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LAIMĖTI AR BĖGTI IŠ AZIJOS? Vyriausybė siekia kovoti, iki laimės. Spaudoj vieni su
vyriausybe, kiti su de Gaulle už neutralumą, kuris reiš

kia kapituliaciją
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Vasario 16-tąją pradedam: kalba senatorius Keatingas
Vasario 16 minėjimas prasidė
jo. Pirmą pasisakymą sonata
gavome ii New Yorko šen. KB. Keatingo.

Neužtenka tik nepripažinti. Reikia kelti aikštėn sovietų ko
lonizaciją ir protestuoti. Vengti Sovietų erzinimosi — klaida

Prieš (keturiasdešimt Seseris
metus — kalbėjo senatorius
Keatingas sausio 28 — Lietu
va paskelbė savo nepriklauso
mybę, daugiau kaip šimtmetį
išbuvus Rusijos valdoma. Ta
čiau dabar lietuvių gyvenimas
Lietuvoje duoda maža pagrin
do pasidžiaugti. Jei lietuvi*

Dešimtys tūkstančių buvo su
naikinti ar gyvena tremtyje- Jis
yra matęs savo žemę prievar
ta kolektyvizuojant, gyvenimo
standartą nužeminant dėl sovie
tinio išnaudojimo,
tikėjimą
mindžiojant sovietinės valdžios

šiandien yra 46 mėty am
žiaus, tai jis yra pažinęs 21 me
tus laisvės ir jau 25 metu*
priespaudos. Jis mato, kad jo

žemė yra tapusi sovietinės ag
resijos auka ir kad tai yra ne
garbingos nacių bei sovietų
1939 sutarties padarinys, o taip
pat 1941 nacių agresijos auka.
Jam teko būti liudininku 1944
ne išlaisvinimo, bet tik įjun
gimo į plačią sovietinę imperi
ją, sukurtą antrojo pasaulinio
karo.
Nuo tada jis yra regėjęs šim
tus tūkstančių savo tautiečių
deportuotų į Sibirą ir kitas toli
mąsias Sovietų Sąjungos sritis.

Ne tik šiandien, bet per išti
direktyvom, paneigtą laisvę ke
liauti ... Jis yra regėjęs drąsius sus metus turime atsiminti,
Lietuvos laisvės kovotojus, pri kad milijonų žmonių pavergi
verstus pagaliau 1952 nutrauk mas svetimai diktatūrai, ku
ti aktyvią rezistenciją. Jis regi rios jie neapkenčia, yra gyvas
savo žemę paverstą erdviu ka ženklas grėsmės,
stovinčios
lėjimu.
prieš mus, ir drąsos, reikalin
Nei mes Jungtinėse Valst- gos pažvelgta į tą grėsmę. Yra
bėse nei milijonas mūsų pilie tokių, kurio tikina, kad esą pa
čių kilimo iš Lietuvos neturi vojinga palaikyti viltį gyvą; kad
pagrindo džiaugtis.
Greičiau faktai yra faktai; kad Sovietu
mes turėtume blaiviai apsvars
tyti pritrenkiantį sovietinės ko
lonizacijos rezultatą tariamos
dekolonizacijos eroje ir pasiryž
ti šį rezultatą kelti aikštėn kiek
viena proga. Iš tikryjy, neuž
tenka sovietinę okupaciją Lie
tuvoje tik nepripažinti- Tai pa

syvioji politika. Mes turėtume
skelbti apie lietuvių teisių pa
žeidimą daugely viešųjų foru
mų,kurie tik mums prieinami.
Mūsų 46 metų amžiaus lie
tuvis pažįsta išdavimą, invazi
ją, persekiojimą, okupaciją. Ar
jis pažįsta viltį? Ar jam neky
la desperacijoje klausimas, jog
jis esąs užmirštas? Viltis be
veik trim milijonam žmonių
anapus geležinės uždangos yra
mums svarbus dalykas. Ameri
kiečių
balsas galėtų būti išgirs
Tarp Maskvos ir Peipingo skirtumo -tarp Maskvos ir Pei
vėl kilo debesėliai, tikri ar tik pingo komunistų. Geras komu tas. Jei jis bus pakeltas protes
dūmai žmonėm suklaidinti. De nistas — sako — tik negyvas to ženklui, jis gali palaikyti gy
besėli paleido kom. Kinija, va komunistas, ir jei ateis tokia vą viltį, kuri yra svarbi laisvo
sario 4 atnaujindama kaltini diena, kad daugumas raudonų jo pasaulio ateičiai.
mus Chruščiovui ir jo partijai, jų vienas kitą išžudys, tai bus
vadindama juos Marfcso-Lenino geriau, negu mum į tą reikalą
revizionistais,
pavojingesniais kištis.
kaip Trockis ir Titas- Chruščio
vo vadovaujama Rusija siekian BALTUOSIUOS RŪMUOS: Vie
ti pasidalyti pasaulį su ‘ ‘di toj Schlesingerio
džiausiu priešu” Jungtinėm
Vietoj Schlesingerio prezi
Valstybėm ir “Amerikos impe dentas Johnsonas paskyrė sa
rializmą laiko savo patikimiau vo patarėju Eric F.
Goldsiu draugu”. Dėl tokio nukrypi maną iš Princetono universite
mo kinų komunistai pažadė to. Times atsiliepia apie Goldjo “palaidoti Chruščiovą”, kaip maną kaip apie “liberalą”, rei
1958 Chruščiovas buvo žadėjęs kia manyti tokio tipo kaip Ti
palaidoti Ameriką.
mes ir H. Tribūne, kuriem jis
H. Tribūno vedamajam e rašo knygų apžvalgas.
Schlesingeris pareiškė Chr.
neima pareiškimo už gryną pi
nigą, nes tiek Maskvos, tiek ir Sc. Monitor korespondentui,
Peipingo komunistai gali vie kad jei Kuboje Sovietų rake
na kalbėti, kita daryti. Nuro tos nebuvo Amerikos pultos,
do, kad tik prieš dieną buvo pa tai daugiausia nulėmęs Robert
skelbta, jog Maskva ir Kinija Kennedy, kuris tam buvęs
tvarkys sienų reikalus. Ar su griežtai priešingas. Ir R. Ken
tvarkys prieš Chruščiovo palai nedy Schlesingeris apibūdino ANTVALANDŽIAI IR
dojimą ar po laidotuvių, klau kaip “liberalą”.
BEDARBIAI
sia su ironija. O Daily News
Prez. Johsonas sausio 30 pa
vedamajame nedaro
didelio
siuntė Kongresui įstatymą, kad
antvalandžiai būtų apmokami
dvigubai, tada įmonėm nebūtų
intereso verstis antvalandžiais.
Esą 15 mil. dirba daugiau kaip
po 40 valandų per savaitę, o 4
Mulele teroristai vasario 3
mil. visai neturi darbo.
apšaudė J. Tautų helikopterį
strėlėm. Viena strėlė pataikė į
ARABAI, IZRAELIS,
alyvos vamzdelį ir pradaužė.
DE GAULLE
Helikopteris turėjo nusileisti
Arabai ima rodyti daugiau
džiunglėse.
palankumo
de Gaulle ir ieško
— Kongo teroriste* Mulei*
ti su juo artimesnių ryšių. Ma
įkalbėjo savo šalininkam, kad
no, kad de Gaulle atsvers įta
jei esą nesužeidžiami šaujamaiką Amerikos ir Anglijos, ku
siais ginklais, išskyrus išdavi
rios remiančios Izraelio užsimo
kus- Kai taip įtikintų ir drąsiai
užpuolusių teroristų žuvo apie Ar tamsta nesutinki reklamuo jimą pasukti Jordano upės van
denį į Negevo dykumas
šimtinė, beliko išvada, kad tiek
ti parodo*?
Izraelio už. min. Goldą Meidaug esą išdavikų.
New Yorko vyriausias teis er vasario 3 atvyko taip pat į
—— Kongo terort»tei, vado
mas išaiškino, kad piliečiai ne Paryžių su projektu padalyti
vaujami kom Mulelle. terorą
gali būti priversti reklamuoti
plečia. Nužudytų skaičius 150. privatinę korporaciją — šiuo Jordano vandenį tarp Izraelio
ir Syrijos. Siekia Prancūzijos
Kongo vyriausybė paprašė J.
atveju pasaulinei parodai reng pritarimo, kad Izraelis būtų
Tautos pagalbos.
ti komitetą; ir dėl te automo priimtas į Europos rinkos ben
— Amerikos nacių vadas bilistam, kurie pageidauja, tu dradarbius
Rockvvell pasisakė už negrų iš ri būti išduotos automobilių re
— Kipro nei Paname* klau
gabenimą į Afriką. New Yorko gistracijos lentelės be įrašo
policijai įsakyta jį suimti, jei apie pasaulinę parodą. Lente simai dar nebaigti. Esama vil
ties, kad susitars.
lių esą išduota 4.8 mil.
čia pasirodys.

Sąjungos jautrumas neturėtų
būti kurstomas- Tai apgailėti
na klaida- Jokia laisva tauta

Prezidentas Johnsonas vasa
rio 1 pareiškime spaudai de
Gaulle nepritarė. Jis .kalbėjo,

negali reikalauti, kad būtų už
mirštas likimas žmonių, kurių
tradicijos ir idealai yra tos pat
rūšies kaip ir jos pačios. Jo-

NIKITA PALAIDOS:
Taip jam ėmė grasinti Kinijos komuniniai

Strėlė nušovė
helikopterį

kia laisva tauta negali reikalau
ti, kad būtų sudarytas įspūdis
žodžiais ar veiksmais, jog ji
svyra į siūlymą pripažinti, kad
jėga padaro teisę. Jungtinės
Valstybės nepriima šios siūly
mo. Mes pripažįstame Lietuvos
žmonių teisę apspręsti savo atei
tį laisvėje. Mes laukiame die
nos, kada Lietuva galės vėl įsi
jungti į laisvų valstybių bend
ruomenę.

Naujausi įvykiai — Ranger leruodama Vietnamo pervers
6 kelionė į mėnuli ir New Yor- mus. užuot padėjus grįžti de
ke mokyklų boikotas galėjo nu mokratijos link; Amerikos pie
kreipti dėmesį nuo politinio rū tų Azijos sąjungininkai ar neu
pesčio. Bet neilgam. Nuskam tralieji labiau glaudžias į komu
bėjo vienas ir antras įvykis, ir nistinę Kiniją iš baimės, užuot
vėl iškilo visu rūstumu politi- jautėsi saugūs Amerikos globonis rūpestis — piety Azijos li je.
kimas. Nutylint Vietnamo per
Tokioje padėtyje iškilo pie
versmus akys krypsta jau į atei tų Azijos neutralizavimo siūly
tį: kas toliau, nes padėtis daro mas. Tos minties autorius yra
si vis sunkesnė, užuot lengvė- de Gaulle. Savo mintį jis vėl
jus; komunistų agresija stiprė pakartojo sausio 31 pareiški
ja, užuot silpnus; Vietnamo jė me spaudai. Jis tikino: pietų
gos labiau painiojasi ir vienas Aziją reikią neutralizuoti, pa
kitą verčia, užuot vertę komu šalinant iš jos svetimas jėgas;
nistus; Amerikos diplomatija neutralizuoti tegalima komunis
labiau tolsta nuo savo skelbia tinei Kinijai sutinkant ir neu
mų principų, paremdama ar to- tralizavimo plane dalyvaujant.
Kalbėdamas apie neutraliza
vimą. de Gaulle turėjęs galvo
je Prancūzijos buvusias koloni
jas — Vietnamą, Laosą, Cambodiją.

kad Amerika sveikintų neutra
lizavimą, jei būtų kalbama apie
šiaurės ir pietų Vietnamą. Bet
jis netiki, kad komunistai su
tiktų vykdyti šiaurės Vietnamo
neutralizavimą.
Šią mintį paryškindamas ChSc. Monitor priminė preziden

to Kennedy pasakymą, kaip ko
munistai supranta Berlyno de
PREZIDENTAS IR R. KENNEDY, kuris esąs taikomas kandidatu į vicerybas: kas mano, tai mano, kas
prezidentus.
jūsų, tai dėl to galime derėtis.
Laikraštis mano, kad Johnso
nas nori išvengti rinkimų me
tais kaltinimo, jog demokratai
pardavė komunistam ne tik Ki
niją, bet ir pietų Aziją. Taigi
Ranger 6, paleistas iš Kali diriguojamas iš žemės, jis pa dabar išeitis lieka — remti ko
fornijos ketvirtadienio rytą, pa taikė ten, kur buvo suplanuo vą prieš komunistus ir toliau—
siekė mėnulį sekmadienio ry ta — į “Ramybės jūrą”- Kaip bent klausimo nespręsti, iki
tą 4:24 vai. Tačiau neveikė vi- anglų teleskopas pastebėjęs, praeis rinkimai. Šia prasme bu
sos 6 televizijos kameros, ir Ranger 6 pasivėlino tik 30 se vo ir valstybės sekretoriaus pa
lauktųjų 3,000 paveikslų nebu kundžių nuo numatyto laiko. dėjėjo tolimiesiem rytam Hilsvo. Spauda kalba apie nepasi Taikinio tikslumas, o taip pat mano pasisakymas už jėgos ar
sekimą. Tačiau viena pažanga pereitą savaitę paleisto Satur gumentą.
yra neabejotina — surastas no dydis, 19 tonų, didžiausias
būdas reguliuoti raketos kryp pasaulyje lig šiol, yra jau pa
Jėgos argumentą betgi silp
tį, kada Ranger 6 buvo pasu žymėtinas laimėjimas Ameri
nina opinija, kiek ji reiškiasi
kęs 600 mylių nuo mėnulio; kos erdvių tyrime.
spaudoje. Toje opinijoje nėra
Jei pasiseks ištirti televizijos
vienybės- Nėra aiškaus pasisa
neveikimo priežastis, naujas šū
kymo už tolimesnės kovos lini
vis į mėnulį bus paleistas po
ją, kurią skelbia vyriausybės
mėnesio. Tolimesniame pasi
žmonės.
W. Lippmann (N.Y. H.
— Švedijos 140 gydytojų pa rengime kelionei į mėnulį nu
Tribūne)
ryškiausias tarp tų,
skelbė bendrą pareiškimą, kad matyti du tarpai — 1965 turįs
“laisvoji meilė” pavojinga psi būti nuleistas į mėnulį švelniai kuri pasisako už linijos keiti
chinei ir fizinei sveikatai; kal su instrumentais, kurie duotų mą. Jis pakartoja savo pažiū
tino tėvus, kad jie nepasako žinias apie mėnulio paviršių. ras, kad Amerikos ir Prancū
vaikam, kas gera ir kas ne ly Toliau bus paleistas satelitas zijos nusistatymas dėl pietų
tiniame gyvenime. Bendra nuo apie mėnulį, kuris duotų ži Azijos nesiskiria vienu atžvil
giu —. pietų Aziją reikia gel
taika krašte: “Mes gyvename nias iš neapšviestosios pusės.
bėti, Bet skiriasi dėl klausimo
perkaitinto erotizmo atmosfe
Ranger 6 kelionė truko 66
kaip
gelbėti. Amerika, pasak
roje”;
valandas.
Lippmano,
pajėgė save įtikinti,
— Suomių spauda pranešė
— Valstybės departamentas kad reikia gelbėti kariniu bū
vasario 2, kad perkūnas Suomi
du; reikia sudaryti tvirtą val
joj įtrenkė į tiesioginį Krem- nusprendė nesvarstyti Vietna
džią Vietname, kuri pajėgtų ka
liaus-Pentagono teletipą ir iš mo naujos revoliucinės valdžios
riauti prieš komunistus; ir tik
jungė jo veikimą 42 minutėm. pripažinimo, laikant, kad tai
esanti ta pati valdžia, tik žmo po laimėjimo gali būti derybos
— Sovietai išvarė Anglų nės kiti.
Derybos dabar palaužtų kovos
'
agentūros Reuterio korespon
moralę. De Gaulle, tęsia Lipp— Vokietijos kanclerio Erdentą Peter Johrtson. Jį kaltino
mannas. įsitikinęs, kad ginklu
iškreipus faktus apie afrikiečių hardo asmeninės apsaugos še pietų Azija neišgelbstima; ją
fas Ewald Peters apkaltintas
studentų riaušes Maskvoje.
gelbėti tegalima diplomatinėm
kaip karo nusikaltėlis ir sausio
priemonėm,
tariantis su kom.
— Prancūzijos socialistų par 31 buvo suimtas. Vasario 1 jis
Kinija.
tija kandidatu į prezidentus kalėjime pasikorė.
Pats Lippmannas aiškiai sto
skyrė Marseilles miesto merą
vi de Gaulle pusėje ir kaltina,
Gaston Deferre — konkurentą
MARINA LIUDIJA
kad Amerikos politika esanti
de Gaulle.
azartinio žaidimo politika, ne
— Oswaldo žmona Marina
vasario 3 liudijo .Warreno pir tinkama valstybinio masto vy
mininkaujamoje komisijoje, ku ram.
Rūstaujantiem. kad de Gaul
ri tiria prezidento Kennedy nu
žudymą. Apklausinėjimai už le su savo neutralizavimo idė
darom durim, ir jos pareiški jom laužo bendrą Vakarų fron
mai neskelbiami. Anksčiau ji tą, Journal American kolų mpareiškė esanti įsitikinusi, kad nistas su ironija pastebėjo, kad
prezidentą nužudęs jos vyras. de Gaulle čia nieko naujo neJi tuo nenori tikėti, bet faktai iš radęs; jis tik pasekęs pavyz
taip rodo. Jos nuomonė skiriasi džiu Amerikos, kuri pasirūpino
nuo Oswaldo motinos nuomo neutralizuoti Laosą.
nės.
Jei kalbama, kad derybos ga
Marina gavusi iš Amerikos vi li palaužti kovos moralę, tai ja
suomenės 35,000 dol ir pra laužo ir tokis opinijos suskili
šysianti Amerikos
pilietybės. mas Amerikos spaudoje.
Lig šiol ji tebėra saugumo gloKinijos komunistai tuo tar
LIUDININKĖ Marina OiwaM
boję.
pu dėl de Gaulle minties tyli.

