu yra 
kun. J. Kazlauskas, turėjo apie 
40,000 dol. pajamų. Iš jų 6000 
dol surinkta vyskupijai. Apmo- 
kė;us visas išlaidas, dar keli 
tūkstančiai liko parapijai.

Parapijos chorui vis atsiran
da gerų dainininkų, bet pagei- 
dautoma. kad dar Įstotų turi 
gerus balsus. Choras tada bus 
dar stipresnis. Choro vadovu ir 
dirigentu vra vargonininkas J. 
Stanišauskas. O. t

< Da i Pa ražas >

i
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Prašau talkos
Yra ruošiamasi: išleisti Ameri

kos Lietuvių Istoriją. Joje tar
pe kitų studijų, bus ir apie A- 
merikos lietuvių ekonominę 
veiklą. Tame skyriuje bus pa
liesti šie dalykai:

L Žemės Ūlos: lietuvių ūki
ninkų susispietimo kolonijos, 
pažymėtinos ūkio šakos, ūki
ninkų organizacijos ir ūkinin
kų spauda.

2. Amatai: cigarų, žvakių ir 
baldų dirbėjai, dailidės, siuvė-

APIE; FEDERALINRJS MOKESČIUS
■- H ' • ■ ? vt VEBBJŪHAS

Yra sakoma, kad mokesčiai kurių pajamos yra virš 600 per

jai, batsiuviai, plaukų kirpėjai
— barzdaskučiai, grožio salo
nai, fotografai, laikrodžių tai
sytojai, elektrikai, dažytojai, 
“plumberiai”, muzikantai, ang
lių ir kitokių degalų pristatyto
jai, perkraustytojai, kontrakto- 
riai, butų nuomotojai, amati
ninkų organizacijos ir spauda.

3. Pramonė: nedidelės įmo
nės (spaustuvės, leidyklos, pir
tys, automobilių taisymo dirb
tuvės, radijo ir televizijos tai
symo dirbtuvės, magazinai ir 
pašaro malūnai), fabrikai, pra
monės organizacijos ir spauda.

4. Prekyba: maisto krautuvės
— groseriai, didžiosios krautu
vės — supermarket, minkšti 
gėrimai, ledai, gėlių pardavėjai, 
svaiginamųjų gėrimų parduotu
vės, bendrovės, valgyklos, ke
pyklos, automobilių parduotu
vės, benzino stotys, real estate, 
knygų parduotuvės, baldų par
duotuvės, geležų par d u o - 
tuvės, viešbučiai, prekybininkų 
organizacijos, prekybos reika
lams skirta spauda.

5. Finansai: pinigų siuntimo 
agentūros, laivakorčių agentū
ros, kelionių biurai, daiktų siu 
tuno agentūros, draudimo agen
tūros. taupymo bendrovės, ban
kai, finansinės organizacijos ir 
spauda-

6. Profesionalai? akušerės, gai
lestingos seserys, slaugės, me
dicinos technikai, gydytojai, li- 
go.'.inčs, valtininkai, laidojimo 
biurai, dvasininkai, inžinieriai, 
teisininkai, ipokytojai, meninin
kai, mokslininkai, redaktoriai, 
žurnalistai, rašytojai, radijo va
landėlės, profesionalų organi
zacijos ir profesionalų spauda.

Rašydamas tą skyrių noriu, 
kad visas Amerikos lietuvių 
gyvenimas būtų pilnai atvaiz
duotas, todėl prašau visus tal
kos: arba atsiųsti savo institu
cijos aprašymą — istoriją (api
mančią nuo įsikūrimo iki da
bar), arba atsiųsti tą spaudą, 
kurioje buvo aprašyta, arba nu
rodyti, kur buvo spausdinta ir 
kur galima tą spaudą rasti, ar
ba nurodyti asmenį, kuris apie 
instituciją turi žinių. Be to, pra
šau prijungti fotografijų, vaiz
duojančių kurią nors ekonomi
nio gyvenimo sritį.

UETUVĘJ FONDO NAUJI NARIAI
Nauji Lietuviu Fondo Nariai, 

įmokėję įnašų po tūkstantį do
lerių: Dr. BaMrukėnas Adolfas, 
780 zS. Arimgton st, Akron 
6, Ohio, Dr. Stasys ir Dr. Milda 
Budriai, 9236 S. Longvood Dri- 
ve, Chicago, UI. 60620 ir Ja- 
sinskas-Jasen Emilija 5526 W- 
Highland avė., Phoenix, Arizo
na.

Savo ankstensius įnašus LF 
papildė šie fondo nariai: Dr. 
Rimas ir Giedrė Sidnai, 201 
Pleasant av., Streaton, UI. iki 
2,000 dol., Dr. Jurgis ir Bronė 
Balčiūnai, 410 S. Wooster avė., 
Strasburg, Ohio, iki 1,000 dol- 
ir Mykolas Ventis, 54 Hog- 
man Rd., Rochester, N. Y., iki 
1,000 dol.

