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Popiežius Paulius: Idealai yra krizėj -^kas jų vietoj?
Popiežius Paulius VI gavė

nios metu lankosi Romos baž
nyčiose ir savo kalbose įspėja 
apie šių laikų pobūdį, apie 
Bažnyčios uždavinius ir jos at-

Kas yra atviras ir kas užsidaręs nuo Bažnyčios. Šviesti bažnyčioje ar ir už bažnv- 
čios? Kuo gresia idealų iškeitimas į laikines naudos ieškojimą ir sensacijas?

stovų pareigas bei metodus 
šiuo metu.
GAVĖNIOS METAS: Ko žmo
nės nenori, bet ką Bažnyčia tu
ri primint

Pelenų diena — kalbėjo po
piežius — primena rimčiausią 
religijos atžvilgį — atgailą. Tai 
liūdnas, rūstus ir pesimistiškas 
atžvilgis, kada primenama mir
tis ir žmogaus gyvenimo trum
pumas. Mirties priminimas dau
gelį baido nuo Bažnyčios, ypa
čiai jaunus ir mūsų laikų vai
kus, kurie nori džiaugsmo, gro
žio, linksmybės Bažnyčia mo
ko apsimarinimo, susivaldymo. 
Tai nesutaria su naująja dva
sia, kuri nori pasitenkinimo. 
Tačiau Bažnyčia negali nekal
bėti apie mūsų egzistencijos že
mėje trumpumą.
Tai nepaneigiama tiesa, ji yra 
ir visų pesimistinių filosofų 
kalba. Kas g> yra laikas, jei ne 
bėgimas į mirtį. Bažnyčios 
doktrina to neslepia. Tačiau ir 
paguodžia kito gyvenimo vilti
mi.
DABARTINĖS VALANDOS 
DVASIA: Idealus pakeitė kal
kuliacijos

Kalbėdamas .specialiai kuni
gam, popiežius kreipė dėmesį 
į sąlygas, kuriose jiem ten
ka veikti. Mūsų dabartinę va
landą — kalbėjo popiežius — 
labiausiai apibūdina tai, kad di
deliame netikrume atsidūrė ide
alai ir moralė didžiai susvyra
vo. Idealai yra krizėje; minties 
jėga yra pakeičiama laikinio 
tikslingumo kalkuliacijom; bai
mė, kad reikalas blogėja (ir 
kad tai neišvengiama) apvaldo 
mintis; dėl to ir moralinės pas
tangos nebežavi.

Žmonės nemėgsta autorite
tinio ir dogminio priėjimo prie 
dalyko. Ir nėra dėkingi tiem 
religiniam vadam, kurių žo
džių tonas atstoja religines tie
sas ir paslaptis. Tačiau yra tie
sa, kad tinkama šviesa paduo
tas Evangelijos mokslas suran
da klausytojų, ypačiai tarp tų, 
kurie giliau galvoja, kenčia, 
abejoja, nusivylę ir nusiteikę 
išklausyti ir sutikti.

KUNIGŲ ATSAKOMYBĖ: Už 
geresnes mintis ir siekimus

Popiežius priminė parapijos 
vadovų atsakomybę už visų pa- 
rapiečių sielas. Mūsų deganti 
pareiga tad — kalbėjo popie
žius —r pažadinti žmonėm ge
resnes mintis ir didesnius sie
kimus. Savo žmonėm, lig šiol 
religingiem ir geriem, vis dar į 
sibaiminusiem paskutinio karo 
pagirties, mes turime neleisti 
pasiduoti silpnumo dvasiai ir 
klaidingos minties kalkulia
cijom, antireliginėm ideologi
jom, kurios, jei įsigalėtų, tik- 
riausiai sunaikintų laisvę ir 
net, gal būt, gerovę, o taip 
pat vestų į atkritimą nuo Kris
taus daugelį sielų.
PRIĖJIMAS PRIE ŽMONIŲ:
Bažnyčioje, bet ir už bažnyčios