ŠUOLIS I MENULĮ:
taikinys jau tiksliai pasiektas. Toliau?

SARGENT SHRIVER paskirtas
vadovauti “karui prieš skurdą”.

Kas daryti su prekėm iš Amerikos?
— Anglija nežino, ką daryti
pornografinėm knygom, atga
bentam iš Amerikos. Per tre
jus metus muitinėje sulaikyta
apie pusantro milijono knygų
bei magazinų. Paprastai degina.
Bet tokios krūvos deginamo
popierio apkrės orą. Nedegins
— nuodys dvasios sveikatą,
degins — nuodys kūno sveika
tą-

KITOSE AMERIKOS POZICI
JOSE:
— Panamos klausimas per

duotas Amerikos Valstybių Or
ganizacijai, kuriai Panama apskudė Ameriką už “agresiją".
— Kubos ūkinė blokada lai
koma nepavykusi, kada Ameri
kos sąjungininkai, Anglija. Ja
ponija, Olandija, Ispanija pa
darė naujas sutartis su Kuba.
— Indonezijos - Malaysijos

ginče dar neaišku, koki bus R.
Kennedy kelionės vaisiai. Dar
nežinia nei kada nei kur bus
konferencija, kuri -taikingu bū
du išspręstų Indonezijos-Malaysijos ginčą.
— Kipro taikai saugoti Amerika sutiko duoti 2,000 ka
riuomenės, bet dar neaišku, ar
Kipro prezidentas Makarios
priimti. Jis norėtų ne Nato, bet
Saugumo Tarybos globos.
— Ženevoje nusiginklavimo
konferencijoje nieko naujo tik
ro susipratimo keliu
— Paryžiuje nacionalinė Ki
nija pardavė savo namus pri
vačiam asmeniui, kad jų nepagrobtų kom. Kinija.

I
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turtai iš Vilniaus

OABAR JŪS GALITĘ APLANKYTI tavo artimuosius Lietuvoje.
Mb*B Įstate* taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones 1
Itaua Soątabų Sąjungos, valdomu* kraštuą. Ifeą parūpiname vizas,
■tvarkoms rezervacįj** ir kL Smulkesniems informacijom* rašytita/akambtakite daugiausia patyrasiam kelionių biurui j <t. Europą

VMntus «— praeities šaltinis
ne tik fietaviam. Ir žydai iš
ten kildina- kai kurtuos garsius
savb mokslinius turtus ir isteri
nius teikėjus- Antai, šiomdie. nom N.Y. Time* prašneko apie
žydų tyrinėjimo institutą, var‘ du Yivo ; institutą, kuris yra
New Yorke, Penktojoj Aveaue
prie 83 gatvės ir užima- pen
kių aukštų narną. Jame yra 3
, miLdokumentų ir per 300,
.000 tomų, kuriuose liečiama
žydų praeitis daugiau kaip 500
metų senuko. Tai esąs tartim
giausias institutas žydų , ištari.
jai visame pasaulyje ir vienin
telis už Izraelio ribų.

magija su tos magijos centriniu
punktu Zobar. Su Gaonu pasi seph, turėjfs lengvą ir <
matyti vyko išmintingieji žy
COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
dai iš Italijos, Vokietijos, oridu Totedeth Ya*eov Yossc
ento
«W. 45 Street, New York 36, N.Y. • TeL Orele 5-7711
šis Vilniaus Gaonas ir suki Jokūbo Juozapo kronika,
lo prieš chassidizmą, kurio at pasirodė tekis agresyvus ir
stovas tuo metu jau buvo vie dus prieš mokytuosius rabinus,
Cosmos Parcels Express Corporation
toj mirusio Ball-Chem-Tow jo kad knyga padarė milžinišką įs
Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giltinėms i bet kurią
mokinys rabinas Beer, apie ku pūdį žydų pasaulyje, ir nuo ta
SSSR dalį........................................ Lfcensed by V/O Vneshposiltorg
rį tegalima buvę pasakyti tik da chassidizmas atgijo iš nau
SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS
gera. Ir tais metais, kai Beer jo
------ GAVĖJAS NIEKO NEMOKA -----.mirė, 1770, išdidusis Vilniaus
je! tai nebūtų istorija, skaiVisuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų
Gaonas pasmerkė chassadizmą, tytym kaip vieną iš Vilniaus lemoteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
iškeikė jo šalininkus, uždrąudė
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
mams pigiau nei net kur kitur. Del papildomų uuurmacijų ir nemo
’ žydam turėti su jais ryšių, įda
ŽYDŲ geto vartai Vilniuje prieš karą. H dr. A. Šapokas “Senasis Vilnius”.
kamų kamaraičių rašykite ar aplankykite jums artimiausiskyrių:
vė kitas policijai. Daug cbassao NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - žnd Avenue
Al 4-M56
dizmo šalininkų iš baimės pasi• NtW YORK 11, N. Y. — 135 W. 14th Street______ Crt 3-Z5S3
traukė nuo cbassadizmo. Apie
• BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue
EV 4-4952
N. Y. Times priminė, kad
JIE NORI UŽLIOLIUOTI
ŽIEMA LIETUVOJE
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• CLEVELANO 13, Oiuo — 904 Literary Road --------- TO 1-1068
ten juos pasiekė Vilniaus išdi
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yra gražių žiemos vaizdų....
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- tyrinėjimą, kuris dabar tevyk- rašė laišką Gaonui į Vilnių,
nei kitų okupacijos reiškinių,
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ti protesto prieš tėvynės oku
šė komitetui ir komiteto nusi
• WORCESTER, Mas*. — 174 Millbury Street 8W 8-2868
pūdį — matot, kaip ten gražu pantą ... Ir štai, jie čia ateina
Vilniaus Gaonas nebuvo su
statymą savo ruožtu laiške pa
ir taikinga. Tai yra švelnūs ir
jaudintas ir pasigailėjimo ne
Vtlniaus istorijos kita nuo jautė- Bet tarp tų, kurie buvo rašė Bridgeporto Alto skyriaus subtilūs nuodai laisvajam lietu k gudriai graudina tave “žie
ma Lietuvoje”, gražiu Vilniaus
trupa iš 18 amžiaus minima žy prieš chassadizmą, atsirado vie
viui migdyti, Lietuvos laisvės
operos pastatymu, gatvėse ne
dų tikėjimo istorijoje. Tai ^gar nas, kuris pasijuto pasikeitęs ke rašoma:
kovai demoralizuoti”.
žinia keno besišypsančiais vei
siausias aštuonioliktojo
am- chassidizmo
WEISS & KATZ, ING
naudai-užuomina
“Visi sutinka, kad progra
“Bet Alto skyrius yra kovai
. žiaus rabi Vilniaus Gaoh”. — lyg aPie Saulių, jojant į Damas- moj Tamstos numatytos plokš- dėl Lietuvos laisvės įsteigtas ir dais ... Kokiu tikslu? Aišku.
187 ORCHABD ST^ N. Y. C.
TeL GB 7-1130
Sujaudinti, pripratinti prie min
Prancūzų žurnalas Ecclesia
DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
ties, kad ten viskas eina nor
pereitų mėtų Nr. 172 rašo apie
malia vaga. Matote, kaip gra
DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
žydų sektų kovas ir jose kelia
TRIUKŠMAS DEL KUNIGO TEATRE
■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt
žiai
lietuviškai
dainuoja.
Kitą
beveik romantinę žydo rabino
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.
kartą parodysime, kaip gražiai
Gaopo figūrą, kada jis sukėlė
Neseniai Lietuvoje mažas į- OKUPUOTOJE LIETUVOJE
bono
Juk palaiky■ Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienį.
ten
šoka,
nerūpestingai
links

: kovą prieš pietistinę žydų sek vykis sukėlė dideli triukšmą
kunigu k kviesti santykius
minasi, sočiai valgo, puošniai
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau
tą chassidizmą.
komunistų tarpe Į įvykį reaga- rimas, beteisis komunistinėj vi ti jį į
— tai
patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!
Sėklą sukūrė
Jūetuvrį konrunistų pi- suomenėje indigas; ^taipsybi- baisus ir neįdėtas nusikalti rėdosi- Ko jums dar reikia? Ko
čia jums draskytis' šaukti au
_ "LT1 . _
-..3. .
tune
” ” lionoc
tijosmėnraštis
dienraštis “TiA«a
“Tiesa
liepos
mas!
į
Vil

Baal-Ckęm-Tow. Jis mokė, Jmd
9 d. 159 numeryje. O įvykis šas tapo pasodintas garbingoj nių, buvo įšauktas specialus kų Lietuvos laisvinimui, kai ji
religingumas glūdi nė talmudo
ten tokia laisva, kai jos žiema
buvo toks:
vietoj tarp pažangiosios komu valstybinio dramos teatro komokėjime, bet širdyje, tiesiogi
tokia graži...
Akmenėn atvyko iš Vilniaus nistų šviesuomenės! Politrukas
SIŲSKITE i LIETUVĄ IR SSSR
niame asmens santyky su Die
“Taip, mes patys gerai žino
valstybinio akademinio dramos pakėlė triukšmą, smarkiai išba buvo apsvarstytas k griežtai
vu per maldą ir darbus. Ir
DOVANŲ SIUNTINIUS
teatro grupė vaidinti jauno dra rė vaidinimo rengėjus ir vie pasmerktas aėprincipmgas ats me, kad lietuvis k varge gra
talmudo nepažinęs, bet jausda
žiai
dainuoja,
kad
Lietuvos
žie

maturgo K. Sajos veikalą “Ne tos komunistų aktyvą už kle- kirų aktorių dlgesys”.
— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei! Pa
mas tiesioginį ryšį su Dievu,
ma tikrai graži. Bet mes taip
rimas”. Vietiniai Akmenės ko
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!
t asmuo; gali būti tarpininku į
pat
žinome,
kad
tas
baltasis
Lie
munistai išsiuntinėjo gyvento
Dievą kitiem žmonėm- Toki
PARODA PRIEŠ PRANCIŠKONIS
tavos sniegas šiandien globia
Išpardavimas nepaprastai žemom UBMO KAINOM
jams kvietimus į vaidinimą. ‘
tarpininkai buvo vadinami caužklojęs laisvės kovotojų kau
Kvietimą gavo ir Akmenės kle
vos
pranciškonų
provincijos
įKretingos
mieste
pernai
lie

atraižų vilnonės medžiagos - importuotos ir vietinės —
dikais. Prieš
jo skelbiamą
bonas
i. J. Gasiūnas ir at- pos 4 d. buvo susirinkę Kre staigos k jų vedamos bei išlai lus giriose, kad spalvingi Lie
3-jose krautuvėse
mokslą labiausiai stojo Vilniaus
tuvos
pavasario
žiedai
žydi
žu

vyko į Vaidinimą. Jis buvo pa tingos rajono komunistai pasi komos mokyklos ir prieglau
Elijah Ben Salomon, kuris k
sodint
pirmoj eilėj tarp žy- tarti dėl steigiamo ateistų na dos. 1944 metais rusai, oku vusiųjų brolių krauju, kad ru
yra žinomas kaip Vilniaus Gao
miųjų ietos komunistų. Tai muose metodinio antireliginės pavę Lietuvą, užėmė vienuoly denio derlius permirkęs naujo
nas, išmintingasis išdidusis se
pastebėjoj teatro grupės polit propagandos kabineto ir orga ną k išvaikė pranciškonus. Da jo baudžiauninko ašarom. Ko
nųjų talmudo tradicijų saugoto118-125-130 ORCHARD STREET — GR 54525
rukas. Kajp tai?! Klebonas — nizuojamos nuolatinės parodos, bar komunistai užsimoję sunie dėl jie neateina savo filmuose
(nukelta į 3 psl.)
Cor. DELANCY, N.Y.C.
tas tik paniekos vertas sutvė- kurioje bus eksponuota medžia kinti visą per'šimtmečius pran
Ecclesia žurnalas ir aprašo,
ciškonų
atliktą
darbą
k
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ga
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vienuolių
pranciško

KRAUTUVeS ATVIROS KASDIiJN IR SEKMADIENIAIS,
kad pirmasis, tai yra BaalIŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 -'AK.
jų kultūrinį įnašą Lietuvai. Ren Piliečiy kova prieš
nų ordino “reakcinę veiklą”.
Chem-Tow, nebuvo ėjęs jokių VIETNAME: Faktai paneigė
8. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukminiškai
giama
paroda
jie
stengsis
pa

Reikia
pastebėti,
kad
Kretin

mokslų, bet jau 12-13 metų bū propagandą
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium i viršų,
dvi valdžias
Pietų Vietnamo valdžia sau gos miestas pernai šventė savo vaizduoti, kad pranciškonai ve
damas rodęs tiek išminties,
arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.
dė
“
tamsinimo
k
žmonių
mul

metų
įsikūrimo
sukaktuves.
700
kad ir mokytieji ėję jo patari sio 28 paskelbė, kad amnestuos
Ginčas kilo dėl namų. Sovie
Atsineškite *| skelbimą, kuria bu* ypatingai įvertinta*
kinimo
darbą
”
.
mų teirautis. Tai panašu į se 2,418 politinių kalinių vasario 1602 metais Kretingoje buvo įtų atstovybė Washingtone su
nojo Juozapo istoriją. Kalbama 13. Viso kalinių esą 28,440, steigtas pranciškonų vienuoly
galvojo statytis namus už 2
(šis pranešimas rodo, kad nas. Per 300 metų pranciško
ir apie Vilniaus Gaono didelę
mil. dol. rezidencinėje sekcijo
Kryžefiai
ant
jaunuoGų
krūišminti. Jis buvo gerai pažinęs propaganda kalbėjo apie prezi nai čia vykdė gražų savo apaš
je Chevy Chase. Sovietų norui
VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
ne tik talmudo dalykus. Jis dento Diem politinę priespau talavimo ir švietimo darbą. Kre
pritarė valstybės departamen
buvo matematikas, kalbininkas, dą. bet propaganda tylėjo apie tinga buvo tapusi Lietuvos
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS
tas ir Baltieji Rūmai. Statybą
astronomas. Jam buvę pažįsta revoliucinės vyriausybės pripil- pranciškonų centrine rezidentvarkanti vietos komisija leido.
Vilnonės
medžiagos
kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat
mas
cija. Joje buvo sutelktos betu
mi ir slaptieji mokslai-kabala, dytus kalėjimus)šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir
Bet vietos gyventojų grupė pa
Salikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
Lietuvos sostinės Vilniaus sipriešino; kreipėsi į teismą. Ar
tarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsite!
komunistai patyrė jiems nema gumentavo: sekcija yra reziden
lonią staigmeną. Kada komunis cinė; Sovietų atstovybės namai
SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
tų aktyvistai visu smarkumu bus biznio įstaiga, bus didelis
varo ateistinę propagandą ir ta judėjimas, o susirinks dar pi I
200 Orchard St.
Tel. AL 4-8319
New York 2, N. Y.
riasi jau sudavę religijai mirti ketai prie atstovybės Visa tai
ną smūgį, staiga Vilniaus mies trukdys rezidencinės sekcijos
to jaunimas ima viešai nešioti ramybę ir -tvarką. Teisėjas išaiš
ant savo krūtinių religinius kino. kad statybos reikalą tvar
GRANE SAVINOS &Loan Association
ženklus-kryželius. Apie tai in kanti komisija nusprendė spau
formavo “Komjaunimo tiesa” džiama, nes iš penkių jos na
pereitų metų rugpiūčio 3 d. rių du nariai yra valdžios tar
(N . 151) straipsnyje “Ne gin nautojai, ir jiem valstybės de
tis, bet pulti”:
partamento bei prezidentūros
“Pastaruoju meta Vilniuje raštai tenka laikyti kaip spaudi
buvo pastebėta, kad kai kurie mas. Komisija turi persvarsty
jaunuoliai ėmė nešioti kryže ti.
Ši Washingtono piliečių ko
lius. Beje, tai nereiškė, kad jie
užsikrėtė religiniu tvaiku. Ne. va prieš Amerikos ir Sovietų
B. B. PIETKIEW1CZ, Pre*.
Pasirodo, Paryžiuje naujai iš valdžias primena garsią istori47 and Rockwell Street.
Tel. LAfayette 3-1083
Nemokamai vieta automobUian.*
leistame madų žurnale vienu iš ją apie Vokietijos malūnininpuošimos! elementų rekomen ko bylą prieš karalių FriedriON
cha.
duojamas
kryželisNežinomais
INVESTMENT
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ACCOUNTS
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— Anglijos karinę ekspedi
mūsų
respubliką.
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AIDŲ žurnalo premijuotas mokslo veikalas su vclionics prof. Dr. A. Šapokos
Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 <i. duoda dividendus už visą mėnesį.
ideologai iš pirmo žvilgsnio vi ciją, kuri grąžino tvarką Afri
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
~~
52 poslapiais iliustracijų. Knygoje 333 psl. Kaina 5 dol.
sai nekaltu būdu pradėjo ieš kos trijose valstybėse, kurias
Pražome aplankyti naują mūsų namą.
VALANDOS: Pirmd. ir ketvirt. 9:80 ryto — 8 30 vakaro: Antrad. ir
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Už Lietuvos išlaisvinimą
Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas neseniai minėjo
dvidešimties metų sukaktį. Per
tą laikotarpį be pertraukos ko
vota už Lietuvos išlaisvinimą.
Ta kova nebaigta ir nesibaigs,
kol sugrįšim Į laisvą ir nepri
klausomą Lietuvos valstybę.
Bet ta kova nelengvėja, bet
sunkėja dėl tarptautinės politi
kos kaitaliojimo, dėl mūsų par
tijų nesutarimų ir, galop, dėl
lietuvių nuilsimo kovoje
už
savo teises, savo buities ir sa
vo kultūrinių siekimų laimėji
mus.
Jokia veikla negali ištesėti il
gesnį laiką be aukų — žmo
gaus darbo ir pinigo. Sąmonin
gų patriotų bei pasišventėlių
dar turime. Bet pinigas baigia
si išsekti. Lietuvių aukomis ir
amerikiečių visuomenės pagal
ba Tautos Fondas daugiau kaip
penkiolika metų finansavo Vli
ko laisvinimo akciją, apmokėjo
tris radijas (Madrido, Romos,
Vatikano), penkis Eltos biule
tenis (lietuvių, vokiečių, anglų
italų ir ispanų kalbomis), išlai
kė monitoringo postą. Vykdo
mosios Tarybos raštinę ir Vy
riausią Prezidiumą- Ryšiai išlai
kyti su viso pasaulio lietuviais
per įgaliotinius. Rėmė visur
laisvinimo akciją su kitomis pa
vergtomis tautomis ir su lietu
viškais veiksniais. Santykiavo
su diplomatinėmis atstovybė
mis ir laisvo pasaulio vy
riausybėmis,
kurios
nepri
pažįsta
Lietuvos
okupaci jos. Laimėta daug, ir Lietuvos
laisvės klausimas nėra užmirš
tas, nepaisant plačios rusų pro
pagandos ir lietuvių komunis
tų agitacijos.
Mūsų pareiga laisvinimo ak
ciją tęsti. Tiesa, atskiri lietu
viški veiksniai veda skirtingą
laisvinimo veiklą. Visokia lais
vinimo veikla yra gera. Nė
vienos . nemažinant ir nesmer
ktam. Tik nedera Vliko dvide
šimts metų veiklą nutraukti ar