LB East Samt Louis, m., Apy
linkė įmokėjo įnašų 500, Dr. 
Juozas ir Eugenija Bartkai, Chi
cago, III., 250 dol., Petkus ir 
Son Funeral Home, Chicago, 
BĮ., 250 dol-, Adolfas ir Jadvy-

LIETUVIŲ TAUTINIAI 
ŠOKIAI

Naujai išėjusi HI-FI plokšte
lė, kurią turėtų įsigyti ypač no
rintieji susipažinti su lietuviš
kų šokių muzika, nes joje yra 
17 liet- šokių — dainų: Aštuo- 
nytas, Landutė, L enciugėlis, 
Sukčius, Linelis, Jievaro tiltas, 
Klumpakojis, Kalvelis, Sadutė, 
Žiogelis, Vakaruškos, Audėjėlė, 
Mikita ir Suktinis.

Išleido J. Stukas, vadovau
jant J. Matulaitienei, liet šo
kių vadovei New Yorke, su J. 
Švedo tautiniu ansambliu ir Ai
tvarų kvartetu, vad. Alg. Kača- 
nauskui. Kaina $4.00 (persiun
timui 50 c.).

VVoodhavane išnuomojamas 
kambarys, apstatytas baldais. 
Galima naudotis virtuve ir ki
tais patogumais. Butas netoli 
Jamaica traukinėlio stoties. Tei
rautis vakarais po 7 vai-, šeš
tadieniais ir sekmadieniais vi
są dieną. HI 1-7715.

Viską siųsti Vincentui Liule-

Ridgewoode išnuomojamas 
butas S 5 kambarių su vonia 
ir šiltu vandeniu. Butas apšil
dytas, antrame aukšte, prie ge
ro susisiekimo. Nuoma $65.50

ga šimtai, Chicago, UI., 200 
dol, Antanas ir Polė Rėklaičiai, 
Chicago, m, 200 dol., LB Brigh- 
ton Park, Chicago, III. Apylin
kė, 200 dol.

Savo ankstesnius įnašus padi
dino: prel. F. Bartkus iki 600 
dol., Kun- M. Vembrė iki 550 
dol., Dr. Kostas Jablonskis iki 
500 dol., Dr. Kazys ir Marytė 
Ambrozaičiai iki 500 dol., Jo
nas Bagdonavičius iki 210 dol., 
Prel. B-.M-Juras iki 200 dol., 
Dr. Jonas Byla^ylaitis iki 200 
dol/L X

Po Išimtą dolerių įnešė: Dr. 
Skripkus Stasys iy Julija, Kear- 
ny, N.Y., Vaičkus Jonas, Pas- 
saic, N.J., Vaičiūnas Jonas ir 
Laima, Chicago, III, LB Bosto
no Apylinkė, Kaseliūnas Jonas 
ir Karolė, St. Petersburg, Fla. 
Dr. Sužiedėlis Antanas ir Gali
na, Adelphi, Md., Dunda Benis 
ir Stefa, Cicero, UI., Vilniaus 
Krašto Lietuvių S-gos Chicagos 
Skyrius, Santaros-Šviesos Fede
racija, Lapšys Aleksandras, Do- 
chester, Mass., Izbickas Vytau
tas, West Roxbury, Mass., Rūbe
lis Juozas, Philadelphia, Pa., Di
delis Petras, Philad. Pa-, Vasai- 
tis-Butkus Funeral Home, Cice
ro, m., Urbšaitis Kazys ir Sta
sė, Dapkus Benediktas, Hart
ford, Conn., Rūkas Konstanti
nas, Hartford Conn., Pilvelis 
Algirdas ir Regina, Hartford, 
Conn., Stankaitis Alfonsas ir 
Olga, Williamswilie, N.’ Y., Dr. 
Musteikis Antanas ir Akvikna, 
Buffalo, N.Y-, D?/ Gamzhikas 
Algirdas, Buffalo, N. Y. Gludą 
Kostas, Niagara Falls, N. Y., 
Miklas Henrikas, Great Neck, 
N. Y., Pakeltis Kazys ir Jadvy
ga, Chicago, D!., Dr. Avižienis 
Karolis ir Marija, Chicago, H1-, 
Jankauskas Jonas, Chicago, BĮ., 
Jankauskas Jonas, Philadelphia, 
Pa., Dr. Laucis Augustinas, 
Mount Olive, UI., Karaitis Al
girdas ir Viktorija, Chicago, m., 
Dr. Baktys Motas, Chicago, III., 
Grušas Stasys ir Emilija, Brock- 
ton, Mass., Eiva Stasys ir Ire
na, Brockton, Mass., Beržins- 
kas Valteris ir Otilija, Brock
ton, Mass-, Orintas Juozas ir 
Ona, Brockton, Mass., Brockto- 
ne Martyno Jankaus šaulių kuo-

ir mirtis — tikri gyvenimo fak
tai. Bet mirtis Mena tik vieną 
kartą, o nrmkesčiai yra stambus 
faktas taetateną dieną- Ypatin
gai juos jaučiame, kai moka
mos algos, «Įba gale metų, kai 
daromą agjffirthi