Popiežius pažymėjo dvi ypa
tybes, kuriom kunigas gali pri
eiti prie žmonių. Viena, kuni
go autoritetas, kada jis gyve
na taip, kaip jis moko. Antra.
prie autoriteto reikia dar ir ge
rumo, kuris padeda kiekvieną 
suprasti, patraukia į savo ken
čiančius, duoda vilties nusimi- 
nusiem rr tokiu būdu sumezga 
dialogą tarp savęs ir jų. Su 
visuomene ryšiui sumegzti ir 
jai veikti savo autoritetu bei 
gerumu reikia išeiti ir už baž-

DIDŽIOJI PAGUNDA: Spaudos 
ir ekrano sensacijos

Tarp aplinkybių, kurios la
biausiai veikia ir gadina žmo

nių moralę, atitraukia nuo 
aukštesnių siekimų, popiežius 
ypačiai pabrėžė kasdieninius 
skandalus, kurie paverčiami ne 
atgrasinimo, bet smalsumo da

lykais. Panašiai veikia ir tam 
tikri spektakliai, kurie išnieki
na tikrą meną ir gadina žmo
nes. Ir prieš tai reikia kelti 
balsą.

YRA DAR TREČIAS KELIAS: perkelti karą į Š. Vietnamą
Derėtis dėl Vietnamo neutra

lizavimo su kom. Kinija ar rem
ti pietų Vietnamo pasipriešini
mą komunistų iš šiaurės Ko
rėjos invazijai — buvo dvi vie
na kitai priešingos išeitys Viet-

iškilo trečia — perkelti karą į 
patį šiaurės Vietnamą, blokuo
ti ir bombaatoBti šiaurės Viet
namo karinius centrus.

Su šiuo siūlymu viešai pir
miausia pasirodė Frank Con-

kad perkelti karą už pietų Viet
namu ribų nenumatoma.

Dėmesio verta, sudarytas ben
dras komitetas, vadovaujamas 
Harrimano padėjėjo William 
H- Sullivan, kariniam ir diplo-

namo klausimu. Dabar staiganyčios-

DU PREZIDENTAI — Johnronas ir Meksikos Adolfo Lopez Mateos susiti
ko vasario 21 Los Angeles, kur jiem universitetas suteikė garbės daktarų 
laipsnius.

niff, dabar Joseph Alsop. Ra
šoma, kad klausimas svarsto
mas ir vyriausybėje, tačiau vy
riausybės šaltiniai paskelbė,

matiniam bei ČIA žygiam de
rinti- Ateinančią savaitę į Viet
namą vyksiąs apsaugos sekr. 
McNamafa.

KVIEČIAI: boikotas tebesitęsia
Vyriausybės ir unijų derybos 

dėl kviečių pakrovimo į laivus 
nutrūko. Unijos atsisakė nu
traukti boikotą, kol vyriausybė 
negarantuoja, kad 50 procen
tų eksportuojamų prekių į So
vietus ar jų satelitus bus ga
benama Amerikos laivais, o 
taip pat, kol negarantuoja, kad 
prekės nebus perkrautos ir ga
benamos į Kubą.

N.Y. Times kritikuoja unijų

kišimąsi į. užsienių politiką,

Žemė tokia maža, bet ke
lios vietos joje nepažįsta
mos, nes, lyg per karą, 
aptemdytos prieštaraujan
čia informacija

Vietnamas šiuo metu yra la
biausiai aptemdyta vieta. Per
nai šioje vietoje buvo paleisti 
dūmai apie budistų persekioji
mus, kurie trukdą sėkmingą ka
ro su komunistais eigą; reikią 
tad nušalinti Diem vyriausybę, 
baigsis persekiojimai, ir tauta 
įgaus, entuziazmą kovai. Tada 
šiuos dūmus prasklaidė ir pa
rodė. kad tai buvo sufabrikuo
ta. Marguerite Higgins, H. Tri
būne štabo narė. Tėvas O’Con- 
nor iš Saigono, J. Tautų komi
sijos raportas, kuris ištisai taip 
ir nebuvo paskelbtas.