silpninti- Ji nėra atgyvenusi
ar nereikšminga Propaganda,
informacija, santykiavimas su
kraštu gyvu žodžiu yra labai
prasminga bei reikalinga. Tad
be radijų, be Eltos informaci
jų, be kontaktų su politikais ir
diplomatais mūsų laisvinimo
akcija nebūtų efektinga, šito
darbo niekas šalia Vliko nedir
ba. Padėkime Vlikui toliau tęs
ti šaltojo karo kovą.
Vlikas šiems darbams išleis
davo kasmet apie 30,000 dol.
Pinigus duodavo Altas, Tautos
Fondo atstovybės (ypač Kana
da) ir ilgesni laiką amerikie
čių organizacijos. Altas, duoda
mas pinigus, reikalaudavo ne
daryti atskiro vajaus Vliko rei
kalams. Todėl Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse viešosios rinklavos neskelbdavom. šiais
metais sausio 11 Altas neužtik
rino paramos Vliko darbams
Amerikiečių organizacijos ne
seniai visai nutraukė aukas.
Vilkas šiais metais pasiliko vie
nų vienas save finansuoti.
Žinodamas aukų netekimą.
Vilkas rudeni nutraukė moni
toringo tarnybą. Vėliau sus
tabdė Eltą ispanų kalba. Nuo
Naujų Metų neremia lietuviš
kos programos per Vatikano
radiją. Vasario mėnesį jau ir
už lietuvių programą per Ro
mos radiją nemokės, žodžiu,
mažinamos išlaidos, kur tik ga
lima, kad nenukentėtų laisvini
mo reikalai. Bet argi nenuken
tėjo? Sakyčiau, kad kiekvienas
susiaurinimas yra mums pralai
mėjimas. Kiekvienas veiksnys,
nustojęs veikti, yra mūsų prie
šui laimėjimas.
Jei Vilkas nesukels 20,000
dol-‘šiais metais, tai ir toliau tę
sis mažinimas lėšų būtiniausiems reikalams. Nutils radijų
balsai, apmirs svetimiesiems in
formacija. nutrūks kontaktai
su svariaisiais asmenimis. Ką
tada kaltinsime? Mes negalim
nutraukti darbų, kol kiti susi-
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TĄ NAKTĮ nuėjau į kleboni
ją. — liudijo Andrius Verchėre, — ir atsiguliau klebono
kambaryje. Klebonas gulėjo
gretimam kambary. Užmigti ne
galėjau. Apie pirmą valandą
nakties išgirdau, kad kažkas la
bai smarkiai purto durų ranke
ną ir skląsti. Tuo pačiu metu
pasigirdo stiprūs plaktuko dū
žiai į tas pačias duris, gi vidu
je taip perkūniškai sudardėjo,
lyg būtų pravažiavę keli veži
mai su ratais- Nusigriebiau
šautuvo. Pribėgau prie lango ir
jį atidariau. Dairiausi, bet nie
ko nesimatė. Visas namas dre
bėjo apie ketvirtį valandos. Ma
no kinkos taip pat tirtėjo. Tą
drebulį jaučiau dar kokią sa
vaitę.
Kai pasigirdo triukšmas, kle
bonas užžiebė lempą, priėjo
prie manęs ir paklausė:

— Ar girdėjai?
— Negi nematote. Pasikėliau
ir nusigriebiau šautuvo. Klebo
nija braška, lyg būtų žemės dre
bėjimo purtoma.
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— Ar bijai? — paklausė klebonas— Ne, nebijau. Bet kojos
neatlaiko, linksta keliai. Atro
do namas grius.
— Tai kas, manai, gali būti?
— Aš manau — kipšas.
Triukšmui praėjus, nuėjome
gulti. Kitą dieną klebonas vėl
mane lankė ir prašė ateiti. Aš
atsakiau:
— Kun. klebone, man pakan
ka to vieno karto!
Sis liudijimas yra patvirtin
tas paties Arso klebono. Ati
darant miestelyje Providence
prieglaudą, kurią jis pats įkūrė,
pasakojo hnbnėm, kad pirma
sis jo sargas buvo baisiai įgąs
dintas:
— Vargšas tas Verchėre su
savo šautuvu! — juokėsi kle
bonas. Jis visas virpėjo iš bai
mės- Užmiršo net kad ranko
se turi šautuvą.
Tam račiui įsibauginus, kle
bonas kreipėsi į miestelio se
niūną. šis paskyrė budėti du
vyrus: savo sūnų Antaną, dvi
dešimties Šešerių metų jaunuo
lį, ir Arso pilies daržininką. Jo
ną Cottoną, dvidešimties ketve

Sovietų tuščio gyrimosi lai
kai, kada jie skelbėsi viską iš
radę, visko prisigaminę, nuga
lėję ir belaidoją Vakarus, —
praėjo. Jiems besigiriant, ko
munistinė ūkio sistema subankrotavo. Net duonos privers
ti ieškoti Vakarų kraštuose. Ir
Lietuvos paskutiniai maisto li
kučiai išgabenami Sovietų Są
jungos gyventojams maitinti,
kas dar padidina okupuotos Lie
tuvos gyventojų skurdą. Vaka
ruose sovietai įsigijo tik dalį
jiems reikalingo maisto, nes ne
užteko aukso jam pirkti. Ilgus
metus Maskvos finansuota ko
munistinė propaganda užsie
niuose išsėmė sovietų aukso ir
svetimos valiutos atsargas, pakirsdama Sovietų Sąjungos per
kamąjį ir gamybinį pajėgumą.
Maskvos politinę galią kietai
laužia komunist. Kinija, siek
dama paveržti iš Kremliaus
valdovų rankų komunistinio pa
saulio vadovybę. Kremliui ten
ka ieškoti laisvajame pasauly
je ne tik duonos, bet jau net
ir politinės atramosDeja, Vakaruose mes mato
me tam tikro susirūpinimo pa
dėti Sovietų Sąjungai atsigrieb
ti, visai nereikalaujant, kad
būtų panarintas Europoje so
vietinis kolonializmas. Todėl:
Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas, kovodamas
dėl Lietuvos nepriklausomybės
atstatymo ir siekdamas greičiau
ją išlaisvinti pavergtos lietu
vių tautos vardu —
1. Primena visam pasauliui,
kad atėjo laikas imtis rimtų žy-

crganizuos ką veikti ar perim
ti. Mūsų pareiga ir toliau tęsti.
Todėl šaukiame visus geros va
lios lietuvius į talką Vlikui ir
kiekvieną lietuvį stoti Į Tautos
Fondo narius ir užsidėti meti
nę duoklę. Ieškome savanorių,
kurie organizuotų rėmėjų bū
relius ir kasmet išrinktų duok
les. Tai yra pirmas Tautos Fon
do visuotinis atsišaukimas į vi
suomenę Jungtinėse Amerikos
Valstybėse ir Kanadoje. Tenelieka nė vieno lietuvio, neisira
šiusio į Lietuvos gynėjus ir lais
vintojo s!
Prel. Jonas Balkūnas

Lietuvos Išlaisvinimo
Tautos Fondo Valdytojas
64-14 56th Rd- Maspeth 28,
New York, N.Y.
rtų metų. Dvylika dienų iš ei
lės jie miegojo klebonijoje.
— Mes negirdėjome jokio
garso, — liudijo Joan Cotton
kanonizacijos byloje — bet kle
bonas, kuris miegojo gretimam
kambaryje, girdėdavo. Jo mie
gas nutrūkdavo nebe vieną
kartą per naktį ir jis šaukdavo
si mūsų:
— Mano vaikeliai, argi nie
ko negirdit?
Atsakydavom, kad nieko, jo
kio garso. Tik vieną kartą gir
dėjau, lyg kas peilio ašmeni
mis būtų brūžinęs stiklinį van
dens ąsotį.
Savo laikrodžius kabindavo
me prie veidrodžio klebono
kambaryje.
— Aš labai stebiuosi. —kar
tą pasakė klebonas, — kad jū
sų laikrodžiai nesudaužyti”.

Kun- Jonas Vianney vis dar
nieko neprasitardavo, kokios
prigimties galėtų būti tie ne
paprasti garsai. Reikėjo dar
vieno, naujo patyrimo, kad
jam viskas nušvistų.
... Buvo viduržiemis. Žemę den
gė sniegas. Vidurnakty klebo
nijos kieme pasigirdo šūksniai.
Kas toliau nutiko, liudijo Kot
ryna Lessagne, kuriai pasipa
sakojo pats klebonas.
— Sakyčiau, tai buvo austrų
ar kazokų armija, kuri erzėjo
man nesuprantama kalba.
Klebonas nulipo laiptais že
myn, atidarė duris ir žiūrėjo į
sniegą. Gatvėje jis nebuvo su
tryptas. Jokios pėdos! Ar tada

sutarčių, kuriomis buvo laiduo
ta visoms tautoms — tarp jų ir
Lietuvai — laisvė ir nepriklau
ventojams tikėjimo ir Bažny somybė.
Ryšium su savo įsipareigoji
čios veikimo laisvės.
mais ir numatytais žygiais Vil
Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
kas kviečia visus lietuvius rem
nimo Komitetas iš savo pusės ti šiuos žygius savo sumany
pakartotinai primins Vakarų. mais, darbais ir aukomis- Ište
pasaulio vairuotojams jų įsipa sėkime ssvo įsipareigoji m ue
reigojimus, išplaukiančius iš tautai kovoti dėl jos laisvės
tarptautinės teisės nuostatų— iki visiškos pergalės. Vasario
Jungtinių Tautų chartos, Atlan šešioliktoji testiprina mus dar
to
deklaracijos, Visuotinės buose ir vienybėje!
Žmogaus teisių deklaracijos,
kolonializmui panaikinti nuta
Vyriausias Lietuvos
rimų bei eilės kitų tarptautinių
Išlaisvinimo Komitetas

Vliko’pareiškimas Vasario 16 proga
gių sovietiniam kolonializmui
Lietuvoje likviduoti;
2. Kviečia išnaudoti Sovietų
Sąjungos politinių ir ekonomi
nių reikalų pašlijimą bei atsi
sakyti nuo prekybinių mainų
ir nereikalingų politinių žygių
tiems sovietiniams reikalams
pagerinti;
3. Tiki, jog Vakarai, ypač
didžiosios jų valstybės, ne
sitenkins vienu lūkuriavimu,
kad Lietuva pati be jų pagal
bos išsilaisvintų, ir supras, kad
sovietinis imperializmas jau
yra įleidęs nagus ir kituose
kontinentuose (Kuba, Ghana,
Zanzibaras ir kt.) ir vis dar
naujų aukų siekia;

4. Mano, jog atėjo laikas ir
istorinė proga valstybių vyram,
visuomenei ir laisvajai spaudai

kovingai pakelt i savo balsą
prieš Sovietų Sąjungą, kuri dau
giau kaip dvidešimt metų lai
ko pavergusi lietuvių tautą;
5. Laukia, kad šventasis Tė
vas ir kitų religinių bendruo
menių vadovai siekdami visom
tautom religinės laisvės bei taikos. vienybės ir artimo mei
lės žmonėse, pakeltų savo auto
ritetingus balsus prieš religijos
persekiojimą okupuotoje Lie
tuvoje ir pareikalautų jos gy-

DE GAULLE NUTYLĖJO BALTUOS VALSTYBES
New Yorke sausio 25 posė
džiavo Vliko praplėstasis pre
zidiumas. Posėdyje dalyvavo
taip pat finansų komisijos na
riai ir Tautos Fondo atstovas.

IŠ VLIKO VEIKLOS
Informacinį pranešimą pada
rė Vliko pirmininkas dr. A. Tri
makas Lietuvos laisvinimo rei
kalus liečiančiais klausimais.
Aptarė Prancūzi os politikos
naują kryptį — pripažinimą
komunistinės Kinijos. Priminė
prezidento de Gaulle pasakytą
Naujųjų Metų proga kalbą, ku
rioje buvo suminėtos visos ry
tų ir vidurio Europos valsty
bės, kurias valdo Sovietų Sąjun
gos satelitinės vyriaūsybės, bet
nepaminėjo Pabaltijo valsty
bių. Nutylėjimas Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos Paryžiuje aiški
namas, jog tie kraštai neturį
savų vyriausybių. Toks nutylė
jimas pavergtajai Lietuvai yra
nenaudingas.
Kiti kraštai, tarp jų ir JV,
eina šaltojo karo su Sovietų
Sąjunga likvidavimo kryptimi.
Dėl to, sunkesnis darosi Lietu
vos laisvinimo darbas. Ten
ka visiems laisviesiems lietu
viams dar daugiau susirūpinti
Lietuvos laisvės kova ir viso
mis priemonėmis laužti nau
jai sudaromas užtvaras-
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Vilko, Alto ir Lietuvos Laisvini
mo komiteto pasitarimas, daly
vaujant Lietuvos gen. konsului
Jonui Budriui. Iš Alto dalyva
vo L. šimutis ir dr. P. Grigai
tis. Iš Vliko dr. A. Trimakas ir
J. Audėnas, o iš Lietuvos Lais
vės Komieto — V. Sidzikaus
kas ir V VSitiekūnas. Buvo su
sipažinta su kiekvienos organi
zacijos darbais, aiškintas Lietu
vos padėties tarptautinėje plot
mėje, aptartas Lietuvos nepri
klausomybės šventės minėji-

mas, tarptautinės parodos me
tų lietuvių pasirodymai, politi
nių grupių konsolidacijos eiga.
2. Antras svarbus klausimas
buvo šių metų I-jo pusmečio fi
nansai.
Vliko ir jo įstaigų sąmatą,
referavo J- Audėnas, Vliko vi
cepirmininkas. Ligi šiol Vlikas
nebuvo suorganizavęs savo pas
tovios sistemos lėšoms kaupti.
Toks pastovus šaltinis būtų pa
čių lietuvių savanoriškas įsipa
reigojimas kasmet atiduoti sa
vo įnašą Tautos Fondui, kuris
rūpinasi lėšomis Vliko išlaidas
apmokėti. Ligi Šiol buvę tenki
namasi Alto parama ir jo su
rinktomis lėšomis. Altas duoda
pastovias sumas, nes visada ir
aukotojai būna pastovūs. Da
bar greta šių šaltinių tenka su
daryti pastovesnis savo lėšų
kaupimo šaltinis.
Paskutinėje
Vliko sesijoje
nutarta organizuoti didesnį
žmonių būrį, kurie savanoriškai
įsipareigotų Tautos Fondui kas
met ir duoti pastovius įna
šus- Jau ir anksčiau iš įvairių
kolonijų ateidavo balsų.. Dabar
jau tikimasi didelės lietuvių
talkos. Tvirtos iniciatyvos ima
si Tautos Fondo pirmininkas
prel. Jonas Balkūnas ir vicepir
mininkas adv. Albertas Ošlapas, kuris sutiko būti visų rei
kalų vedėju. Laiškai su instruk
cijomis jau siuntinėjami atski
riems asmenims.