Nors praeitais metais buvo 
daug rašom& apie mokesčių su- 
mažinimąiiLpakeitimą, bet, at
rodo, tai bus tik 1964 metais. 
Tačiau mokąrčfų marinimo aki
vaizdoje turtine planuoti, kaip 
apskaičiuoti1963 metų mokes
čius. Kadangi atrodo, motes- 
čiai iras mpįsrt 1964 metais, 
tai apsimota tam tikras paja
mas perkelti į tuos , metus, o 
iš kitos pusės — išlašdais, jeigu 
yra galima, prirašyti prie 1963 
metų, kada iš jų yra didesnė 
nauda. Tai negalima padaryti 
kiekvienu atveju, bet, pvz., tam 
tikras mediciniškas išlaidas, su
rištas su apdraudos bendrovių 
atlyginimu, ar nuostolius dėl 
automobilio nelaimės ir atlygi
nimą iš apdraudos bendrovės 
bei daugelį kitų biznio ir narnų 
išlaidų gahma kaitalioti.
Baniui procentai ir akciją divi- 

dentai
Praeiti metai buvo pirmieji, 

kada mokesčių įstaigos surašė 
į magnetines juostas visus ban
ko mokėtus procentus bei bend
rovių dividentus pagal kiekvie
no asmens sąskaitą- Tokiu bū
du automatiškai galės susekti, 
jeigu tos pąįamos nebus nuro
dytos. Daug kas purkštavo ir 
skundėsi, kad valdžia kabinasi 
ir prie šių pajamų. Visą laiką 
gyniau mokesčių mokėtojus, 
bet šiuo atveju noriu ginti val
džią. Dividendų ir procentų pra
nešimas yra seniai įstatymų rei- 
kaalaujamas, bet buvo gero
kai apleistas. Tiktai per pasta
ruosius keletą metų įstatymo 
vykdymas sugriežtintas. Dabar 
bankai ir bendrovės turi duoti 
žinias valdžiai ir piliečiui, kiek 
jam buvo išmokėta dividendų 
ar procentų per metus. Tuos

metus, neskaitant Sodai Securi- 
ty pensijos. Pilietis, sulaukęs 
65 metų amžiaus, turi užpildyti 
tik tada, tai jo pajamos siekia 
1200 ar daugiau per metas- Į 
tas pajamas turi būti iškaity
ti procentai, dividendai, namų 
nuomos, pensijos, gaunamos iš 
privačių bendrorių; dovanos, 
Sodai Security pensijos, vete
ranų pensijos, pomirtinės —ne- 
jkaitrfHnos.

teity timty doteriy teste 
yra labai svarbos, kai reikia nu
spręsti, ar pvz. galima užsirašy
ti tėvus taip išlaikomus asme
nis. Pirmiausia, reikia durti iš
laikymą daugiau nei 50 procen
tų viso pragyvenimo, kad būtų 
galima užsirašyti. Išlaikomas ne 
gali turėti daugiau tamsuojamų 
pajamų kaip 599.99 dol. Tokiu 
būdu sūnaus išlaikoma motina, 
gaunanti 900 dol- metinės pen
sijos ir 550 dol. procentų, gali
ma sūnui užsifašyti, jeigu, sa
kysim, iš tų pinigų ji savo iš
laikymui vartoja tik 400 dol., 
(kitus padėjo į banką ar išsiun
tė siuntinius į Lietuvą), gi sū
nus jai davė butą ir valgį ir to
kiu būdu išleido daugiau negu 
400 dol. Tačiau tuo pačiu atve
ju, jeigu motina gautų procen
tų 600 dol., jos jau niekas pri
sirašyti negali.

Čia reikia paminėti, kad vai
kams šis 600 dol; testas netai
komas, jeigu jie yra žemiau 19 
metų arba yra pilno laiko stu
dentai- Jie gali uždirbti ir dau
giau, ir vien tik dėl to, kad 
tėvai davė daugiau nei pusę 
jo išlaikymo — juos galima pri
rašyti kaip tėvų išlaikomus.

C. A. VOKET |
VOKIETAITIS

ADVOKATAS
41-40 74th Street

Jackson Heights, N. Y.
Tel. NEwton 9-6620

mėnesiui. Kreiptis tel. EM 6-

pranešimus gaus visi, kurie už
dirbo dividendų virš 10 dol- 
per metus iš vieno mokėtojo.

Kadangi bankas nežino indė
lininko visos finansinės padė
ties, tai turi išsiuntinėti prane
šimus visiem savo taupytojam. 
Tad ir tie asmenys, kurie gy
vena iš pensijų, bet turi san
taupų, taip pat gauna praneši
mus. Šie pranešimai -atrodo pa
našūs, kaip ir darbdavio algos 
lapeliai. Dėl to kai kas mano, 
kad būtinai privalo užpildyti 
mokesčių formas. Mokesčių 
formas užpildyti privalo tik tie,

Slėptai Bredes, Jr.
ADVOKATAS 

37 Sheridan Avenue
Brooklyn 8, N. Y.

Telef. — APplegate 7-7083

RADIJO PROGRAMOS
BOSTON, MASS.

Vedėjas
JONAS J. ROMANAS, Sr.

WHIL ■ 1430 kil. Medford, Mass.
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vid.

vičiui Pasaulio Lietuvių Archy
vo adresu: 2655 W. 69 St. Chi
cago. UI. 60629. Siunčiant me
džiagą prašau pažymėti, ar ji 
dovanojama Archyvui, ar rei
kės grąžinti siuntėjui.