Dabar ta pati laikraštininke 
skelbia naujas informacijas. Bū
tent:

1. Valstybės departamento 
grupė, kuri parėmė 1963 lap
kričio 1 d. perversmą prieš 
Diemą, siekia paskelbti atpirki
mo ožį, į kurį nukreiptų visus 
nepasisekimus. Juo esąs pa
rinktas gen- Paul Karkins, A- 
merikos karinės misijos šefas.

2. Apsaugos sekr. McNamara 
ir kiti jautė, kad nuo 1963 pa
vasario ir ypačiai vasaros -ka
ras pradėjo persisverti Vietna
mo naudai. Autorė sumini ir 
eilę kitų laikraštininkų, kurie 
su ta mintim sutiko.

3. McNamara ir kiti įspėjo, 
kad kariuomenės perversmas 
bus smūgis karo eigai, šių įspė
jimų nepaisė departamento 
grupė, vadovaujama valstybės 
sekretoriaus pavaduotojo Ave- 
rell Harrimano, padėjėjo toli
miesiem rytam Roger Hilsma- 
no ir ambasadoriaus Henry Ca- 
bot Lodge. Jie neatsisakė nuo 
perversmo minties, ir jų nusi
statymas nusvėrė.

4. Kai dabar įvykiai nepatei
sino tos grupės tvirtinimų, esą 
žmogiška, jei atsakomybę no
ri nukreipti kitiem.

Gub. Rockefelleris vasario 
23 kaltino vyriausybę dėl tos 
tamsios vietos politiniame že
mėlapy: esą vyriausybė sle
pianti informaciją nuo visuo

KIPRO CHAOSE: Makarios
Saugumo Taryboje jokio su

tarimo dėl Kipro nesurasta. 
Aiškėja, kad didžiausias chao
so kaltininkas Makarios yra 
paleidęs valdžią iš rankų. Kip
re yra kelios graikų kariuome
nės. Vienai kariuomenei vado-

praranda savo krašte kontrolę
ARABAI IR AMERIKAAMERIKOS VAISTAI 

LIETUVOJE?
Lietuvoje staiga atsirado di

deli kiekiai amerikinių vaistų. 
Ir dar pigiom kainom. Aiškėja, 
kad tai esanti dalis vaistų, ku
riuos Amerika sumokėjo Ku-

Libija vasario 23 paskelbė, 
kad nepratęs sutarties su Ame
rika ir Anglija. Su Amerika su
tartis dėl bazės Tripoly baigia
si 1971- Tai buvo Libijos atsa
kymas į Nasserio raginimą, kad

KINIJOS KOMUNISTAI Į 
AFRIKA

Zanzibaras vasario 20 gavo 
paramos 578,000 dol. iš kom- 
Kinijos. Amerika ir Anglija va
sario 23 pasiskubino pripažin
ti Zanzibaro komunistinę vy
riausybę. nors vasario 20 Zan
zibaras dar buvo išprašęs pas
kutinį Amerikos diplomatinį 
pareigūną.

smerkia vyriausybės nuolaidas 
darbininkam. Vyriausybė vasa
rio 23 pripažino, kad kviečių 
boikotas esąs vienas iš di
džiausių kliuvinių santykiam 
su Sovietais.

PAKISTANAS IR KOM. 
KINIJA

Pakistanas iškilmingai pri
ėmė kom. Kinijos min. pirm. 
Chou En-lai ir vasario 23 jau 
paskelbė susitarimą bendradar
biauti su kom. Kinija. Pažadė
jo taip pat remti kom. Kinijos
priėmimą į J. Tautas. Kom. Ki
nija pasisakė už Pakistano rei
kalavimą, kad Kašmire' būtų 
plebiscitas. Indija su juo nesu
tinka. Pakistanas yra Amerikos 
karinis sąjungininkas, bet pa
sisuko į kom. Kiniją, kada A- 
merika ėmė duoti ginklus In
dijai, Pakistano priešininkui.

menės apie tikrąją padėtį Viet
name.