Jie nori užliūliuoti

(atkelta iš 2 psl.)
mums parodyti šitokios — tik
ros šiandieninės Lietuvos?
“Ne, suprantame: jie nori
mus užliūliuoti, užmigdyti, priPREL. JONAS BALKŪNAS, Tautos Fondo valdytojas Nuotr. V. Maželio.
_ temdyti mūsų sąmonę, palaužti mūsų kovos valią. Ir tai da
visas tas erzelis — pražygiuo vyskupijos kampų, net visos no visai ramiai. — Jis dūksta, roma labai apgalvotai, švel
jančios
kariuomenės triukš Prancūzijos ir užsienio.
kad čia atliekamas geras dar niai, bet velniškai gudriai. To
mas — tik iliuzija? Jokiu bū
— Pradžioje bauginausi, — bas.
dėl žlibieji to ir nemato. Todėl
du! Ir klebonas susimąstė, ten prisipažino vienam iš savo drau
čia ir prasideda didžioji trage
Kunigai nusijuokė:
nebuvo žmogaus •.. Bet jeigu gų. — Nežinojau, ką tai reiš
— Tu nevalgai, tu nemiegi, dija. Viena džiugu, kad, apla
nebūta žmogaus, tai nebuvo nė. kia. Dabar esu laimingas Tai tau ausyse ūžia, žiurkės susi mai paėmus, mūsų visuome
“geros dvasios”. Klebonas pir geras ženklas. Tai reiškia, kad metė, ne kas -kitas, ir kelia nė dar nėra tokia neišmanė
mą kartą pajuto baimės. Jis su kitą dieną žūklė bus naši.
lė -..”
triukšmą. Kaip gali kęsti?
prato piktos dvasios apsireiški
— šiandien nelabasis mane
Ir kitais vakarais kai kurie „..čia aprašytas įvykis yra ne
mą.
daug vargino, — kalbėjo kitu kunigai dar šaipėsi, kai Arso be pirmas sovietinės propa
— Aš nusprendžiau, jog tai atveju. — Vadinasi, rytoj tu klebonas kaltę vertė nelaba gandos mėginimas įsibrauti su
velnias, — pareiškė savo vys rėsime daug žmonių ... Grap- jam. Kun. Jonas Vianney tylė savo idėjom tarp laisvųjų lie
kupui Devie, kuris jį klausinė pinas tikras idiotas. Jis prane jo. Bet vos tik visi sugulė, ki tuvių. Mėgino su visu atviru
jo. — Pajutau baimės- Mūsų ša, kad pas mane ateis dideli lo toks triukšmas, lyg pro kam mu įsibrauti į spaudą, bet bu
gerasis Viešpats nebaugina!
nusidėjėliai. Jis niršta... Kuo barius būtų ritęsis sunkiai vo demaskuota ir su triukš
Nuo to momento Arso kle daugiau siunta, tuo geriau.
prikrautas vežimas- Visi pašo mu atmesta- Mėgino į pa
tį Alto centrą
įsibrauti, iki
bonas suprato, kad nėra jokios
Vieną kartą, 1826 metų gruo ko teiravosi, kas Čia darosi,
išsinešdinti
(Morkaus
prasmės šauktis žmonių apsau
Vietinis kun. M. Benoit iš teko
dyje,
gretimam
miestelyje
istorija). Mėgina dabar įsibrau
gos. Jis liko vienas, pasiryžęs (Saint -Trivier), už. dešimties antro aukšto sušuko:
ti net į Vasario 16 minėjimus,
akis į akį susitikti su savo
— Jie užmuš kleboną!
mylių nuo Arso, buvo jubilie
pasinaudodama gerų lietuvių
priešininku.
jaus šventė. Rinkosi visos apy
Kunigai sugarmėjo į antro pasitikėjimu ir gera valia.
linkės kunigai, nes tikėjosi dau aukšto kambarį. Kun. Jonas
SAVO tą priešininką prami gelio žmonių. Arso klebonas Vianney ramiai miegojo. Lova
nė Grappinu arba Trišakiu. Ir iškeliavo dar prieš aušrą. Eida buvo nustumta į kambario vi
religinės praktikos. Nuo to lai
kada jau žinojo, kas jis yra, mas kalbėjo rožančių. Tai bu durį. Pabudęs Arso klebonas ra ko Arso kleboną ėmė laikyti
mokėjo su juo tinkamai apsiei vo jo mėgiamas ginklas prieš miai pastebėjo:
“dideliu šventuoju” net ir tie,
šėtoną.
— Trišakis čia mane stum
ti.
kurie labai karingai buvo jį
Tokiu žiemos metu dėjosi do ir triukšmauja. Atsiprašau,
— Kaip jo saugojatės? —tei
puolę.
ravosi kun. Beau, klausęs Arso kažkas nepaprasto. Arso klebo kad jūsų neįspėjau. Nereikia
nui rodėsi, kad dega ne tiktai būkštauti- Tai geras ženklas:
klebono išpažinties.
VARGINIMAS truko daugelį
— O, aš kreipiuos į Dievą. visas oras, bet ir kelio pakraš rytoj mes pagausime didelę žu
metų. Kai kada kentėjo tik vie
Aš žegnojuosi. Kai kada atsi čiai liepsnoja. Suprato, kad ju vįkertu patį velnią niekindamas. biliejaus šventėje bus atsiverti
Niekas nesuvokė, ką reiškia nas Arso klebonas, lotais at
Svarbiausia, kad pastebėjau, mų, nes piktasis nori atbaidy ta “didžioji žuvis”. Konfratrai vejais buvo gąsdinami žmonės,
tebemanė, kad jų draugas var turėję su klebonu kokių nors
jog triukšmas pakyla ir puoli ti nuo tos kelionėsVakare, -kai visi sugulė, pasi ginamas haliucinacijų. Bet Ar ryšių. Vieną naktį nepaprastą
mai padažnėja, kai koks dide
lis nusidėjėlis kitą dieną turi girdo neįprasti garsai iš antro so klebonas neapsiriko. Pamal triukšmą išgyveno našlaičiai
aukšto, to kambario, kuris bu dų metu įėjo į bažnyčią ir prie Providence prieglaudos, kurią
ateiti išpažinties.
Tai buvo didelis atradimas vo paskirtas Arso klebonui. Arso klebono klausyklos su klebonas buvo įkūręs. Kitu at
ir paguoda. Paguoda, kad pas Konfratrai pabudo ir skundėsi, klupo Chevalier dės Murs, ge veju toje prieglaudoje kipšas
rai visiem žinomas asmuo, ku įsigeidė krėsti išdaigas
kuklų mažos parapijos klebo kad negali miegoti.
— Tai Trišakis, — paaiški ris daugelį metų neatlikinėjo
(Bus daugiau
ną ateina nusidėjėliai iš visų
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MOTE mpy PASAULY
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI ŠEIMOJE
Vasario 16 šiemet sutampa
su sekmadieniu, tad savaime
šventa diena. Nedažnai taip pa
sitaiko. Šiemet galime pajusti,
kad tikrai švenčiame, lyg kita
dos Lietuvoje, arba Liepos 4
šio
krašto
Nepriklausomy
bės dieną. Visas kraštas džiū
gauja ir švenčia. Su mumis ne
daug kas švęs ar užjaus, nes
tai paprastas sekmadienis, bet
mums jis turi būti nepaprastas.
Ypač šeimose.
šeima yra tautos pagrindas,
šventovė, iš kurios išsiskleidžia
dvasinės jėgos ir patriotizmas.
Tai musų tautos ramovės am
žinoji ugnis, kuri tik tada kait
riai degs ir neišblės, jei tėvai,
o ypač mctinos. atliks senovės
lietuvių vaidilučių
pareigas.
Kaip jas geriau atlikti Vasario
16°

KĄ ČIA RAsO? Iš New Yorko ateitininkų moksleivių surengtos šeimos
šventes sausio 12.

Pasiruoškirr.e iš ankstoIš
vakaro savo namus reikia gra
žiai aptvarkyti ir papuošti, lyg
prieš didžiąsias šventes, ypač
ten. kur yra mažesnių vaikų.

kad jie pajustų, jog kažko nepaprasto laukiame. Kiekviena
motina pagal savo skonį gali
nesunkiai rasti priemonių, ku
rios atkreips vaikų dėmesį. Pa
puošti Lietuvos Vytį, koplytė
les, rūpintojėlius; patiesti lietu
viškų juostų ar kilimėlių ant
staliukų ar lentynėlių. Kas turi,
derėtų Vasario 16 vilkėti lietu
viškais tautiniais drabužiais.
Sekmadienis sudaro gerą pro
gą visiem kartu nueiti į bažnyKai vyrai neatlieka savo pa
reigų. jie baudžiami dabartyje,
gi moterų pareigų apleidimas
baudžiamas ateityje. Vyrų nuto
limas nuo savo pareigų naiki
na žmones tuojau, o moterys
neatlikdamos savo pareigų žu
do sekančias kartas.
Mūsų kartos moteris buvo
tvirtesnė už vyrą ne savo ža
vingumu ar sumanumu, bet
tuo. kad ji vykdė savo pareigas.
i L. Tolstojus).

BUVO BAISU GYVENTI . . .
Laiškas iš Lietuvos

Noriu jums kuo nuoširdžiau
siai padėkoti už šv- Kalėdų at
virutę ir sveikinimus Kristaus
gimimo dienos proga. Tos gra
žios šventos atvirutės taip la
bai mus pradžiugina, širdį nu
ramina; ir taip gyvename tais
maloniais prisiminimais, tar
tum būtume su jumis pasikal
bėję. Tai tik tiek džiaugsmo ir
turime senatvėje ...
Kaip gera prisiminti tas die
nas. kada mūsų šeimos vieni
pas kitus lankydavomės. Dabar
gyvename už plačiausių vande
nynų — nei perbristi, nei nu
eiti pasveikinti, išbučiuoti, už
dovanas padėkoti- Jeigu būtų
laisvas kelias, nė sekundės čia
nebūtume, mestume tą bedie
višką gyvenimą, kur žmogus
supančiotas raudonų raikščių,
kaip guvulys .. .

auginam paršiukų. Turim tik
viena karvę ir tris vištas. Viš
tom reik pirkti lesalą- Dabar
kiaušinių dar nededa. Karvę tai
dar melžiam. veršiuosis kovo
mėn. O vasarą tai ir pieną ati
duodam .. .
Žiemą ilgesni vakarai, tai ir
parašyti laišką yra laiko. Kai
pavasaris ateina, vis apie dar
žus reikia rūpintis, kad būtų ko
valgyti — daržovių, bulvių •..

čią. Tai svarbu ypač tose vie
tose, kur nėra bendrų Vasario
16 pamaldų. Dar iš vakaro rei
kėtų vaikus paraginti, kad pasi
melstų už kenčiančią Lietuvą
ir gimines. Jei susirašinėjamą
su giminėm, paskaityti gautų
laiškų, parodyti fotografijų. Lie
tuvos vaizdų.
Nors yra bendri minėjimai
kur paauglesni vaikai vedami,
bet reikėtų ir namie rasti va
landėle su jais užsiimti. Gali
ma pagroti lietuviškų plokšte
lių muzikos, o jeigu valkai
mokosi kuriuo nors instrumen
tų groti, kad patys paskambin
tų ar pagrotų Paskaityti lietu
viškų pasakų, eilėraščių, padek
lamuoti. Viena kartą teko būti
šeimoje, kur trys vaikai tarp 8
ir 14 metų — dvi mergytės
ir vienas berniukas — sudarė
labai mielą namie Vasario 16
minėjimą.
Labai svarbu, kad Vasario
16 nepraleistume paprastai,
kaip kiekvieno kito sekmadie
nio. Tai būtų apsileidimas, jei
ne nusikaltimas savo tautai.
Šeimoje minimi įvykiai palieka
vaikų atminime tokių įspūdžių,
kuriuos ir suaugę prisimena.
Auklėkime vaikus patriotiz
mui, jei norime, kad jie savo
tautą mylėtų ir suaugę dėl jos
aukotųsi.

^okietijos kardinolas apie santuoką
Vokietijos kardinolas Joseph
Frings. kuris yra parašęs sa
vo žodį Sibiro maldaknygės vo
kiškam vertimui, Šeimos šven
tės proga, sausio 12. išleido ga-

Lvlia Kvedaraitė baigė mokslus
Omaha, Nebraska — Lietu
viam yra visuomet džiugu ma
tyti ar girdėti jaunimą studi
juojant ir užbaigiant aukštąjį
mokslą. Neseniai mažoje mūsų
salelėje Lylia-E. Kvedaraitė pa
sipuošė universiteto diplomuJos tėveliai yra sąmoningi lie
tuviai ir visuomenininkai.

Mes su mama tuo tarpu dar
vis krutam. bet sveikata neko
kia. Žiūrėk, tai tą skaudą, tai
kitą, ir rūpesčių užtenka. Žie
ma abi su mama malkas plaus
tom. kapojam. Pas mus kitam
gale gyvena mokytoja, kurios
vyras dirba miške, tai pirkom
iš jų malkų, už metrą 8 rub
liai. O šaip jau sunku gauti,
reik patiem krūmus kirsti, gi
mano akys blogos.

Pranas Kvedaras yra kilęs iš
Aukštaitijos, gražios
Zarasų
krašto apylinkės, Antalieptės,
Zarasų gimnazijoje ir Kaune
meno mokykloje ir Kauno uni
versitete. Mokėsi ir Vokietijo
je, įgydamas akmens skulpto
riaus diplomą. Dabar dirba
Vieke Ine., kaip mašinų ope
ratorius. Adelė Pakulaitytė—
Kvedarienė yra kilusi iš Su
valkijos. Juodaraisčio km. Mo
kėsi Prienų gimnazijoje ir dir
bo Kaune. Paramoje. Lylios
brolis Gytis yra baigęs. 1959
Nebraskos universitete, Lineolne, elektros inžineriją. Dabar
turi darbą Kalifornijoje-

nytojišką laišką, kuris buvo
perskaitytas visoje Koelno ar
kivyskupijoje. Jis vra tos arkidiecezijos ordinaras.
Savo laiške kardinolas atkrei
pė dėmesį, kad sužieduotuves
turi būti labai rimtai sudaro
mos ir skiriamos pasiruošimui
jungtuvėms. Tuo metu kardino
las patarė labai rimtai susimąs
tyti dėl sužadėtinių rekolekcijų.
Santuoką jis pavadino Die
vo dovana, reikalinga žmogaus
atsakomybės ją priimti. Mote
rystė yra šventas dalykas, sak
ramentas — dieviškas veiks
mas. Santuoka negali būti su
daroma “bet kokia kaina”. Tai
yra žmogaus gyvenimo kaina-

tenai jį apstojo visos našlės,
"Geriau yra visai nevesti, ne
verkdamos ir rodydamos jam
gu vedus visą gyvenimą nelai
savo drabužius, kuriuos joms
mingai gyventi".
buvo parūpinusi Stirna.
Kardinolas taip pat prisimi
Ypatingai gražų moters pa
nė visuotini Bažnyčios susirin
veikslą matome Lydi jos asme
kimą. kuriame jis buvo kėlęs
ny. Kai apaštalas Paulius atvy
mišrių vedybų klausimą. Kar
ko į Pilypus, pirmąjį pasikalbė
B. taip daug mums gero pri
jimą turėjo moterim. Klausės
siuntė. kad niekad tokios tur
Pragyvenimas pas mus bran
Lylia gimė karo metu Vokie dinolas buvo siūlęs pripažinti
ypač viena moteris, vardu Ly- tijoj. Pradėjo kelia į šviesą, gy mišrias vedybas 'katalikų su
tingos nebuvom. Kai parvažia gus. Iš Amerikos kai doleri kas
dija. purpurininkė iš Tiatyros vendama svetimoj pastogėje ir nekatalikais). sudarytas ne ka
vom Į Lietuvą liš Sibiro. Red.) atsiunčia tai nėra kur dėti. Ban
miesto. Kai su savo namais bu nesavoje mokykloje. Trejus me talikų Bažnyčioje, kad tai pasi
ir ką atsivežėm, tai su tais rū ke duoda tik 94 kapeikas.
vo pakrikštyta, meldė įeiti į jos tus mokėsi vokiečių pradžios tarnautų Bažnyčių vienybės rei
bais ir pragyvenome visais tais
Per Kalėdas neleido naktį
namus ir pasilikti. Lydijos na mokykloje. Lebenstedte. 1951 kalui. Bet tas klausimas nebu
metais. Tik iš didelio vargo kai
laikyti mišių- Mišios buvo 8
mai buvo pirmoji apaštališka atvyko su tėveliais į Omaha. vęs svarstomas, jos sprendi
ką buvom nusipirkę. O per ką
valandą ryte. Aš nuėjau naktį
buveinė svetimam krašte.
rą visus geresnius daiktus tai 7 kilometrus. Žmonių buvo pil
Čia pradėjo mokytis šv. Anta mas dar toli. Lieka galioja ka
Dar galima išvardinti eile ki no parapijos mokykloje. 1955 talikam senas draudimas tuok
STUDENTĖS žvilgsnis i Lietuviu Bendruomenės problemas (Irena SandaSovietų kareiviai išnešė, išvo
na bažnyčia . . . Per Kalėdas vi navičiūtė) Iš LB rytinio pakraščio suvažiavimo
Yorke sausio 18-19.
tų; Priskilę. kuri su savo vyru metais įstojo į aukštesnę mo tis už katalikų Bažnyčios ribų.
gė. Buvo baisu gyventi, baugi si turėjo dirbti.
aiškino Kristaus mokslą. Rufo kyklą. o 1959 pradėjo studijas Jei antroji pusė mekatalikui
no padegti užmuštimotina Mariją, Tryfeną ir Try- Creighton’o universitete. Mokė nesutinka pažadėti, kad vaikai
Jau baigsiu. Lai Dievas jus
Dabar be šeimos nėra kur amžina ilaimina ir suteikia il
fozą. Persidę. Eudiją. Sintikę- si ekonomijos mokslų, dalyva bus auklėjami katalikiškai, ne
pasidėti senam žmogui. Ir šian
Kai kurie uždaviniai joms bū
galima daryti prievartos, tačiau
ga amžių! Visiem geriausios lai
Gyvendamas žmonių tarpe Kristaus ir apaštalų laikų mes davo pavedami, kitus pačios vo studenčių serority korpora katalikas ar katalikė turi rim
dien pardavėm dvi šilkines ska
mės Naujais Metais- Polė
rutes. Vieną už 5 rublius, o už
Dievas-Žmogus leido visur mo galime pasimokyti, ką moteris susirasdavo ( St. Ladygienė, cijoje. Universitetą sėkmingai tai persvarstyti ir vedybų atsi
kitą duos lašinių, nes mes ne- 1963 gruodžio 30.
terims lydėti savo žygius. Iš gali ir privalo daryti(nukelta į 5 pcl.)
1930).
sakyti.
iT.T.)
Žinome mes Mortą, kuri mo
šėsi apie namus, kai Kristus pa
vargęs užėjo pas savo draugus
Betanijoje. Marija už jos bega
linę meilę Kristaus buvo pagir
ta. kaip pasirinkus
geresnią
ją dali. Salome atiduoda abu
savo sūnus Kristui tarnauti. Tai
motiniškos tvirtybės pavyzdys.
Veronika paliko amžiams nu
šluostyto Kristaus veido pa
veikslą.
Prisiminkime dar samarietę
prie Jokūbo šulinio. Iš pagonių
buvo pirmoji, kuri įtikėjo ir
skelbė Kristaus mokslą savie
siem.
Iš apaštalų laikų mums sto
ja prieš ak s moterys diakonės,
kuries padeda nelaimingiems
ir ligoniams, priglaudžia ke
liautojus ir Kristaus mokslo
skelbėjus, globoja vaikus ir
našlaičius.
Gražu gailestingumo pavyz
di yra palikusi Tabita, t.y Stir
na Ji buvo pilna gerų darbų ir
išmaldų .Atvykus apaštalui Pet
VIRTUVĖJE, šeimininkes J. Gerdvilicnč. E. Baltrušaitiene'. F Ignaitienė. Padavėja stud. Vita Talat Kelpšai
DVI TAUTINIŲ ŠOKIŲ VADOVĖS. Ona Ivatkienė iš Bostono ir Jadvyga Matulaitiene iš New Yorko. Po
tė. Iš studentų ateitininkų blynų baliaus Brocklyne sausio 25. Visos nuotraukos A Ąžuolo
rui į vietą, kur ji sirgo ir mirė.
kalbis LB rytinio pakraščio suvažiavime
Yorke sausio 18-19.
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Lietuvos vyčių naujų narių vajus