Vincentas Liuleviaus

2808.

TO PLACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Call LO 3*7291

DANIEL D. CHAPMAN
Insurance—«ll types. Our aim is to 
establish the finest reputation for 
honesty. integrity and diligence. — 
May we serve you ? FREEPORT. 
211 S. Bayview Avė. (North-East 
čomer Rose St. & Bawiew Avė.) 

FR 8-0999

PARK CITY PRESS INC. 
COMPLETE PDANT

Photo Offsct, Letter Press, Bindery 
Color Brochures

3460 Great Neck Road 
N. AmityvHle, L. I. 

516 M Y 1-2700

Parengimai Mew Yorke
Sausio 25 — V. Sidzikausko 

ir dr. K. Valiūno pranešimai 
iš kelionių po Tolimuosius Ry
tus Carnegie Endovmeut salė
je. Rengia L. Prekybos rūmai.

Sausio 25 — Blynų balius ir 
šokiai Apreiškimo parapijos sa
lėje. Rengia New Yorko studen
tai ateitininkai.

Vasario 1 — Tradicinis Už
gavėnių balius Show Boat salė
je, 814 Jamaica Avė- Brookly- 
ne. Rengia ALT S-gos Rich- 
mond Hill skyrius.

Vasario 16 — Vasario 16 mi
nėjimas Websterio salėje. Ren
gia New Yorko A.L. Taryba.-

pa.

ASTORIA.
6 Mim| mūrinis namas 
vienas apartmentas laisvas, ku
ris gali suteikti *4^80 pajamų. 
Tik du blokai nuo požeminio

FOREST HZU. 
vienos šeimos mūrinis namas 
• dkleli kambariai, garažas, žu
dymas alyva. Arti visko. 
Kaina *23,990

BOSTON. MASS.
Vedėjas 

STEP. MOCKUS
WLYN —1360 kilocycles

Sekmadieniais nuo 1 - 1:30 vai. p.p.

BROCKTON, MASS.
Vedėjas P. VISGINIS 

173 Arthur St, Brockton 18, Mass.
Tel. JU 6-7209

AM bang. 1190 kil.—FM bang. 105.7 
meg. iš WK0X, Framingham, Mass.

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte

DETROIT, MICH.
Vedėjas RALPH J. VALATKA 

WJLB, 1400 banga
15756 Lesure, Detroit 27, Mich. 

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

HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGŪNĄVICIUS 

WP0P, 1410 klc.
273 Vlctoria Rd., Hartford 14, Conn.

TeL CH9-4302
Sekmadienj -11-12 vai. dieną

Numatomus parengimus pra
nešti: S, Dzikui, 69-17 97 Str. 
Woodhavon, VI 7-5113.

PHILADELPHIA, PA. 
WTEL, 090 banga 

Ved. ADOLFAS GAIGALAS 
335 Tttan St, FbHaMpUa 47, Pa. 

HOįrard 7-4176 
isžtsdlsnisls noe 3:30 - 440 v. p.p.

Ai A 

JURGIUI GUDELIUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame jo dukrai MIRGAI ŠU
LĄ ITIENEI ir sūnui DRĄSUCIUI GUDELIUI

traukinio, šildymas alyva. 
Kaina 338,750

JACKSON HEIGHTS 
dviejų šeimų mūrinis namas 
5-6 kambariai; vienas butas "ne
užimtas. 8160 pajamų mėnesiui. 
Dviems automobiliams garažas. 
BUdymas alyva.

JACKSON HKIGHTS 
trijų šeimų mūrinis namas 
5-6-6 kambariai; vienas butas 
laisvas. 8209 pnjenm- 
Du blokai nuo požeminio trauki
nto. šildymas alyva. 
Puikus daržas. 
Kaina 833,900

Mažos įmokėjinuu. Geros stygos

E. GRUDZINSKIENĖ 
ir dukros su šeimom

TERMINAL REALTY
77-01 BROADWAY JACKSON HEIGHTS

Kreipkitės peš Mr. GIANELLI — Tol. HI 6-0600

WATERBURY, CONN. 
WWCO — banga 1MD-1600 klc.

Ved. ANT. PALIULIS 
821 Robtanrood Road 

pran. E d v. Melninkas 
8ekmad. — nuo 12:30 - 2 vai. p.p.

11 įĘrįM2****™!i I B/ lJ£ruyos Atsiminimu 
Valanda

ŠESTAMENIAIS^5^6^ 1
STUKAS• • k. .

Norite geros meniškos fotografijos —
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ 

įvairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo
traukų; norite atnaujinti seną, fotografiją ? Jums geromis sąlygomis 
padarys — ,

VYT. MAŽELIS
422 Menahan Street, Ridgewood, Brooldyn, N. Y.