•
Kubos prekyba yra antra 

tamsi vieta: neaišku, kas lemia 
čia Amerikos politiką. Valsty
bės sekretorius Dean Rusk va
sario 15 per Amerikos Balsą pa
reiškė apie galimą naują veiks
nį prekyboje su Kuba — A- 
merikos vartotoją, kuris galįs 
boikotuoti prekes kraštų, pre
kiaujančių su Kuba. Pareiški
mas buvo suprastas kaip netie
sioginė boikoto sugestija, ir kai 
kurie laikraščiai jau skatino 
imtis boikoto. Tačiau vasario 
20 valstybės departamentas pa
skelbė, kad tokiam boikotui ne
pritaria. Tokį pareiškimą H. 
Tribūne suprato kaip aiškų 
prieštaravimą tam, ką buvo 
skelbęs valstybės sekretorius

Po prieštaravimų ir paliko 
nustebimas:’ ar valstybės sekre
torius vadovauja valstybės de
partamento nuomonei ar at
virkščiai ar yra dar kas tre
čias?

•
Oswaldo-Ruby byla aptraukia

ma taip pat įtarinėjimo mig
lom. Chr. Sc. Monitor rašė, kad 
nežinia, kada Warreno komisi
ja galės uždaryti savo krautu
vėlę, nes ji turinti padaryti vis
ką, kas tik galima, kad parody
tų, jog yra neteisingi toki gan
dai: prezidentas buvo Castro 
sąmokslo auka; tai buvęs 
Chruščiovo sąmokslas; tai bu
vę sugalvota vieno aukšto pa
reigūno pačioje vyriausybėje; 
įvelta į istoriją esanti ČIA, kaip 
tai tvirtino Oswaldo motina.

Pirmą pagrindą neaiškumam 
ir įtarinėjimam davė pats ko
misijos pirmininkas Warren, 
pareikšdamas, kai kurių daly
kų korespondentai nepatirsią 
per visą gyvenimą. O naujau
sias šešėlis paleistas Dorothy 
Kilgallen (Journal American). 
Esą pareitą mėnesį teisingumo 
departamentas suteikęs Ruby 
gynėjam naudingos informaci
jos. bet ši “bendradarbiavimo” 
tarp federalinės vyriausybės 
ir Ruby gynybos paslaptis la
biausiai saugojama. “Washing- 
tonas žino ar Įtaria kai ką apie 
Lee Harvey Oswaldą. ko neži
no nei neįtaria Dalias nei nie
kas kitas”.

Tai dar miglų sauja į šią jau 
ir taip tamsią ir tokią jautrią 
vietą.

vauja Makario asmeninis gydy
tojas. antrai kariuomenei vi
daus reikalų ministeris, trečiai 
kariuomenei visai privatus vie
no laikraščio redaktorius. Pri
vatinės kariuomenės esą 30, 
000 — daugiau nei prezidento 
Makarijo žinioje. Civiliniame 
gyvenime stiprūs yra komunis
tai parlamente ir unijose.

— Kanados provincija Que- 
bekas grasina atsiskirti nuo Ka
nados. jei nebus duota jam di
desnė autonomija. Quebeke 
persveria prancūziškoji kalba 
ir kultūra.

— Prancūzijos min. pirm. 
Pompidou vasario 24 kalbėjo, 
kad Amerika ir Prancūzija sa
vo politikos pagrinduose esan
čios vieningos, tačiau pasaulis 
iš dviejų blokų esąs jau praei
tis.

bai už invazijos belaisvius. Lie
tuvoje ir kituose Baltijos kraš
tuose jie paleisti į apyvartą 
siekiant propagandos — paro
dyti, kad tie vaistai esą visai 
pigūs, taigi ir menkai kam ver
ti, ir žmonės bereikalo laiškuo
se jų prašydavo iš Amerikos. 
SOVIETAI Į KIPRĄ

Saugumo Taryba vis neranda 
sprendimo Kipro klausimui. 
Makarios ir Sovietai sprendimą 
nori paskubinti ir paskelbė va
sario 23, kad Sovietų delegaci
ja vyksta į Kiprą derėtis dėl 
oro susisiekimo tarp Maskvos 
ir Nikosijos. Vakaram tai ne
maloni naujiena, nes Sovietai 
tuo keliu kopia į Kiprą-

— Prezidento Johnsono po
puliarumas, Gallupo instituto 
duomenim, iš 79 proc. nukrito 
iki 75 vasario mėn.

arabų kraštai neduotų bazių ki
tom valstybėm Nasseris ir ara
bai pasisakė prieš Ameriką, ka
da Amerika parėmė Izraelį dėl 
Jordano vandens ir pažadėjo 
bendradarbiauti geriamąjį van
denį gaminant iš jūros van
dens.