ĮIŠ VISUR I
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Elenos Šaulytes, Lietuvos vyčių Centro Valdybos pirmininkes, atsišaukimas
Lietuvos vyčių Centro Valdy
ba savo posėdyje, įvykusiam
spalio mėn. Philadelphijoje, pa
siryžo pravesti didžiulį Nauju
nariu vajų 1964 metais. Nori
ma prirašyti bent 1000 naujų
narių. Vajus oficialiai prasidė
jo vasario 1 ir tesis iki birže
lio 1.
Praeitais metais vyčiai gar
bingai ir iškilmingai minėjo sa
vo auksinį jubilėjų. Pasidžiaug
ta praeities veikla. Vyčiai yra
atlikę didelius darbus katalikiškūmo, lietuviškumo, kultūros,
lietuvybės išlaikymo ir Lituvos laisvės gynimo dirvose.
Be to. Lietuvos vyčiai yra daug
pasidarbavę Amerikos gerovei,
padėdami savo nariams Įsijung
ti i Amerikos visuomeninį gy
venimą.
Organizacijos pradžioje na
rių daugumą sudarė jaunimas.
Vėliau nariai susiskirstė į tris
grupes — jaunuosius vyčius,
tikruosius narius ir senjorus.
Programa pritaikyta įvairių am
žių asmenims.
Atšventę auksinį
jubilėjų,
Lietuvos vyčiai yra patenkinti,
kad jų organizacija auga. Pas
vyčius gali jaustis kaip namie
kiekvienas Amerikos lietuvis
katalikas, nepaisant, kokio am
žiaus jis bebūtų. Vyčių eilėse
yra asmenų, kurie studijuoja,
ar dirba įvairiose profesijose ir
darbuose. Vyčiai sugeba visus
sujungti į vieną didžiulę šei
mą.
Girdime, kad kai kurių kitų
organizacijų veikla silpnėja,
narių skaičius mažėja- Vyčiu
organizacija tebėra stipri, nariu
skaičius per paskutinius keletą
metu padidėjęs. Narių vajaus

metu patogus laikas visiem ge
ros valios Amerikos lietuvių ka
talikams burtis į stiprų viene
tą. kad mūsų jėga būtų dar ga
lingesnė. Amerikos lietuviai ka
talikai turėtų suprasti svarbą ir
reikalą priklausyti organizaci
jai. kuri visus jungia. Dides
niam skaičiuje ir drauge. vei-

kiant, būtų žymiai lengviau ras ir žmona, naujai įsirašy
išlaikyti lietuviškas parapijas, dami, moka 6 dol. pirmuosius
įstaigas, laikraščius, rūpintis metus- Kiekvienas narys už tą
lietuviška kultūra ir Lietuvos mokestį gauna '‘Vytį", organi
zacijos žurnalą.
laisvinimu.
Jei branginate katalikų tikė
Nuoširdžiai prašau ir kviečiu kiekvieną Amerikos lietu jimą, jei norite prisidėti prie
lietuviškumo išlaikymo.
jei
vį kataliką įsijungti į Lietuvos
trokštate, kad jūsų vaikai ir
vyčių eiles. Nario mokestis tik4 dol. metams. Jei iš šeimos vaikaičiai sektų jūsų pėdomis,
narių įstoja daugiau negu vie laikytųsi Amerikos lietuvių ka
nas — mokama tik 2 dol. Vy- talikų šeimes darbuotųsi savo

LB apylinkės veiklos dešimtmetis
Elizabeth, N.J. Vietos L. B.
apylinkė sausio 11 surengė sa
vo veiklos dešimtmečio minėjimą-pobūvį, kurį pradėjo apyl.
pirm. V. Mamaitis, pakviesda
mas I Veblaitienę pranešėja.
Ji pranešėjos pareigas labai ge
rai atlikdama, dar ir deklama
vo. Deklamacijose buvo galima
apsieiti ir be S. Neries. Kaip
ten bebūtų S. Neris yra lietu
vių tautai, nusikaltusi ir tegu

jos poezijĄ dar palaukia mūsų

dėmesio.

Hartford, Conn.
Bus Užgavienių balius

Hartfordo Lietuvių mišrus
choras, besirengdamas į pasau
linės parodos pasirodymą New
Yorke, smarkiai ruošiasi: net
po du kartu per savaitę daro
repeticijas ir rūpinasi lėšomis
kelionei į minėtą parodą šią
vasara.
Tam tikslui vasario 8 d- 7
vai. 30 min. vakare Lietuvių
Amerikos Piliečių klubo salėje,
227 Lawrence Str., rengia įdo
mų vakarą-balių. Choras, diri
guojamas muz. J. Petkevičio.
padainuos daug iš New Yorko
parodai ruošiamų dainų. Be to,
vietos teatralai pasirodys su įdomia hiumoristika.
Po koncerto bus turtingas bu
fetas, iš kurio prie gražiai už
dengtų stalų svečiai galės ska
niai pasivaišinti.
Šokiams gros geras orkest
rasĮėjimo auka labai maža. Pel
nas skiriamas jau minėtam tiks
lui — choro kelionei i New
Yorką.
Tad visi Hartfordo ir apylinkių lietuviai kviečiami gausiai
atsilankyti.
J. Bernotas
VASARIO 16-TA
MINĖS PER RADIJĄ

LYLIA E. KVEDERAITĖ

L. E. Kvedaraile
(atkelta iš 4 psl.)

Wilkes-Barre, Pa. Lietuvos
nepriklausomybės paskelbimo
46-toji metinė sukaktis Wyoming Klony bus paminėta per
radiją sekmadieni, vasario 16tą. iš WILK stoties (980 kil.) Pr
džia ! v. popiet.
Rengia LRKSA 5-toji apskri
tis. SLA 7-toji apskritis ir Tau
rų Klubas.
Kalbės Luzerne apskrities tei
sėjas Edward W. Lopatto. re
daktorius Matas Zujus ir Ado
mas
Miliauskas; gubernato
riaus proklamaciją perskaitys
Nelė Bajorienė. rezoliucijas —
Danielius Stadulis: padėkos žodį tars Adolfas Norvaiša.
Meninę programą sudarys
parinktos patriotinės lietuvių
dainos ir muzika. Programa
bus pradėta Amerikos himnu,
užbaigta Lietuvos himnu. Pro
gramą ves Viktoras Kamaraus
kas.
VVyoming Klonio ir gretimų
rajonu lietuvių visuomenė kvie
čiama programos pasiklausyti.

baigė sausio 25 ir gavo diplomą
B.S- in Bus. Ad..
Ly’.ia lankė ir lituanistinę
mokyklą. Ji brangino lietuvių
kalbą ir daug sėmėsi žinių iš
savo tėvelių. Tėveliai ją išmo
kė skaityti, rašyti ir gerai kal
bėti lietuviškai. Ji anksti įsi
jungė į skaučių eiles ir perėjo
visus patyr mo laipsnius ir da
bar yra vyr. skautė. Mėgo lie
tuvišką daina, priklausė Lietu
vių Bendruomenės chorui. Ly— Dabartinės lietuvių kalbos
l:a yra miela studentų lietuvių
žodynas. Apie 45,00 žodžių, re
būrelyje ir yra uoli valdybos
daguotas prof. J. Balčikonio re
narė.
K. L Musteikis
dakcinės komisijos. Kietais vir
šeliais, gražiai įrišta, 990 pusi.,
— Rašomos ir skaičiavimo kaina $12.00. Kas nori gražiai
mašinėlės, labai atpiginta kai lietuviškai kalbėti, labai įsigyti
na. gaunamos iš: J.L. Giedrai nas leidinys, gaunamas Darbi
tis. 10 Barry Dr., E. North- ninko administracijos spaudos
port. N Y.. 11731.
kioske

Trumpą veiklos apžvalgą pa
darė B. Vyliaudas. Jis turi kal
bėtojo gabumų: mintis logiška,
kalba vaizdi ir nuosekli, pasa
ko trumpai, kas reikia.
Didelė staigmena buvo sol.
B- Povilavičiaus pasirodymas.
Solistas, muz. A. Kačanauskui
pianu mikliai palydint, padai
navo kelių lietuvių kompozito
rių kūrinius ir pasaulinių ope
rų arijas. Tai plačios apimties,
didelio pajėgumo ir grožio boso-baritono balsas. Dainininko
išvaizda gera, šešiapėdis augu
mo. scenoje laikosi laisvai, vie
tomis švysteli kuklus išdidu
mas. kai jaučia, kad gerai dai
nuoja. Be gausių aplodismentų,
solistas buvo apdovanotas ir
gėlėmis. Gaila, kad sol. B. Povilavičius yra labai kuklus, re
tai iš Bostono išklysta. Dides
nės lietuvių kolonijos būtinai
turėtų jį kviesti koncertuotiPo meninės dalies buvo gerai
paruoštos vaišės, kurių metu
apylinkę sveikino žodžiu inž.
VI. Dilis ir raštu — J. Žilevi
čius. Buvo ir šokančių. Ta
čiau šokius grojo nepavydėti
no prastumo muzikantai.
J. Žardelis

Kalbės šen. Thomas
J. Dodd
Waterbury, Conn. — Alto
valdyba vasario 16, sekmadie
nį. rengia iškilmingą Lietu
vos Nepriklausomybės paskel
bimo minėjimą. Iš ryto 11:15
vai. šv. Juozapo lietuvių baž
nyčioje bus mišios už Lietuvą
ir pamokslas. Giedos komp- A.
Aleksio vedamas choras lietu
viškas giesmes ir Tautos him
ną. Popiet 3 vai. mokyklos di
džiojoje salėje meninę progra
mą išpildys parapijos švilpukų
orkestras, bažnytinis, lituanisti
nės ir parapijos mokyklos mo
kinių chorai, tautinių šokių gru
pė. Bus dar keletas meno da
lykų. Kalbės kongresmanas J.
Monagan, senatorius T. Dodd.
naujas miesto meras J. McNellis. Pagrindinę kalbą pasakys.
Vliko pirmininkas Dr Antanas
Trimakas.
Šiai brangiai šventei ruošia
masi su tvirtu įsitikinimu, kad
Waterburio lietuviai, kaip ir
anksčiau, įrodys savo gilią mei
lę svetimų atėjūnų skriaudžia
mai Tėvynei, gausiu atsilan
kymu ir dosniai aukos Lietu
vos išsilaisvinimo kovingumui
sustiprinti.
Aito Valdyba

— Kun. Pr. Vaseris, kuris
praeitais metais lankėsi JAV.
Melbouino lietuvių kolonijos
kapelionas, grįžęs iš kelionės
perėmė redaguoti “Tėviškės Ai
dų” laikraštį. Prieš jį redagavo
Br. Zumeris.
— Pašaukimų savaitė rengia
ma Chicagoje Jaunimo Centre
kovo 7-14 dienomis— Lietuvių opera Chicagoje
šiais metais stato “Toską”.
Spektakliai bus balandžio 19,
25 ir 26 Studebakerio teatre,
410 S. Michigan Avė.
— Prel. L. Tulaba, šv. Ka
zimiero kolegijos rektorius Ro
moje. vyksta į Australiją. Ade
laidėje bus Didžiąją savaitę.

tautės žmonių labui, tai nedels
dami stokite į Lietuvos vyčių
organizaciją. Raginkite savo šei

mos narius, gimines ir draugus
taip pat įsijungti.
Jei jūsų parapijoje nėra veik
lios kuopos ar kartais toliau
gyvenate nuo bažnyčios, gali
te įsirašyti tiesiai į Centro kuo
pa. Nario mokestį mielai pri
ims ir į Lietuvos vyčius įrašys
Centro finansų sekretorė: Mrs.
Rita Pinkus, 76 Providence
Street. VVorcester. Mass. Tu
rintieji klausimų ar norintieji
daugiau informacijos, prašomi
rašyti naujų narių vajaus pir
mininkui — Mr. Jerome Venis,
684 E. 6th Street. So- Boston.
Mass.. arba man žemiau nuro
dytu adresu.
Lietuves vyčių idealai kilnūs,
tikslai gražūs. Kiekvienas Ame
rikos lietuvis katalikas turėtų
tapti šios organizacijos nariu.
Vienybėje stiprybė. Tad visi
kviečiami stoti į Lietuvos vy
čių organizaciją.
Elena Šaulytė,
Centro Valdybos pirmininkė,
217 Wharton Street,
Philadelphija 47, Penna.

A. A. KUN. JONAS MISIUS

LYCUMĮJ JOM! AMŽINĄ ATILSĮ
Miami saulėtos gamtos šyps
niuose amžinai užmerkė akis
kun. Jonas Misius, pasirašinė
jęs Lygumų Jonu, nes buvo ki
lęs iš Lygumų vals-. Aleknaičių
km.. Šiaulių apskričio. Vasario
14 jam būtų suėję 81 metai.
Mirė sausio 5. ištiktas širdies
smūgio. Amerikoje išgyveno 60
metų.
Lietuvoje mokėsi Šiaulių gim
nazijoje. 1901-1904 mokslą tę
sė Žemaičių kunigų seminarijo
je Kaune, bet jos nebaigęs iš
vyko į Jungtines Amerikos
Valstybes, čia toliau mokėsi
šv. Marijos kunigų seminarijo
je Detroite ir šv. Vincento ku
nigų seminarijoje Latrobe. Pa.
Kunigu buvo įšventintas 1907
liepos 4. JAV Nepriklausomy
bės dieną Prieš dvejus metus
atšventė 55 metų kunigystės su
kaktį.
Liūdna buvo sukakus 1962
liepos 29 aukojo paskutines
mišias Dangun Žengimo para
pijos bažnyčioje Pittsburghe.
kur buvo išklebonavęs 27 me
tus. Tvarkant šiaurinę miesto
dalį, bažnyčia buvo skirta nu
griauti. Pittsburgho vyskupijos
kurija pranešė, kad panaikinamazir lietuvių parapija. Klebo
nas kun. Jonas Misius paskuti
nėm savo senatvės dienom iš
vyko į Floridą ir ten mirė.

Visą laiką buvo apaštalavęs
Pennsylvanijos apylinkėse kur
po anglių kasyklas gyveno išsi
sklaidę lietuviai. Pradžioje va
žinėjo po įvairias vietas, lankė
lietuvius ir lenkus, stiprino, or
ganizavo ir guodė. Mokėjo į
žmones gražiai prabilti, buvo
vadinamas Jonu Auksaburniu-

Po dviejų metų apaštališkų
kelionių, tartum šv. Paulius,
buvo paskirtas į šv. Juozapo

A. a. kun. J. Misius daug rašė Draugui ir kitiem Amerikos lietuvių katalikų laikraščia m. Pasirašinėjo dažniausiai
Lygumų Jonu.
Gedulingomis pamaldomis
rūpinosi kun. Jurgis Razutis,
Klebcnaudamas daug rūpino atkalbėjęs lietuviškai ir rožan
si lietuvybe bei lietuvių katali čių (Josberger koplyčioje). Vekų veikimu- Buvo kėlęs suma lionies kūnas pervežtas į šv.
nymą stegiti lietuvių kolegiją, Kazimiero kapines Pittsburghe.
N.Ž-S.
bet tą mintį realizavo marjionai, įsteigdami Marianapolio ko
legiją (1926). Daug dirbo JAV
Philadelphia, Pa.
lietuvių katalikų organizacijo
Šv. Andriejaus parapijos Mal
se. Dvejus metus buvo ALR
draugijos
Katalikų Federaticijos pirmi dos Apaštalavimo
ninku; jo nuopelnai Federaci metinis susirinkimas įvyko sau
jai buvo atžymėti jubiliejinia sio 26, tuoj po sumos, parapi
me kongrese Bostone 1956 spa jos salėje. Aptarus visus rei
lio 12-14; įteiktas pagerbimo kalus, buvo renkama valdyba,
diplomas. Buvo taip pat ilga kuri vienbalsiai perrinkta ta pa
metis Pittsburgho apylinkės ti. Tik Emilija Vaitekait.c '•?
Kunigų Vienybės pirmininkas. dėl nesveikatos pasitraukė iš
raštininkės pareigų, kuriose ji
Prieš pirmąjį pasaulin: karą išbuvo 33 metus- Draugija jai
ir vėliau sielojosi Lietuvai pa pareiškė nuoširdžią padėką. Jos
dėti. Stambiomis aukomis rė-' vieton išrinkta nauja raštinin
mė Tautos Fondą, ragino savo kė — Konstancija Žilionytėparapiečius aukoti. Lietuvos ne Wesselt. Kitos valdybos narės
priklausomybės reikalu (1918) yra: pirm. Apolonija Adomai
rinko parašus prašymui Šv. Tė- tienė, vicepirm. Paulina Pūkievuinė, ižd. — Anastazija Miller.
Amerikoje kuriantis lietuvišŠi draugija gyvuoja jau 40
kiem vienuolynam. visiem sten- metų. Jai gali priklausyti tėvai
gėsi padėti. kuo tik galėjo, ir vaikai, visa šeima. Nario mo
Ypač daug padėjo šv. Pranciš- kestis metams vienas doleris.
kaus seserim Pittsburghe. Po Už mirusius narius aukojamos
antrojo pasaulinio karo beieš mišioskant Amerikoje vietos lietu
Vasario 9. sekmadieni. 5 v.
viam pranciškonam. velionis vakare parapijos
svetainėje
priglaudė savo parapijoje ir lei rengiamas blynų balius. Kvie
do parapijos namu naudotis. čiam visus atsilankyti ir links
Tai buvo pirmoji Tėvų Pran mai praleisti laiką.
Paulina Pūkienė
ciškonų atrama JAV. Iš čia nu
sikėlė Į Greene ir Kennebunkport. Me.. bet Pittsburgho apy Kas norėtu skelbtis Darbininke
linkėje liko Bridgevillės parapi prašomas skambinti:
joje. kurią velionis taip pat
GLenmore 2-2923
dažnai lankė.

parapiją Donore. Pa. (1909),
paskui perkeltas i šv. Luko pa
rapija Elsvvorth iBentleyvil le).
Pa. (1913). pagaliau Į Dangun
Žengimo parapiją Pittsburgh.
Pa. (1935). Čia ilgiausiai ir iš
buvo.