Tel. HYacint 7-4677

0MSiiaiisiiaifBii«iis>iaiii>iansi:aiiBi<iiiaHiitBiithBHBiiBiiaii>iiaiisiiaiiBiiBuaHBuBHaiisiiBusiiauSHSitsii*iitiisiiSiiaii>iiaiisiiaii«iiiitt

BUDGET BEAUTY SALON — Our prices are: 
Shampoo and Sėt ............. $1.75 and up
$15.00 Permanent Wave .......................... $7.25 and up
Touch-up with Miss Clairol ............................$3.00
Touch-up with Roux or L’Oreal ............. $3.25
Ladies Haircut—Any Style ............................$1.50
5.Week Rinse ...... $2.50
Children’s Haircut ......................................... $1.25

Call for Appointment — VI 6-8992
CUT COLOR & CURL BUDGET BEAUTY SALON 

86-20 JAMAICA AVĖ. (Corner 87t’n St), VVOODHAVEN 21, N. Y.
OPE N M O N D A Y S 

jaiiBiianeiiaiiaiiaiiBiiaiiBiiBiiauBiiBi^itBtiBnBiiaiiBi'Bi.aiBLa^atiBiiBiiaiia^BHaiiatiBKaiiaiiBiiaHanaiiaiiaiiaiianBiiatiBiiaiiaHBiiaiiaii

WINTER GARDEN TAVERN
Ine.

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas

— .
Salė vestuvėms ir kitokioms pra
mogoms. Be to, duodami polaido- 
tuviniai pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieinama kaina.

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N. Y.

(Ridgev.-ood)

Tel. EVergreen 2-6440

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas

86r16 JAMAICA AVĖ. VVOODHAVEN 21, N. Y.
, Tel. Vlrginia 6-9519

SALE VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM IR KITIEM POBŪVIAM g 

Salėje gali tilpti 100 dalyvių g

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
RAY’S LIQUOR STORE

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

103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMGND HILL, N. Y.

Telefonas: Vlrginia 3-3544

— HAVEN REALTY -
JOSEPH ANDRUSIS — Real Estate — Insurance

Apdraudimas gyvybės, namų, automobilų, baldų ir k. Namų parda
vimas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigų 

investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 9 vai.; šeštadieniais iki 6 Vai popiet

87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 7-4477

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai 
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y.
Telefonas STagg 2-5938

CHICAGO, ILL.
SOPHIE BARČUS — Šeimos radijo 
programos. Radijo stotis WOPA — 
Osk Perk, Dl. AM 1490 klc.; FM 
102.7 megac. kasdien 10-11 vai. r.; 
iešt. - sekm. 8:30-9:30 vai. r.; Lietu
viškos vakaruškos pirm. 7-8 vai. v.

s '& G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 2l, N. Y. e Tel. VI 9-5077 
buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE

340 Grand Street, Brooklyn II, N. Y. a 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 IVeddinga <uid Parties-------  
Home-Mada Bojogna
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DARBININKAS
A'f r romtfe

NAUJIENOS, Al
Vasario 16 minėjimas, ren

giamas Nevv Yorko A.L. Tary
bos. įvyks vasario 16 \Vebsterio 
salėje Manhattane. Kalbės už
sienio reikalų sekretoriaus pa
vaduotojas Mennen \Villiams. 
buvęs Michigano gubernatorius, 
žinomas lietuvių draugas. Taip 
pat kalbės pulk. dr. B Matu
lionis iš Rhode Island. Meninę 
minėjimo dalį atliks solistė 
Prudencija Bičkienė iš Chica- 
gos. akomponuojant pianistei 
A. Kepalaitei. Taip pat daly
vaus Brooklyno tautinių šokių 
šokėjai, vadovaujami J. Matu
laitienės. ir Operetės choras, 
diriguojamas muz M. Cibo. Sce
na dekoruos dail- J. Juodis.

Am. Liet. Tautininkų klubas 
išrinko nauja reikalų tvarkyto
ja Joną Narbutą. Dabar valdyk 
bą sudaro: pirm. D. Klinga. 
sekr. J. Parojus, vicepirm. J. 
Valakas, ižd Jankus. Klubo 
steigėjas Pranas Narbutas pa
keltas į garbės narius. Klubas 
paaukojo 10 dol. Balfui ir ruo
šiamai parodai, lietuvių radijo 
valandėlei 5 dol.

Pavergtų Tautų Seimas sau
sio 23 d. 5:30 v.v. Carnegie 
Endovvment International Cen- 
ter paminės 10 metų sukakti, 
kaip 1954 metais 22.000 kinie
čių ir šiaurės korijiečių pasirin
ko laisvę ir nebegrįžo į savo 
kraštus. Ta diena pavadinta 
laisvės diena-

Juokų vakaras Apreiškimo 
parapijos salėje rengiamas sau
sio 31. penktadienį. 8:30 v.v. 
Rengia jaunų moterų sodalici- 
jos ir jaunų vyrų katalikų drau
gija. Programoje bus "Juokin
gi tėvai” — muzikos, dainų ir 
juokų pynė Visi šio vaidinimo 
dalyviai yra tėvai, kurių sūnūs 
yra jėzuitai misijonieriai. ' ši 
grupė keliauja per visas para
pijas. aukodama savo darbą ir 
laiką ir pelną skirdama jėzui
tų misi’oms. Kas nori praleisti 
maloniai laika, prašom atsilan
kyti į šį juokų vakarą. Bilietų 
galima gauti prie bažnyčios du
rų ir prie įėjimo. m.)