....— Albanija sukonfiskavo So
vietų atstovybės rūmus Tirano
je. Diplomatiniai santykiai nu
traukti nuo 1961. Pereitą gruo
dį išprašė paskutinius Maskvos 
diplomatus, o dabar pranešė, 
kad namai Albanijai reikalingi.

— Paryžiuje nacionalinė Ki
nija perleido savo atstovybės 
namus Unesco, kuriame nacio
nalinė Kinija turi savo delega
ciją. Tolau būdu tikisi išvengti 
kom. Kinijos pasikėsinimo į 
namus vieno mil. vertės.

VYSKUPAS JAMES M. GRIF 
FITHS, New York# augziliaras, 
Vatikano steMtojaa prie J. 
Tautų, vasario 24 mirt nuo Šir
dies smūgio, 60 metų.

TIMES: Baltijos kraštuose eina lenktynes tarp tautinio išliki-
N.Y. Times per eilę metų bu

vo susidaręs tradiciją paminė
ti vedamuoju Lietuvos nepri
klausomybės sukaktį, šiemet 
buvo pirma išinitis, vasario 16 
tokio vedamojo nebuvo. Bet 
vedamasis pasirodė vasario 25 
priderintas dabar prie Estijos 
nepriklausomybės sukakties.

Laikraštis priminė, kad Esti
jos, Lietuvos. Latvijos “viltis 
atgauti laisvę palaiko, tai, kad 
Jungtinės Valstybės ir kitos 
Vakarų valstybės tebepripažįs- 
ta jų nepriklausomybę. Tačiau 
jos gyvena tarp vilties ir bai
mės Augantis rytų Europos 
satelitų nepriklausomumas at
rodo iš naujo įkvepia tikėti

laisve ir Baltijos kraštuose, 
ypačiai tarp jaunimo, nebebau- 
ginamo Stalino teroro. Bet au
ganti jų kraštuose rusifikacija 
sudaro lenktynes tarp tautinio 
išlikimo ir tautinio išnykimo".

Del Rusijos 
invazijos

Tas pats laikraštis vasario 
22 paskelbė V. Rastonio laišką, 
kuriame autorius taikliai ir su
gestyviai pažymėjo dabartinių 
laikų dekolonizacijos linkmę 
ir nurodė, kad Jungtinių Tau
tų pusė narių yra kaip tik tos 
dekolonizacijos proceso vaisius. 
Bet eina ir priešinga linkmė:

mo ir išnykimo
rytų Europoje prie Baltijos 
jūros trys nepriklausomos vals
tybės paverstos priklausomom 
teritorijom. Atkreipė dėmesį, 
kad buvusioje Tautų .Sąjungoje 
dalyvavo 58 valstybės ir vi
sos jos yra dabar J. Tautų na
riai. išskyrus tris — Raitijos 
valstybes, kurios buvo užimtos 
Sovietų Sąjungos tuo pačiu 
metu, kai Hitleris savo ekspan
siją plėtė Tad kol Sovietai de
kolonizaciją skelbia tik žo
džiais. o darbais priešingai, de
kolonizacijos procesas negali 
būti sėkmingas. — Redakcija 
rašiniui dėjo pavadinimą: Rū
sy agresija.
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Nepaliko ne vieno lietuviško vardo
SOVIETINĖ OKUPACIJA ŠA
LIA CARINĖS:

Mes su pasibąisėjmiu prisi
mename rusų bolševikų su
rengtas trėmimus iš Lietuvos 
1941 ir paskui 1945, 46, 47, 
48 metais- Raudonieji ruskiai 
žudė ir ištrėmė viso apie 400, 
000 Lietuvos gyventojų. Rau
donasis okupantas pakartojo 
tas pačias piktadarystes, kurias 
didysis caro žandaras Muravjo
vas Korikas buvo pradėjęs 
1863 sukilimo metais.