NEW YORKO lietuvos vyčiai vaidirra "Sekminių vainiką". Nuotr. V. Maželro.

— Kauno Aušros gimnazijai
šiemet sueina 100 metų.
— Feliksas Palubinskas Il
linois universitete
l rbanoje
apgynė disertaciją ir gavo dak
taro laipsnį iPh D). Nuo
šių metų pradžios prekybos
mokslus jis dėsto Idaho univer
sitete.
— Dail. A. Rukšlelė
nuo
sausio mėnesoi perėmė reda
guoti ir leisti “Margučio" žur
nalą.
— Dainavos ansamblis ren
giasi išleisti religinės muzikos
plokštelę. Bus įdainuota lie
tuvių kompozitorių kalėdinės
ir kitos giesmės. Ansambliui di
riguoja St. Sodeika.
— Australijos lietuvių stu
dentų suvažiavimas buvo gruo

džio 27-31 dienomis Melbourne.
— Hamburgo universitete,
Vokietijoje, dėstoma lietuvių
kalba Dėsto dr. Boeder.

— Latvių dainų šventė ren
giama rugpjūčio mėn. Hambur
ge, Vokietijoje. Ta pačia pro
ga šaukiamas ir pabaltiečių tei
sininkų trijų dienų kongresas.
Pirmą. ir trečią dieną bus po
sėdžiaujama bendrai, o antrą
dieną posėdžiaus tautinės gru
pės atskirai. Bendruose posė
džiuose referatai bus vokiečiu
ir anglų kalba-

—

Vasario

16

gimnazijos

jaunimas, vadovaujamas E. Ta
mošaitienės. sausio 19 dalyva
vo folkloro šventėje, pavaidin
toje “Gimtinė Europa”. Salia
13 tautybių ir vokiečių sričių
atstovu pasirodė ir lietuviai. Di
džiausio dėmesio ‘ susilaukė is
panų ir lietuvių grupių pasiro
dymai.
— Uždaros rekolekcijos mo
terims bus seserų vienuolyne

Putname; studentėm ir dirban
čioms mergaitėm — vasario 1416 d.d., moterim — vasario 28
-kovo 1. moksleivėms — kovo
13-15. Moksleivėm ir studen
tėm rekolekcijas veda profkun. A. Jurgelaitis. OP. mote
rims — prel. d r. V. Balčiūnas.
Norinčios dalyvauti, turi bent
savaitę prieš rekolekcijas pra
nešti vienuolynui.
— Dr. D.

ir

S.

Jasaičiai,

siųsdami 10 dolerių auką a.a.
prof. K. Pakšto paminklui, ra
šo: “. . pritariu jūsų sumany
mui pagerbti didįjį lietuvį ir
patriotą a.a. K. Pakštą:. . . bu
tų gera, kad galima būtų iš
lepti jo monografiją iki 1965
metų.”
Aukas prašome silpti: Pakš
tas Fund. c J Mikaila. 1 6870
Stoepel. Detroit. Mich. 48221.

DARBININKAS

1964 m., vasario 4 d., nr. 9.

PORA DETEKTYVINIU KOMEDIJŲ

PUTNAMAS žiemį. Nuotr. B. Kerbelienės.

DARBAI IR DIENOS PAS MERGAITES RAUDONDVARY
Putnam, Conn- — Raudon
dvario padangėje nuo pirmojo
pusmečio egzaminų Įkaitusios
galvos jau atsileido. Gerai, kad
jie praėjo. Dabar su šypsniu
žvelgiam i praėjusį pusmetį, ku
ris praslydo -taip greit ir ne
grįžtamai. Per tą laiką šis tas
ir padaryta.
Salia gimnazijos - akademijos
valstybinio kurso, gilinomės į
lituanistini: Lietuvos istoriją,
literatūrą, lietuvių kalbą, gra
matiką, tautinių šokių, rank
darbių. Raudondvary veikia
choras, kuriam priklauso visos
bendrabutietės. Mokomės ir
giesmių, gregorijaniško giedoji
mo. Išmokome mišparus ir gie
dojome vienuolyno koplyčioje
keturiasdešimties valandų ado
racijų la:ku (gruodžio 6-8). Miš
parų psalmės buvo giedamos
pasikeičiant po posmą su sese
rų chorų. Giedojimas buvo tik
rai gražus.
Šiais metais vėl buvo pa
naujintos '‘Lietuviškos vestu
vės" į kurias įsijungė naujai
atvykusios bendrabutietės vie
toje baigusių praėjusiais me
tais. Tris kartus buvome išvy
kę į lietuvių kolonijas. Gruo
džio 15 matėme mūsų “Vestu
ves” filme, kurią mums paro
dė Povilas Jasiukonis. Tą die
na filmas dar buvo naujai pa
pildytas, nufilmuojant būdingesnes scenas.
Su tautiniais šokiais buvome
ir pas amerikiečius. Jie mus
priėmė labai entuziastiškai, nes
jiem patinka ne tik mūsų šo
kiai. bet labai domina juos ir
tautiniai rūbai.
Turėmoje sporto varžybas, į
kurias buvo atsilankę žymių
svečių — kapelionas kun. St.
Yla ir būrys seserų, o žiūrėti
buvo ko. nes grūmėsi dvi dide
lės jėgos — Toiaga ir AudraLaurus nunešė Tojaga.
Prezidento John Kennedy lai
dotuvių dieną mūsų koplyčioje
buvo gedulingos mišios. Bend
rabutietės čia įsijungė labai
nuoš’rdžiai ir jautriai. Buvo
ne’-Tna v*’stybinė vėliava, o ją
Ivdėio Lietuvos trispalvė, stu
denčių atefninkių ir mokslei-

vių vėliavos su gedulo juosto
Salia linksmųjų valandų tu
mis. Vėliavnešės buvo su ge rime ir rimtesnių, išklausėme
dulo juostelėmis ant rankų, o eilės paskaitų rimtomis temo
organizacijų narės su unifor mis: Jo Ekselencija vyskupas
momis. Savotiškai graudu bu Rrizgvs kalbėjo aoie visuotinį
vo, kai. grojant gedulo maršą, Bažnyčios susirinkimą.
Kris
vėliavos išsirikiavo lėtai eise taus Karaliaus šventės proga—
nai ir, pagarbiai nusilenkusios Mano Kristaus Veidas pasako
prieš altorių, sustojo presbite jo kun. dr. V. Cukuras, Menas
rijoj. Tą savaitgalį, kai žuvo ir moralė — dėstė kun. dr. P.
prezidentas turėjo būti šokiai, Celiešius. Apie šių dienų di
bet bendrabutietės jų atsisakė. džius sveikatos kenkėjus —
šokiai įvyks vasario 9 d. nikotiną ir ankoholį supažindi
Juos ruošia bendrabuty veikian no Dr. B Matulionis.
Raudondvare
čios skautės.

"Cherede". šiame filme sen
sacingi nuotykiai, pajėgią su
kelti žiūrovuose įtampą ir su
sidomėjimą. retkarčiais atlei
džiami Įjungiamais komiškais
momentais.
Filmų gamintojas ir režisorius Stanlev Donen anksčiau
asižymėio gabiu musikaliniu fil
mu oastatymu. Tam jo kūrinių
ypač pažymėtini “Pajame Ga
me”. “S:n?ing in the Rain” ir
“Seven Brides for Seven Bro
thers”. kuriame debiutavo lie
tuvaitė Rūta Kilmonytė.
Neriame fi’me stebime Audrev Heobum kaipo jauną ame
rikiete Parvžiuje. Jos vyras paslantingu būdu nužudomas, nes
kaip nau;oii našlė netrukus su
žino. jis karo metu buvo pasi
savinęs ketvirti milijono JAV
valdišku pinigų, skirtų prancū
zų pogrindžio veiklai. Tiek vy
ro bendrininkai, tiek Amerikos
atstovas Paryžiuje rūpinasi pi
nigus atgauti- Žmona Įtariama,
nuolat sekama ir Įvairiomis ap
linkybėmis stengiamasi išgauti
paslaptį, kur paslėpti pinigai.
Atostogų metu Alpėse sutiktas
Carv Grant sunkesnėm anlinkybėm stengiasi jai riteriškai
oadėti. bet ir jo nuoširdumas
labai įtartinas dėl nuolatinio
pavardžių keitimo. Prie finan
siškai ir romantiškai laimingos
pabaigos veda ilga eilė nepra
matomų staigmenų, kurių ge
riau neatidengti, tuo nesuga
dinant būsimiems šio filmo
žiūrovams naujumo įspūdžio.
Filme kruopšti Charles Lang
fotografiia patiekia eilę Paryžiaus vaizdų, neperkraunant ir
taip jau pažįstamais pamink-

KORNELIJUS BUČMYS, OFM

tenka smarkiai kylančiai berlynietei artistei Elke Sommer.
lais. Tikrai Įdomūs Henry Man- Veteranas Edward G. Robincini muzikiniai palydėjimai, son be priekaištų atlieka dvi
sklandžiai besideriną prie į- veidžio mokslininko vaidmenį.
tamoos momentų.
Dvi valandas su ketvirčių beDarniai jungiant detektyvi sitesiąs spalvotas filmas dėl kai
ne įtampa, komiškus nuotvkius kurių scenų ir dialogų rezerir romantinius momentus į ben vuotinas tik suaugusių žiūro
dra visuma, šis spalvotas fil vų publikai.
mas gali būti laikomas tinka
mu vyresniam jaunimui ir su
LIETUVIU TAUTINIAI
augusiom.
ŠOKIAI

Komiški ir ro
mantiniai nuotykiai šiame fil
me patiekiami dramatinės įtam
pos fone, tik ne ekonominėje,
bet politinėje sferoje. Čia ieš
koma ne pavogtų ir paslėptų
pinigu, kaip aukščiau minėta
me filme, bet stengiamasi išaiš
kinti politinių užkulisių nusi
kalt5 musPasinaudojant kontroversi
niu ir populiariu Irving Wallace romanu “The Prize”, to pa
ties vardo filme režisorius
Mark Robson bando patiekti įvykius, besiolėtojančius Nobe
lio premijų įteikimo išvakarėse
bei pačiose iškilmėse.
Lengvapėdiškas ir nugerintis
amerikietis, literatūros premi
jos laimėtojas, pastebi žymių
pasikeitimu kito amerikiečio—
mokslininko elgsenoje. Nors jo
pastaboms ir atradimams ne
daug kas tiki, galų gale rašyto
jas atidengia planą, jog rytų
Berlyno komunistai nori pasi
grobti amerikieti mokslinin
ką, kurs yra vokiečių kilmės.
Artistų tarpe ypač puikiai
pasirodo Paul Newman jam ne
labai įprastoje komiškoje rolėje. Viena iš stambesnių rolių
'■The Prize".

Naujai išėjusi Hi-Fi plokšte
lė. kurią turėtu įsigyti ynač norintieii susipažinti su lietuviš
ku šokių muzika, nes joje yra
14 liet, šokių — dainų: Aštuonvtis, Landutė, L enciu gelis.
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. Kačanauskui. Kaina $4.00 (persiun
timui 50 c ).
VAKARŲ PENNSYLVANIJOS

vadovatoarna lietuvių, kataliku pa
rapini Pittsbur^he ir apylinkėje,
transliuojama iš galingos stoties,

BOSTON, MASS.

Vedėjas
JONAS J. ROMANAS. Sr.
WHIL - 1430 kil. Medford. Mass.
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vid.
BOSTON. MASS.
Vedėjas
STEP. MINKITS
WLYN — 1360 kilocycles
ir FM 101.7 banga
Sekmadieniais nuo 1 - 1:30 vai. p.p.

BROCKTON, MASS.
Vedėjas P. VIŠČINIS
173 Arthur St.. Brockton 18. Mass.
Tel. JU 6-7209
AM bang. 1190 kil.—FM bang. 105.7
meg. iš WKOX. Framingham. Mass,
Sekmadieniais 8-9 vai. ryte

DETROIT, MICH.
Vedėjas RALPH J. VALATKA
WJLB, 1400 banqa
15756 I^esure. Detroit 27. Mich.
BRoadvvav 3-2224
šeštadieniais 4:30 - 5:30 popiet
HARTFORD. CONN.
Ved. ALG. DRAGŪNĄ VICIUS
WPOP, 1410 klc.
273 Victoria Rd.. Hartford 14. Conn.
Tel. CH 9-4302
Sekmadienį — 11 -12 vai. diena

PHILADELPHIA, PA.
WTEL, 860 banga

Ved. ADOLFAS GAIGALAS
335 Titan St.. Philadelnhia 47. Pa.
HOvvard 7-4176
šeštadieniais nuo 3:30 - 4:00 v. p.p.

LIETUVIŲ KATALIKŲ
RADIJO VALANDA

WEDO
Mckeesport. Pennsylvania
kas sekmadienį
nuo 1:35 iki 2:00 vai. popiet.

BANGA 8I0
Visais reikalais kreipkitės adresu:
LITHUANIAN CATHOLIC HOUR
W EDO

Mckeesport, pa.

JOKŪBO STUKO TŪKSTANTINĖ
Jokūbo Stuko vadovaujama
Lietuvos atsiminimų radijo pro
grama minėjo savo transliacijų
tūkstanties valandų sukaktį.
Ta proga buvo surengtas poky
lis sausio 18 šv. Jurgio salėje
Newarke.
Vakarienė pradėta malda. To
liau visai programai vadovavo
Alg. Kačanauskas Vakarienei
besibaigiant, dmnavo New Jersey solistai Irena Stankūnaitė
ir Liudas Stukas. Humoristinę
LIETUVIŠKOS vestuvės So. Bostono. Vaidino Putnamo mergaitės. Nuotr.
dalį atliko Domininkas ir Mo
P Plikšelio.
tiejus ir jų draugas Timotiejus
— aktorius Vitalis Žukauskas,
Alfonsas Petrutis ir Algirdas
PITTEUUGH, PA.
Kačanauskas. Programoje buvo
Kalbas pasakys vysk. V. Briz- prisiminta radijo translaicijos
Vasario 16 minėjimas
Taip pat pakviestas Pštts- ir paties vedėjo prof. J. Stuko
gys
Lietuvos nepriklausomybės
šventės minėjimą rengia Pitts- burgho vyskupas John Wright, gyvenimas.
E. Kidžiūtė, E. Kidžienė, pa
burgho apylinkės Alto skyrius Pittsburgho majoras Joseph
vasario 16. sekmadienį. Iškil M. Barr ir kongresmanas Jame lydimos E. Mackevičiūtės akor
mingos pamaldos bus 10 vai. šv. G. Fulton. Bus ir meninė pro deonu, padainavo keletą dainųKazimiero lietuvių bažnyčioje. grama- Prašome aukų iš klu
bų. draugijų ir pavienių as
— New Britain, Conn. Šv.
Daug metu pats minėjimas menų Lietuvos laisvinimo rei
Andriejaus parapijos gyvojo
buvo rengiamas lietuvių pilie kalams.
rožančiaus draugija balandžio
čiu svetainėje su kalbomis ir
Taip pat pageidaujame, kad 5 parapijos svetainėje rengia
menine programa, šiemet nu
tarta kitu būdu ir k’toje vieto visose apylinkės lietuvių baž margučių vakarienę, šeiminin
je. šiemet bus bar ketas šv. Ka nyčiose ir mokyklose ta diena kėm vadovauja A. Tamošaitie
nė- Pelnas skiriamas parapijos
zimiero paraoiios svetainėje būtų kuo ners atžymėta.
Alto valdyba reikalams.
(22 St ). Pradžia 4 v. popiet. Įė’imas 2.50 dol. Bilietų iš anks
to galima gauti pas Alto na
rius ir parapijose, taip pat prie
durų bar.keto metu.