\ew Yorko 

studentai |

ateitininkai ;

nuoširdžiai ?

kviečia ;

atsilankvti į :

BLYNŲ BALIŲ j 
- ŠOKIUS į
SAUSIO 25 

šeštadienį

Apreiškimo
parapijom salėje ;

Brookl\ ne

Žavinga programa I
Gausus bufetas į
Skaniausi blynai •
Kavines atmosfera I
Populiarus A Starolio 
orkestras

Pradžia <> v. vak.į
Auka tik $1 50

Redakcija 
Administracija 
Spaustuvė 
Vienuolynas

GL 5-728I
GL 2-2923
GL 2-69I6
G L 5-7068

New Yorko ir Nevv Jersey 
Lietuvių Romos Katalikų Fede
racijos apskrities valdyba atei
nantį sekmadienį, sausio 26. 
tuoj po 11 vai. pamaldų. Ap
reiškimo parapijos salėje šau
kia visų katalikišku draugijų ir 
organizacijų susirinkimą, kuria
me bus aptarti apskrities sei
melio reikalai ir padarytas pra
nešimas apie Lietuvių Kataliku 
Federacijos seimą Chicagoje. 
Visos draugijos prašomos at
siųsti savo atstovus-

Studentų ateitininkų bly
nų vakaras ir šokiai prieš už
gavėnes bus sausio 25. šešta
dieni. Apreiškimo parapijos sa
lėje. Pradžia 8 vai. vak.

Antanas Puolis gyvenęs Fili- 
shinge, mirė sausio 10. Palai
dotas iš Angelų karalienės pa
rapijos bažnyčios. Nuliūdime 
paliko dukrą ir keturis sūnus, 
seseris Kovarske. Lietuvoje, 
iš kur velionis buvo kilęs.

Dail. Vytauto Kasiulio kūri
nių paroda atidaroma sausio 
25 D’Alessio galerijoje. 8 Hen- 
derson Place. N.Y., tarp York 
ir Kast End Avė., šalia 86 St. 
Paroda tęsis iki kovo 18. Prieš 
pora metų ta pati galerija buvo 
surengusi jo kūrinių parodą.

Saugokitės vagių! Labai daž
nai pasitaiko, kad vagys ap- 
krausto ir lietuviu namus, ieš
kodami pinigų, išnešdami smul
kius daiktus, drabužius. Vagys
tės dažniausiai įvyksta diena, 
kai išeinama į darbą arba net 
į krautuvę apsipirkti. Tad pra
šom neužmiršti uždaryti langu, 
pro kuriuos dažniausiai vagys 
įeina. Patikrinkite ir durų už
raktus. kad jie gerai veiktų.

Alfonsas Tyruolis-Šešplaulds 
išleido savo lyrikos rinktinę 
"Metų vingiai". Išleido Lietu
viškos Knygos Klubas Chica
goje. Darbininko sausio 14 d. 
numeryje, surašant atsiųstas 
paminėti knygas, buvo praleis
ta autoriaus pavardė.

Prof. A. Maceinos veikalas 
"Niekšybės paslaptis" šią savai
tę bus atspausdintas ir atiduo
tas rišyklom

VVoodhavene išnomuojarnas 
gražus ir erdvus kambarys. Pil
nai apstatytas baldais ir su vi
sais patogumais. Pageidaujama 
vyras. Skambinti VI 7-5834.

Bir. Ao>ickiene...
(atkelta iš 4 psl.) 

švęstas dinamiškai veiklai ir 
progresui.

Jos atminties talentas joje 
yra sukrovęs daugybę kultūri
nių. visuomeninių ir politinių 
išteklių, kurie vargu yra įmano
mi surašyti, kad ir į labai di
deles knygas.

Jos draugų pilna visame lais
vame pasaulyje. Ji neturi prie
šų pilna to žodžio prasme. Jos 
priešai, daugumoje nuoširdūs 
priešai, kurie ja dažnai aplan
ko. būna pavaišinti kavute, pra
turtėja dvasiškai ir su ja nuo
širdžiai kovoja iki kito pasima
tymo. Teisybė, kad "tokį" "prie 
ša" neretai ir gerokai apiba
ra. pasinervina. pasiskundžia 
savo bičiuliui, ir dovanoja. Tik
ra. kad sekančio vizito metu jis 
vėl bus malonus. įdomus ir. jos 
kasdienybėje spindulėlį gėrio 
atnešęs.

Tai yra pačio aukščiausio 
laipsnio humanizmas, kurio šian 
dieną visame pasaulyje taip 
ieškoma.

Sukaktuvininkei linkėtina 
tais principais ir tuo dinamiz
mu gyventi ir dirbti dar ilgus 
metus. V.R.

Kas norėtų skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 2-2923

DARBININKAS

NEVV YORKO moksleiviai ateitininkai šeimos šventėje sausio 12 Apreiškimo parapijos salėje vaizdavo K. 
Donelaičio ‘-Metus". Nuotr. P. Ąžuolo.