RADIJO PROGRAMOS

VVATERBURY, CONN.
WWCO — banga 1240-1000 klc.
Ved. ANT. PALIULIS
321 Robinwood Road
pran. E d v. Melnink a s
Sekmad. — nuo 12:30 - 2 vai. p.p.

CHICAGO, ILL.
SOPHIE BARČUS — šeimos radijo
programos. Radijo stotis WOPA - Oak Park, UI. AM 1490 klc.; FM
102.7 megac. kasdien 10-11 vai. r.;
šešt. - sekm. 8:30-9:30 vai. r.; Lietu
viškos vakaruškos p'.rm. 7-8 vai. v.

Toliau buvo labai gausūs
sveikinimai laiškais, telegramo
mis ir žodžiu. Savo dalyvavi
mu pagerbė ir šiltu žodžiu pa
sveikino kons. A. Simutis. Bu
vo ir amerikiečių, kurie taip
pat tarė sveikinimo žodį.
Iš Chicagos buvo atvykusi
Jokūbo Stuko sužadėtinė, Lore
ta Kaselytė. Ji taip pat tarė
šventei pritaikytą žodį.Rg. An.

TĖVŲ DĖMESIUI!
Lietuvių
kalbos pramok
ti
patartina jaunimui įgyti
šias knygas: Igno
Malėno
“E” elementorių, kaina $2 50;
A. Rimkūno Kregždutę, pirmoji
dalis $2.25; Kregždutė, antroji
dalis $3.00) Kregždutė, trečioji
dalis $3.25; S. Jonynienės, Lie
tuvos laukai, penktajam sky
riui skaitymėliai, kaina $3.00;
A. Tyruolio, Ten kur Nemunas
banguoja, šeštam skyriui gramatika-skaitymai, kaina $3.50;
J. Plačo, Gintaras, aštuntam
skyriui skaitymai. Vyt- Nemu
nėlio, Meškiukas Rudnosiukas,
kaina $2.00; Gulbė karaliaus
pati $1.25. Rašyti: Darbininkas
910 Willoughby Avė., Brooklyn, N. Y. 11221.

Norite geros meniškos fotografi jos —
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, Ridgevvood, Brooklyn, N. Y.
Tel. HYacint 7-4677

Ilgo grojimo plokštelė —

i
i
I
I

I

DARBININKO SKAITYTOJAM

©
i

Mylėsi Lietuvį iš tolo
Il-sios Dainų Šventės rinldinė

High Rdelify — $4.00

Stereo — 5.00

Galima įsigyti:

DARBININKO ADMINISTRACIJOJE
910 Willoūghby Avė.. Brooklyn N. Y. 11221

DARBININKO adrrinistraera laba5 prašo neuždelsti
atsilygint’ už laikrašti. Raginimas sudaro naujas nereikalin^ns išlaidas.
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti ur^numeratą.
dedamas š;s lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:

Darbininkas. 910 \Villfnighby Are. Rrocklyn. N. Y. 11221

Prašau pratęsti prenumeratą 1964 metams.
Vardas ir pavardė

LIETUVOS KAUKLES

Adresas

Grcž< lietui'’l.a Kclėiknt dciara
I:
'l..k •'■.’,:£>*
Keturolka laba: mėgiamo lietuvišku i”e' • i
vi t
Pa*
močiutę aut’.m. Stipinsiu da nužę. Svc k.’ j z.m
Sėjau rūtą.
Stoviu aš parimus (partizanų daina'.

DARBININKAS naujiem skaitytoiam pirmuosius metus
tik $5.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $7.00.
Siunčiu ui prenumeratą S

(tralai

, aukų $

Viso $

(P;n aša.s i

Kaina JAV’: Stereo $5.00 • KiTi $4.00
, Persiuntimas 50r
DARBININKAS
PhU.Amc.LPH t JOS $e$ta<Nen*«M* mokyklos vakaru sausio 11 amaldlntaa **KalMų sapnas". Čia matome tė
tis naujų metų “mėnesius“. Nuotr. V. Grusdlio.

910 VVilloughby Avė.. Brooklyn 21. N. Y.

|

1964 au įimtia 4 4* ar. 1
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DAtSININKAS

; jĮįij

ii;

SPORTAS

RE PUBLIC
Liquor Store, Ine.

1964 sportiniu varžybų
kalendorius

Gruodžio mėnesį mūsų skelb
tas 1964 sportinių varžybų ka
lendorius papildomas bei pakei
čiamas. Dabar jis taip atrodo:
Balandžio 4-5 XIV žaidynių
krepšinio varžybos
Toronte.
Vykdo Kanados Sporto Apygar
da.
Balandžio 11-12 XIV žaidy
nių stalo teniso ir plaukymo
varžybos Detroite. Vykdo De
troito LSK Kovas.
Gegužės 9-10 Š- Amerikos pabaltiečių olimpinių žaidimų Isis ratas — krepšinis, tinkli
nis ir stalo tenisas Clevelande.
Rengia latviai. Varžybos atkel
tos iš gegužės 2-3 estam pagei
daujant.
Birželio 27-28 Š. Amerikos
pabaltiečių olimpinių žaidimų
II-sis ratas — lengvoji atletika,
plaukymas, lauko tenisas ir
futbolas (soccer) Clevelande.
Rengia Faskas, talkininkaujant
Clevelando LSK Žaibui.
Liepos 18-19 tradicinės Da
riaus ir Girėno žuvimo sukak
čiai paminėti varžybos Cleve
lande. Vykdo Clevelando LSK
Žaibas.
Rugsėjo 12-13 XIV-jų žaidy
nių lengvosios atletikos ir lau
ko teniso varžybos ChicagojeRengia Vid. Vakarų Sporto
Apygarda.
Pabaltieay siidinėjimo
menybėse vasario
8-9,

pir

ML
Mancelona, Mich, nebus vyk
domos Cross-country varžybos.
Toronto estų sporto klubas Kalev planuoja Cross-country pir
menybes pravesti vasario mėn.
pabaigoje ar kovo pradžioje
Toronto apylinkėse. Kartu bū
tų vykdomos ir lietuvių pirme
nybės.
Tinklinio varžybos nuspręs
ta vykdyti Vjtd- Vakarų Sporto
-^ąaygardog^’j&menybių rėmuo
se, Chicagoje- Data dar nenu
statyta, nes nei vienas klubas
iš Rytų ir Kanados sporto apy
gardų nepareiškė noro dalyvau
ti tinklinio varžybose, jei jos
būtų vykdomos Toronte kartu
su krepšiniu.
Futbolo varžybų reikalu ta
riamasi su šiuo metu vieninte
liais futbolą kultyvuojančiais
klubais — New Yorko LAK k
Chicagos LFK Lituanica!
Šachmatų pirmenybės, turė
jusios įvykti 1963 lapkričio 2830 Clevelande, buvo atidėtos,
planuojamos vykdyti Toronte.
Data dar nenustatyta.
Lauko teniso pirmenybių, dėl
Ohio Lietuvių Gydytojų Drau
gijos pereinamosios taurės, da
ta ir vieta dar nenustatyta.

322 UNION AVĖ.
BROOKLYN II, N. Y.
Tai. EV 7-2069
JURGIS J. JOKŪBAITIS, Manager
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, kon
jakų. midų — šventėms bei kitokioms progoms.

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.

- HAVEN REALTY JOSEPH AUDRUSIS — 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.

Pasaulinės parodos New Yorke, lietuvių dienos programo
je dalyvauti užsiregistravo šie
chorai:
1. Hamiltonas,
Kanada,
Aušros Vartų parap. choras;
vadovas V. Verikaitis.
2. Montrealis, Kanada, Auš
ros Vartų parap. choras; vadAL Ambrozaitis.
3. Vaterbury, Conn., šv. Juo
zapo parap. choras; vad. Al.
Aleksis4. Bridgeport, Conn., Šv. Ce
cilijos parap. choras; vad. A.
Stanišauskas.
5. Hartford, Conn., Lietuvių
choras; vad- J. Petkaitis.
6. Chicago, DI-, AL Stephens
ansamblis; vad. A. Stephens
7. Bayonne, NJ., šv. Mykolo

parap- choras vad. A Jakupčionis
8. Ehzabeth, N.J., ŠV. Petro
ir Povilo parap. choras; vad. V.
Mamaitis.
9- New Jersey Rūtos ansamb
lis; vad. Alg. Kačanauskas10. Paterson, NJ., šv. Kazi
miero parap. choras; vad. VJustas.
11. Amsterdam, N.Y. Šv. Ka
zimiero parap. choras; vad. JOlšauskas.
12. Brooklyn, N.Y., Angelų
Karalienės parap. choras; vad.
M. liuberskis13. Brooklyn, N.Y., Apreiški
mo parap. choras; vad. VI. Bal
trušaitis.
14. New Yorko vyrų choras;
vad- VL Baltrušaitis.

23. Worchester, Mass., Meno
mėgėjų ratelio choras: vad. JBeinoris.
24. Worcester, Mass., šv. Ka
zimiero parap. choras; vad. I.
17. Maspeth, N-Y. V.J.K. At- Nauragis.
simainimo parap. choras; vad.
25- Providence, R.I. Šv. Kazi
A. Visminas.
miero parap. choras; vad. J.
18. Rochester, N.Y. Lietuvių Beinoris.
Bendr. choras; vad- J. Adomai
26. Detroit, Mich., Šv. Anta
tis.
no parap. choras; vad. Alb- Ma
19. Binghampton, N.Y;, šv.
teika.
Juozapo parap. choras.
27. Scranton, Pa., Šv. Juo
20. Boston, Mass- Mišr. cho zapo parap. choras; vad- Al.
Bulavich.
ras; vad. Jul. Gaidelis.
28. Scranton, Pa., Šv. My
21. Boston, Mass, Šv. Petro
kolo
parap. choras; vad. Hel.
parapijos choras; vad. J. Kačins
Moran.
kas.
29- Philadelphia, Pa., Lietu
22- Camkęicįgp, Mass., Nemis. ansamblis, vad. L.
kalt. Pras. parap. choras; vad.*”,
Iz. Vasyliūnas.
30. Wilkes-Barre, Pa., Šv.
Trejybės parap. choras; vad. V.
Romanas
31. Luzerne, Pa., Šv. Onos
parap. choras^ vad. J. Varaitis.

15. New Yorko oktetas; vad.
Al. Mrozindras.
16. Brooklyno operetės cho
ras; vad. Myk. Cibas.

C and V ELECTRIC

FUNERAL HOMES
MATURE COUPLE — FUNERAL
HOME CARETAKER. Live in, answer phone. Franklin Sųuare, L.I.,
opposite Church. For appointment
call 516 PR 5-9401 — FRANKLIN
Funeral Home, 42 New Hyde Roed.
Franklin Sguare. L. I.

C. A. VOKET
VOKIETAITIS
ADVOKATAS

41-40 74th Street
Jackson Heights, N. T.
Tel. NEwton 9-4620

- ANTANAS VAITKUS, vedėjas

84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. ' •
340 Grand Street, Brooldyn II, N. Y.

Paruošiamieji darbai
yra
baigti. Atėjo laikas realizuoti
didįjį 1964 žygį — šiaurės Amerikos lietuvių sportininkų iš
vyką į Australiją.
žygio apimtis ir ja titote*
prašoko Fasko rėmus. Tai visų
laisvų keturių reikalas, šitas
pritarimas jo įvykdymui yra
rastas Pasaulio lietuvių Bendrvoinenės ir kitų mūsų risuomenę atstovaujančių orgamaacįjų viršūnėse, o enturimtfr
kilusias ir HŽianggmingiMiri^t
atgarsis atskambėjo M Austra
lijos lietuvių h* jų sporto vadobybės.
Su pasitikėjimu ir tvirta vil
timi Faskas kreipiasi į teturiu
visuomenę ir organizacijas, praVienri, senesnio amžiaus moteriai, reikategas butas ii M
kambarių. Pageidautina Woodhavene. Skambinti VI 7-6475.

e

Tel. STagg 2-4329

Papigintomis kainomis priimame užsakymus
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato j namus lietuviškus skilandžius ir sūrius
— We take all orders special price for Weddings and Parties-----Home-Made Bologna

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importao-

103-55. I^FFERTSMYP- JtJ£ĮCHMGND HELL, N. Y.
Telefonas: Vlrginia 3-3544

WfflTE UOKSE TAVERN
baras * restoranas
PRANAS BRUČAS, savininkas
WOODHAVEN 21, N. Y.
Tel. Vlrginia 6-9519
SALE VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM IR KITIEM POBŪVIAM

86-16 JAMAICA AVĖ.

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

WIMTER 6ARDEN TAVERN
VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas

Salė vestuvėms ir kitokioms pra
mogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieinama kaina.
1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N.Y.
(Ridgewood)

du gražūs bu
tai su apšildymu ir karštu van
deniu. Abu butai antrame aukš
te, vienas iš 3 kambarių, kitas
iš 4 kambarių. Prie gero susisie
kimo. Informacijom Tel. DE
6-1110 arba ES 6-4556Išnuomuojami

KREPŠINIO IŠVYKA AUSTRALIJON

Tel. VI 9-5077

buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE

36. Australia, Melbourne,
Dainos sambūris, vad- AL Celna.
37. Argentina, Buenos Aires,
Šv. Cecilijos parap. choras; vadV. Rimavičhis.

RESTAURANTS

LICENSED ELECTRICIANS
Residential
Lndustrial artd Conunerrial
Wiring
JOHN MAHONEY, TW 9-8209

Tel. Vi 7-4477

S & G MEAT MARKET

32. Tamaųua, Pa., Šv. Petro
ir Povilo parap.; choras, vad.
R. Gurauskas.
33. Hollywood, Fla. Miami
lietuvių ansamblis; vad. AKaras.
34. Cleveland, Ohio, Čiurlio
nio ansamblis; vad. Al. Mikuls
kis.
35. Cleveland, Ohio, Šv.
Jurgio parap. choras; vad- P.
Ambrazas.

TO PLACE,
YOUR AD
CANCEL OR CHANGE
CaH LO 3-7291

ELECTRKIANS

•

CHORAI, UŽSIREGISTRAVĘ DALYVAUTI LIET. DIENOS PROGRAMOJE

Faskas

Suburbau dining with a
Continental flavor
marcpiere
Your Hosts:
Peter Corte - Marce Gardenghi
Rte 110, M ra ,V i t,T .E, L.I.
CHapel 9-8221

BROOKLYN 6, N. Y.

Telefonas STagg 2-5938

Tel. EVergreen 2-6440

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS
Sutemų garsai. V. Stankus. 10 muzikos šokių...... Stereo 6.00
$5.00
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos ans. 16 dainų. Ster. 85
4.00
Lietuvos prisiminimai, L. Juodis, 14 liet, dainų akomp. gitara
5.00
Pavergtos Tėvynės dainos ir šokiai, 2 pi., 24 L šokių ir dainų
8.00
Lietuvių tautiniai šokiai. J. Stuko leid. 14 tautinių šokių .......
4.00
Težydi vėliai Lietuva, Vyčių choro įdainuota 17 liet, dainų ....
4 00
Lietuviški šokiai, akordeonu K. Daubaro įgrota 18 liet, šokių
4.00
Dainos Lietuvai, S. Cerien^s komp. įdainuota 12 liet, dainų ....
4.00
Mylėsi Lietuvą iš tolo. II dainų šventės 15 rinktinių dainų . ..
4.00
Lietuvos kanklės, 14 liet, kūrinių, vad. O Mikulskinei. Ster. $5
4.00
Kalėdų giesmės, Br. Budriūno Ansamblio 11 kalėd. giesmių
5.00
Tėvynei aukojant, Dainavos Ansamblio, 14 L dainų. Ster. $6
5 00
Mes padainuosim, Čiurlionio Ansamblio 16 1. dainų. Ster. 17.50
8.50
Lietuviški maršai. Br. Jonušo įgrota 12 liet, patrtjot. maršų
7.00
Ar žinai tą šalj, R. Mastienės, 13 liet dainos solo...................
5.00
A. Aabanlausko, po 12 dalnų-šokių X Ir XI albumai po $5.00 10.00
Lietuviškos dainos ir šokiai. Monitor Co. 16 t. dainų ir šokių
4.50
S. Barkaus ra^Jo vak. dainuoja. 10 kalėdinių ir 10 liet dainų
5.00
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 lengvos muz. šokiai
5.00
Ar pameni, V. Stankus, 10 šokių muzika solo. ....... Ster. $6
5.00
Milžino paunksnė, Montrealio 1. dramos teatro 3 pi. albumas 15-00
žirginėliai, Montrealio liet dramos vaikams pasaka ...............
5.00
Trijų metų Irutė, Ir. Giečiūtės 8 liet patriotinės vai k. dainos
3.00
Lietuviškų dainų, šokių, polkų. Žukausko-Vasiliausko juokai
Lithuanlan 2-speed record course .......................... ....................
3.00
Liet dainų Ir operų rinkiniai. J. Karvelis, 10 plokštelių
po
5.00
Clevelando Vyrų oktetas. 12 murikos šokių rink.
5.00
Lietuviškos kamerinės muzikos 2 pi. Iz. Vyt. Vasiliūno
600
Dainuojame su Rūta. J. Stukas, Rūtos ans. 17 liet. d. Ster. $5
4.00
Lione Jodis Contralto. Town Hali 14 kūrinių rečitalio pi.
6.00
7 Kristaus žodžiai, ftv. Kazimiero parapijos choras
5.00
Poezija. A. Gustaitis ir Stasys Santvaras ......
500
Ltthuanian 2-speed record course (Nr. 1. 2 pi. 2 žod.»
3.00

su šeima Auftrslfjoj*, Vainute su fete temdhavęn, N.Y*
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Lai būna Tau. mamyt, lengva Lietuvos žemelė.

|

DARBININKO ADMINISTRACIJA

g

910 WILLOUGHBY AVĖ, BROOKLYN. N.Y. 11221

gydamas Australijos žygį viso
keriopai paremti. 1964 metais mūsų kortinin
kų pasirodymai Australijos že
myne teškelia mūsų tautos
vardą svetimtaučiuose ir uždega tautinius jausmus savuosarau! rr nirime
garbingų
nūM| krepšininkų laBmėjnnų
grnndmę Europoje ir Plotų Ąįmeu^uje nauju lygiu.
Pmkėė

Naktigsnė, Lesnaide Andriekaus treŠejo poezijos knyga
kurios kainai. doL; Meiranis,
virš 200 puti, Aidų leidinys
— kaina 2
v Betarus vaizr
dėkai, A. žeauMio prismtnimai, karna — 1 teL šios ir kitos betariu ir anglų kalbomis knygos gaunamos
adresu: Darbtainka< 910 WiF
tougidby Am., Brookly*, N. Y.,
11221.