DAIL K. ŽOROMSKIS PHILADELPHIJOS PARODOJE
Sausio 15 Philadelphijoje ati

daryta didelė visos Amerikos 
tapybos ir skulptūros paroda, 
kuri tęsis iki kovo 1 d. Šioje 
parodoje dalyvauja ir dail- Ka
zimieras Zoromskis, tapytojas, 
turįs savo studiją Manhattane. 
Parodoje yra išstatytas jo kū-

DAIL. K. ŽOROMSKIS

ALDONOS KEPALAITES KONCERTAS
Pianistė Aldona Kepalaitė 

jau trečius metus iš eilės sau
sio ar kovo mėnesiais rengia 
savo koncertus. Pirmieji du 
buvo Carnegie Recital salėje. 
Didžiojo Nevv Yorko spauda 
abu palankiai įvertino.

Šiemet pianistė žengia į di- 
desnę salę — Tovvn Hali, ku
rioje yra koncertavę ir koncer
tuoja pasaulio įžymybės ir 
šiaip pirmaeiliai solistai bei 
muzikai.

Šiemet jos koncertas rengia
mas kovo 7. šeštadienį. 5:15 v. 
popiet. Rengia Tovvn Hali and

LMA NEW YORKO klubo valdyba. Iš k. j d. sėdi: garbės pirm. R. Budriene, sukaktuvininkė B NOvickienė. 
dr. M. Kragždienė — pirmininkė, stovi — p. Aleknienė. J. Laucevičienė, M, Karečkienė. M. Virb'Ckienė. B 

. Kiduohene, R Ausmanienė Nuotr. V. Maželio.

rinys pavadintas "F4." kata
logo nr. 210. Tai pirmasis lietu
vis dailininkas, patekęs į tokio 
masto paroda Amerikoje.

Tai yra 159-ji paroda. Jos 
rengėja yra "The Pennsylvania 
Academy of the Fine Arts". 
Pradėta organizuoti praeitų me
tų rugsėjo mėnesį. Rinkdami 
tapybos kūrinius, rengėjai ap
lankė 64 studijas, išsiuntinėjo 
186 pakvietimus. Telkdami 
skulptūros darbus, aplankė 28 
studijas ir išsiuntė 105 kvieti
mus.

Kiti parodos kūriniai turėjo 
eiti per jury komisiją- Jai bu
vo prisiųsta 4761 tapybos ir 
2452 skulptūros fotografijos. 
Iš jų preliminarinė jury komi
sija atrinko 317 tapybos kūri
nius ir 130 skulptūrų. Tada jau 
buvo susiųsti ir patys kūriniai 
galutiniam atrinkimui. Iš to 
skaičiaus atrinko 52 tapybos 
kūrinius ir 41 skulptūros.

Iš viso parodoje yra išstaty
ta 285 darbai. Kiekvienas dai
lininkas yra išstatęs tik po vie
ną kūrinį. Iš viso 192 dailinin
kai yra kviesti, o 93 perėję per 
jury komisijas. Tokias jury ko
misijas perėjo ir dail- K. Žo- 
romskis.

Norman J. Seaman.
Programą šiam koncertui pa

sirinko: Mendelsohn — Varia
cijų serija Op. 54. Schuberto— 
Sonata in B Fiat Major. Op. 
Posth.. Jack Beeson — Sketch- 
es in Black and \Vhite ( pirmas 
išpildymas Neu Yorke). Cho-
pino — Baladė in F. Major. 
Berceuse. Scherzo in B. Minor.

Aldona Kepalaitė muzikos 
mokslus baigė Nevv Yorke. 
sėkmingai reiškiasi įvairiuose 
koncertuose. Dažnai ji pasiro
do ir lietuviškuose parengimuo
se.

Parodoje dalyvauja pažymėti
nos Amerikos meno garseny
bės: Jacųues Lipshitz. James 
Brooks. Sain Francis. Marca- 
Relli. de Kooning. Grace Har- 
tigan, Diebenkorn. Helen Fran- 
kenthaler. Pousettse-Drot. NVill 
Barnet. Theodore Roszak. Stu- 
art Davis. Zorach. Ben- 
Shahn. Soyer. Evergood ir k.

Buvo skiriamos ir premijos: 
Temple Fund ii’ auksinį meda
lį laimėjo Stuart Davis. 2000 
dol. premiją Paul Burlin. D.

BOSTONO mišraus choro valdyba 1964 metams. Iš k. j d. pirmoj eilėj — 
Longinas Izbickas, Birutė Bačanskienė, pirm. Henrikas Gineitis, antroj ei
lėj — Pranas Šimkus. Vytautas Eikinas, Leonas Rudžiūnas, trūksta Mag- 
delenos Ambutavičięnės. Nuotr. A. Bacevičiaus.

V. SIDZIKAUSKO PRANEŠIMAS
Vaclovas Sidzikauskas, Lietu

vos Laisvės Komiteto pirminin
kas. kuris pavergtųjų Europos 
tautų seimui neseniai atstova
vo .Azijos tautų prieškomunis- 
tinės sąjungos konferencijoje. 
Vietnamo sostinėje Saigone ir 
matėsi bei kalbėjosi su Vietna-

Bostono lietuvių mišrus cho
ras, pradėdamas naujuosius 
1964 metus, ruošia banketą va
sario 2 d., sekmadienį. Lietu
vių Pil. Dr.-jos trečiojo aukšto 
salėje Pradžia 5 vai. vak Bus 
įvairi, dar Bostone negirdėta 
tarptautinė programa, šokiams 
gros geras orkestras iki vidur
nakčio.

Bostono neolituanai vasario 
1 ir 2 d ruošia studentų meno 
paroda Tautines S-gos namuo
se. Dailininkai V. Vizgirda ir I. 
Kamantauskienė maloniai suti
ko padėti. Vasario 1 bus pokal
bis. po kurio seks vaišės ir šo
kiai. Meno parodoje su savo kū
riniais dalyvaus G. Duobaitė, 
B. Banaitis. P. Martinkus. A 
Manomaitis. G. Dačys. A. Sku- 
džinskas ir K. Norvaiša.

Kultūros klubo susirinkimas 
bus sausio 25 Tarptautinio Ins
tituto patalpose dail. Viktoro 
Vizgirdos 60 metų sukakčiai 
atžymėti- Programoje: solistė 
Daugėlienė iš Manchester. N. 
H., dail. prof. Vyt. K Jonyno 
paskaita (iš Nevv Yorko) ir 
dail. V. Vizgirdos tapyba ekra
ne. Pradžia 7:30 vai Kviečiami 
nuolatiniai klubo lankytojai ir 
svečiai. Kultūros klubui pirmi
ninkauja prof. dr. J. Navickas.

Jūros skautų Nemuno tunto 
iškilminga sueiga bus vasario 8 
Tautinės Sąjungos namuose. 
Po sueigos—Užgavėnių blynai 
drauge su tėvais ir svečiais.

mo prezidentu ir jo broliu prieš 
pat jų nužudymą, sausio 25. 
šeštadienį. Nevv Yorko Lietuvių 
Prekybos Rūmų susirinkime - 
pobūvyje padarys išsamų pra
nešimą apie kelione ir pasikl- 
bėjimus su Azijos politikais .bei 
diplomatais apie Lietuva ir ki
tas pavergtąsias Europos tautas.

Po konferencijos Saigone, 
laisvosios Kinijos vyriausybės 
kviečiamas. Ve. Sidzikauskas 
nuvyko į Formozą. kur svečia
vosi aštuonias dienas ir matėsi 
su Gen. Cankaišeku ir kitais 
valdžios žmonėmis. Iš pasikal
bėjimų paaiškėjo, kad Azijos 
politikai ir diplomatai gerai su
pranta Lietuvos ir kitų Sovie
tų Rusijos pavergtų tautų pa
dėtį: joms rodo didelio dėme
sio ir simpatijos.

Pranešimas ir pobūvis bus 
6 vi. vak. Carnegie Endovvment 
patalpose. 345 E 46 Street, l'n. 
ted Nations Plaza. Nevv York. 
N Y. Linksmoje daly je išgirsi
me aktorių Vitali Žukauską

Nevv Yorko Lietuviu Preky
bos Rūmai kviečia visus į pa
skaita ir pobūvi t a.

Išnuomojamas butas. 1 1 mc 
aukšte. 5’? kamb . šviesus, ap
šildytas. naujai atremontuota-' 
East Nevv York Prie gero susi 
siekimo, labai prieinama kai
na Tel 1)1 6 6799.

1964 m., sausio 21 d-, nr. 5.

Diplomuotas ekonomistas

Juozas Audėnas
registruotas investavimo fon
dų atstovas priima interesan
tus investavimo reikalais - -

109 Warwick St.
Brooklyn 7, N. Y.

Tel.:
TA 7-9518 • PL 3-6628

WILLIAM J. DRAKE
DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84-14 Jamaica Avenue 

VVoodh.aven 21, N. Y.

Tel. Hlckory 1-5220

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Badas
FUNERAL HOME

Moderni koplyčia - Air conditioned
A. J. BALTON-BALTRtrNAS

Lieensed Manager
<K- Notary Public

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

EVergreen 8-9770

Joscpli Garszva
GRABORIUS 
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.J. B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTI’ VTŲ direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie hore.et parkway Statiun) 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Vlrginia 7-4499

THEODORE WOLINNIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBR0WSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

KARTONAS
FUNERAL HOME
280 CHESTNUT STREET 

NEVV BRITAIN, CONN.

Tel. BA 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME 

Ine.

PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas

74 PROVIDENCE ST. 
VVorcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 WEBSTER AVĖ.
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas

Cambridge. Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas diena ir naktį 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis Kainos tos 
pačios ir ) kitus miestus.
R. įkalė Saukite Tel. TR 6 6434

Puikus patarnavimas naujo 
JOSEPH C. LUBIN

FUNERAL HOME
546 East Broadway

So. Boston. Mass.
Priešais miesto teismo rūmus

•
Rūpestingai patartinu ame vi
suose reikaluose atydžiai iš
pildomo kiekvieni pageidavi
mų Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose

Joseph C. Lubin 
Funeral Dircctor

Telefonas: 268- 5185