Pnnfiaųir giminėms ir pažįstamieins, kad 1964 sausio 2
Kaune uto palaidota mūsų mylima mantytė ir močiutė

B

'

.

Ižnuotnojamas butas, I I-me
aadtšte, 5% kamb., šviesus, ap
šildytas, naujai įremontuotas.
East Nes? York. Prie gero suri-

na- TeL DI88799.

37 Sheridan Avenūe

TeteL

AfA

aneu zkariene
Giliam tndMAme JŠo dukU Ihžbtiet*

’į
Lietuvoje,

sūnūs Vaidas su teima hvjngton, RJ., starterius Teisute

Nuliūdę: Vaikai, marčios ir anūkėliai, kurių Tau
neteko pamatyti.

LAIKRODININKAS

VI 7-2573

t Persiuntimo išlaidom prašom pridėti 50r)

!
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DARBININKAS

8

DARBININKAS

1964 m., vasario 4 d., nr. 9.

1$ MOTERŲ
VIENYBĖS VEIKLOS

Sausio 21 Arūnų namuose
Woodhavene įvyko Moterų Vie
nybės susirinkimas, kuriame
Redakcija ............ ...... GL 5-7281
pagerbta muzikė Salomėja ČeAdministracija ......
GL 2-2923
w rantu
rienė-Mulks. Ji yra sukūrusi
GL 2-6916
Spaustuvė .............
daug gražių kūrinių, savo veik
Vienuolynas ........... ...... GL 5-7068
la reiškėsi visuomenėje. Yra gi
NAUJIENOS,
Londone, mokslus išėjusi
musi
Užgavieniy balių rengia Mote
Vysk. V. Brizgys vasario 21, rų S-gos 29 kuopa vasario 9, Amerikoje. Chicagoje suorgani
penktadienį, 8 v.v- Apreiškimo sekmadienį, 4 v. popiet Apreiš zavo vaikų chorą ir vadovavo
Pirmyn chorui.
parapijos salėje kalbės apie vi kimo parapijos salėje.
suotinį Vatikano susirinkimą ir
Viešnia daug papasakojo iš
šeštadieninė Maironio var
apie Bažnyčios padėtį Lietuvo
savo
veiklos ir kūrybos. Jos
je. Taip pat atsakys į klausi do mokykla vaikų kaukių balių kūriniai buvo pagroti iš plokš
rengia
balandžio
19
Apreiški

mus, kalbą paįvairins atsivežtu
telių.
filmu. Visuomenė kviečiama mo parapijos salėje.
Šiame susirinkime dalyvavo
dalyvauti. Paskaitą rengia NewAlgimanto Kezio, S. J., foto
neseniai iš Lietuvos atvykusi
Yorko ateitininkų sendraugių kūrinių paroda bus kovo 14-15 p. Dresdenienė. kuri papasako
skyrius.
Apreiškimo parapijos salėje- jo apie dabartinį gyvenimą Lie
Paroda rengia LB New Yorko tuvoje.
New Yorko vyry oktetas iš
apygarda.
leidžia savo plokštelę, šį šešta
Pobūvį pravedė pirmininkė
Am. Liet. Tautinės S-gos I- E. Kulber, šeimininkavo p. Šedienį CBS studijoje baigia įra
šymą. Po to oktetas dainuos J. mas skyrius kviečia savo na gaus. Povilanskienė, LitvaitieStuko vadovaujamoje radijo rių susirinkimą vasario 8. šeš nė ir Bacevičienė.
tadienį, 6:30 v.v. pas A- Jurgėvalandėlėje.
Moterų Vienybė rengiasi pa
lą, 1497 Putnam Avė., Brook
minėti
savo veiklos 30 metų su
Ridgewoodo
centre išno- lyn. N.Y.
kaktį
gegužės
17 Granada vieš
muojamas gražus ir puikiai ap
butyje,
Brooklyne.
J. M.
Richmond Hill išnuomuojastatytas vienam vyrui kamba
rys su atskiru įėjimu. Galima mas butas iš 3 kambarių Il-me
Waterburio lietuvių sporto
naudotis vonia ir virtuve. Pui aukšte su apšildymu ir karštu
klubas
“Gintaras” praneša, kad
kus susisiekmias į visas Nevv vandeniu. Butas yra prie gero
laukia slidininkų iš Nevv Yor
Yorko dalis. Kreiptis telefonu susisiekimo. Teirautis Tel. MI
ko į slidinėjimo iškylą -varžy
EV 6-0525.
1-2583.
bas, kurios bus vasario 15-16 d.
Slidininkai bus aprūpinti ne
mokama nakvyne ir pavaišniti.
Smulkesnės informacijos buvo
paskelbtos Darbininko nr. 7,
sausio 28.
G. Švelnys

Diplomuotas ekonomistas

Juozas Audėnas

Zl.VIOS__
nepriklausomybės
paskelbimo sukaktis bus mini
ma vasario 16. sekmadienį. Iš
ryto 10 vai. bus pamaldos šv.
Petro lietuvių bažnyčioje. Po
piet 2 vai- minėjimas So. Bos
tono aukštesnės mokyklos salė
je (Thomas Parki. Į minėjimą
yra pakviestas Massachusetts
gubernatorius Edicott Peabody.
Pagrindinę kalbą pasakys Vliko
vicepirmininkas Juozas Audė
nas. Bus ir meninė programa.
Lietuvos

Koncertas šeimoms. Kovo 1
d. 3 vai. popiet įvyks ketvir
tas 63-64 m. sesono Melrose
Symphony koncertas, diriguo
jamas Jeronimo Kačinsko. Kon
certas skiriamas šeimoms ir jau
nimui Programoje Smetanos
simfoninė poema “Vltava". Ma
senet uvertiūra “Phedrae", Čai
kovskio serenada stygų orkest
rui ir Mendelssohno nokturnas.
Koncerte dalyvaus Marijos j
Dangų Ėmimo aukštesniosios
mokyklos moksleivių choras iš
Melrose ir 10 metų amžaius ki
niečių smuikininkas Chang,
kuris atliks Mozarto koncertą
smuikui, orkestrui pritariant.

NEW YORKO geležinkely stoties laukiamuose taip
laisves vietos. O kas bus parodos metu?

pat

KAI AŠ ATKELIAUSIU. KUR NAKVYNĘ GAUSIU
Tur būt, niekas nežino tiks
laus Nevv Yorko gyventojų skai
čiaus- Mieste, sakoma, gyvena
devyni milijonai, priemiesčiuo
se dar penki. Tačiau neteko
matyti jokio griovio ar tvoros,
kurie skirtų miestą nuo prie
miesčių.
Nevv Yorke kasdien gimsta
ir miršta tūkstančiai, atvažiuo
ja ar pravažiuoja dešimtimis
tūkstančių žmonių. Kone visi
automobiliai laikomi per naktį
gatvėse, nes pastogės reikalin
gos žmonėms. Kas gali juos
tiksliai suskaičiuoti.
Platus kelias į New Yorką

Niekas Nevv Yorke nelaiko
seklyčios, kurion galėtų priim
ti kalėdojantį kleboną ar porą
kartų per metus užklystantį
svečia, giminę. Viešbučių Nevv
Yorke yra daug, tačiau juose
vietos dažnai pritrūksta.

DR. BALYS MATULIONIS kalbės vasario 16 minėjime.

Nuotr. V. Maželio

Vasario 16 minėjimas New Yorke
Dr. Balys Matulionis pasakys
pagrindinę kalbą Vasario 16
minėjime Nevv Yorke.
Lietuvoje dr- B. Matulionis
buvo kariuomenės gydytoju
pulkininko laipsnyje, ir pasižy
mėjo kurortų ir kitu sveikatos
įstaigų organizavime ir gerini
me. Visuomeninėj veikloj reiš
kėsi dar prieš Nepriklausomy
bės atgavimą: buvo Petrapilio
seimo nariu. 1940-41 metais
bolševikų buvo suimtas ir lai
kytas Kaimo kalėjime šiuo me

tu daugiausia reiškiasi bendruo
meninėj veikloj — yra A.L.B.
Tarybos narys. Gyvena Rhode
Island ir dirba sanatorijoj.
Taip pat minėjime kalbės už
sienio reikalų sekretoriaus pa
vaduotojas M. Williams. Meni
nės programos pagrindinę da
lį atliks solistė Prudencija Bičkienė.

Minėjimas įvyks vasario 16
d.. Sekmadienį, 4 vai- Websterio salėje, Manhatane.
(DS)

1964-1965 metais Nevv Yor
ke ypatingai bus sunku gauti
vietą nakvynei. Dar neatsida
rius parodą, jau išplatinta de
šimt milijonų bilietų. Tikimasi
70 milijonu svetelių, o jei jų
atsiras daugiau, paroda bus prtęsta dar metamsKeliai ir tiltai į parodą iš
taisyti. pagerniti. Net šeši vieš
keliai įeina į parodos rajoną.
Jais vienoj eilėj gali važiuoti
net 96 automobiliai. 48 į paro
dą ir 48 iš parodos. Čia nepriskaitoma šalutinių gatvių,
prieplaukos, helikopterių bei
geležinio traukinėlio, kuris žai
bo greičiu vežios keleivius iš
miesto centro į parodą ir atgal.
Į patį Nevv Yorko miestą su
bėga keliolika plačiųjų greitke-

registruotas investavimo fon
dų atstovas priima interesan
tus investavimo reikalais —

KUN. L. JANKUS

lių, yra keli aerodromai, geležinkelia iir didžiausias pasauly
je uostas. Jie papils milijonus
parodos lankytojų . ..
New Yorke maža seklyčių

Daugeliui žinoma, kad lietu
viai gyvena Nevv Yorke pabi
rę, kaip šv. Jono bitės; čia jo
kio letuviško centro ar sody
bos nėra- Gana šakot'i traukinė
liai (subway) ir neblogos auto
busų linijos bei tūkstančiai tak
sių sujungia lietuvius į būrį.
Deja, iš kitur atvykusiam ne
bus lengva dėl kelių painumo,
šakotume lietuvius atrasti.
Visa tai rašau, rūpindamasis
lietuviais sveteliais, kurie no
rės aplankyti pasaulinę parodą
New Yorke.
Neturintiems giminių ir pla
nuojantiems vykti į Nevv Yor
ką parodos metu, jau dabar
verta gerai apgalvoti ir tuoj
veikti. Daugumas viešbučių jau
užimti. Užimtos, su mažomis
išimtimis, ir pokylių bei pra
mogų salės. Reikia labai sku
bėti, kad surastum laisva kam
pelį nakvynei. Tikėkime, kad
kad duonos ir pramogų visiem
užteks.
Kur patalpinti dainininkus
šokėjus?

ir

Lietuvių komitetui labai rū
pi. kur apnakvydinti savo žmo
nes. parodos choristus ir šokė
jus- Jų bus virš tūkstančio.
Nemanau, kad būtų daug vil
ties visus programos dalyvius
išskirstyti nakvynei po priva
čius butus. Priimti svečius dau
gelis norėtų, bet neturi kur jų

Naujosios Anglijos seniausia
lietuvių radijo valanda, vado
vaujama Stepo ir Valentinos
Minkų, 30 metų sukakti minės
balandžio 26 talentų popiete.
Parengimas bus Lietuvių Pilie
čių Draugijos didžioje salėjePradžia 3 vai. popiet. Kviečia
ma dalyvauti įvairius talentus
iš visos Naujosios Anglijos. Už
sirašyti, pranešant savo vardą
ir pavardę, adresu: Valentina
?>I:akic.iė. 502 E. Broadvvay. So.
Boston. .Mass.

pernakvydinti. Teks dairytis sa
lių, mckyklų; bet kur gauti pa
talynę. patogumus kur surasti’?
Kaip svečius ten nugabenti?
Tūkstančiui žmonių reiktų bent
poros šimtų automobilių ir tiek
pat palydovų.
Todėl programų dalyviams Mirusieji
Po gedulingų šv. Petro para
dainininkams jau dabar tektų
galvas palaužyti: kur aš nuke pijos bažnyčioje pamaldų palai
liausiu, nakvynėlę gausiu? Kuo doti:
Teresė Danerienė (sausio 4)
kitu pasitikėti nereiktų. Nei
ant bė:o žirgo, nei ant tymo 54 metų. Velionė gyveno 186
balnelio nemiegosi. Reikės pa L str. .Nuliūdime paliko vyrą,
stogės. o jos gali ir nebūti, jei dukterį, dvi seseris ir du bro
lius. Palaidota N. Kalvarijos ka
neužsitikrinsi iš kalno.
pinėse.
Praktiški patarimai
Domininkas Česnulevičius
1. Norintiems susteti Nevv
(sausio
6> 89 m. Velionis gyve
Yorko viešbutyje, tučtuojau re
zervuoti nakvynę, jei dar gali no 221 Gold Str. Nuliūdime
paliko dvi dukteris ir du su
ma.
2- Norintiems nakvoti pas gi DUS- Palaidotas šv. Marijos kaminę ar pažįstamus, tučtuojau pinėse, Lynn, Mass.
rašyti, prašyti, kad priimtų, nes
Juzė Čerūna (sausio 15) 69
gali būti vasaros atostogų išvy m. Velionė gyveno 48 Sexton
kę.
St.. Dorchester, Mass. Nuliūdi
3. Keliaujantiems į parodą me paliko vyrą, ir dukterį. Pa
autemobiliu. patartina nakvoti laidota miesto kapinėse.
toliau nuo Nevv Yorko. nes.
Mykolas Tamkevičius (sau
keista, bet tikra, kad arti mies
to nėra pakankamai motelių, sio 15) 78 m. Velionis gyve
kaip jų pilna Kalifornijoj. Flo no 19 Bancroft St. VVakefield.
Mass. Palaidotas N Kalvariojs
ridoj.
Užbaigiant šį rašinėlį, norė kapinėse.
Rozalija Apšiegienė (sausio
tųsi visiems patarti, kad netu
rintieji nakvynės rezervacijų, į 18) 68 m. Velionė gyveno 934
New Yorką važiuotų du kart Belgreid Avė.. Roslindale.Mass.
apsvarstę, o atvykę i svečius te Nuliūdime paliko vyrą ir du
gul daug iš mūsų nesitiki, nes sūnus. Palaidota N. Kalvarijos
miestas tikrai didelis, visi mes kapinėse.
Vincentas Trakimavičius
čia plušame, tad ir norėdami
negalėsime svečių kaip reikiant (sausio 18i 68 m. Velionis gy
priimti ir užimti. 70 milijonų veno 428 W- 2nd St. Nuliūdi
— daug svieto. Jų nesutalpin me paliko du sūnus, du posū
tų nei visos Lietuvos sekly nius ir podukrą. Palaidotas šv.
Benedikto kapinėse.
čios.

109 Warwick St.
Brooklyn 7, N. Y.

Tel.:
TA 7-9518

PL 3-6628

•

WILLIAM J. DRAKE
DRAGŪNAS

ADVOKATAS
84-14 Jamaica Avenue
VVoodhaven 21. N. Y.
Tel. Hlckory 1-5220

LAIDOJIMO DIREKTORIAI
Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEK AR0MISK1S
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas
MODERNI KOPLYČIA
423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthsw P. Salias
FUNERAL HOME

Moderni koplvėia - Air conditioned
A. J. BALTON-BALTRCNAS
Licensed Manager
& Notary Public
660 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GR ABORTUS
Balsamuotojas
231 BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

J. B. S H ALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
84-02 JAMAICA AVĖ.
(prie Poreet Parkwiiy statlon)
V/OODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčios nemokamai visose
miesto dalyse; veikia ventiliacija
Tel. Vlrginia 7-4499

THEODGRE WOLINNIN,
INC.
E. JOSEPH ZEBROVVSK!

Laidotuvių direktorius
MODERNIŠKA KOPLYČIA
su Air Condition
123 E. 7th St., New York 9, N. Y.
GRamercy 5-1437

KARIŪNAS
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.
Worcester, Mass.
PL 4-6757
PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTER AVĖ.
PRANAS VAITKUS
Laidotuvių Direktorius
ir balsamuotojas

Cambridge. Mass.
ivOTARV

pobi

te

Patarnavimas dieną ir naktį
Nauja moderniSka koplvėia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis Kainos tos
pačios ir į kitus miestus.
Reikale Saukite

Tel. TR 6-6434

Puikus patarnavimas naujo

JOSEPH C. LUBIN

FUNERAL HOME
546 East Rro.irlvvay
So. Boston, Mass.

PricSais miesto teismo rūmus

Rūpestinęai patarnaujame vi
suose teikaluose. atydžiai iSpihlomc kiekvieną pageidavi
mą .lūs galite pilna, pasiti
kėti mūšy patarnavimu iki
visą
smulkmeną
laidojimo
reikaluose

Joseph C. Lubm
Funeral Dircctor
STUDENTŲ ateitininkų surengtam blynų vakare Apreiikimo parapijos salėje sausio 25.

... įvairios problemos sprendžiamos

linksmoj

nuotakoje po semestrinių egzaminų

Nuotraukos P

Ąžuolo

Telefonas: 268 - 5185