Tada Muravjovas išžudė šim
tus laisvės gynėjų sukilėlių, 
apie 9000 lietuvių gyventojų iš
trėmė į Sibirą ir kitas vietas, 
o į tikusias tuščias lietuvių so
dybas iš Rusijos prigabeno ir 
apgyvendino apie 7000 rusų 
šeimų.

Dingo caras, dingo jo žanda
rai ir kazokai, bet nedingo žvė
riškų palinkimų agresorius; te
bėra, tik savo mėlyną spalvą pa 
keitę į raudoną.

SOVIETINIS REŽIMAS ŠALIA 
HITLERINIO:

Ar skyrėsi Hitlerio užmačios 
nuo ruso bolševiko užmačių Lie 
tuvos atžvilgiu? Skirtumas tik 
išviršinis: Hitleris buvo rudas, 
o bolševikas — raudonas. Hit
leris atvirai savo politinę pro
gramą apibūdino keturiais žo
džiais: ein Reich, ein Fuehrer, 
ein Volk, eine Sprache. (Viena 
valstybė, vienas vadas, viena

Dr. B. Matulionis savo kalboje Now Yorko Vasario 14 
minėjime lygino sovietinę okupaciją W earinii, sovietinį r*» 
žirną su hitlerinių ir nurodė sovietp pejlangae ąmfaesti tal
kininku tarp išeivių. Kai kurios tos kJribas Hlraukas^

ga- Tiktai Kremliau* agentai 
Lietuvoje, matyt, samprotavo: 
“Kaip tai gali būti?” Kaiinan- 
gradškaja oblastj” — toki* jau

tauta, viena kalba.) Kremliaus 
tironas neatviras ir garsiai ne
prasitaria, ką jis pavergtom 
tautom ruošia. Hitleriui visos 
užgrobtosios tautos turėjo su
daryti vieną valstybę. Krem
lius to nesako, bet to siekia ir 
patylom apgaudinėja pavergtą
sias tautas, palikdamas dar bu
vusių valstybių vardus ir leis
damas turėti neva savo val
džią. Deja, tokios pavergtos tau
tos valdžia beteisė ir bebalsė, 
tikra iškamša; tokios neva vals
tybės visus reikalus tvarko 
Kremliaus atsiųsti potitrukai.

Hitleris turėjo Berlyne reich
stagą (parlamentą), bet to par
lamento narių menkos tebuvo 
teisės: jiem leista po Hitlerio 
ar jo padėjėjų kalbos karštai 
paploti, visiems sutartinai pa
kelti rankas.

Maskva irgi turi savo parla
mentą, vadinamąjį sovietą. To 
sovieto narius iš anksto rūpes
tingai parenka vietiniai komu
nistai, atlieka balsavimų kome
diją, į tą sovietą savo tariamuo
sius atstovus siunčia visa Ru
sija ir okupuotosios šalys, kaip 
Lietuva, Latvija, Estija ir kitos.

SOVOCHOZAS Lietuvoj e.

ta, o čia štai — lietuvių nuo 
amžių gyventa žemė! Ir tuojau 
Pakarklio knyga dingo iš kny
gynų ir bibliotekų.

Lietuvoje vyksta nesibaigian
tieji susirinkimai, suvažiavimai. 
Kuri gi kalba vartojama tvo
to suvažiavimuose? Labai klys
tų, kas manytų, kad ten lietu
viškai kalbama. Yra tikrų ži
nių, kad tuose susirinkimuose 
ar suvažiavimuose nedažnai te
pasirodo drąsuolis, kuris savo 
pranešimą išdrįsta skelbti lie
tuvių kalba. Jokio svarbaus su
sirinkimo ar suvažiavimo Lietu
voje nebuvo be okupanto žval
gų, nemokančių lietuviškai, ir 
susirinkusieji pasijunta esą pri
versti kalbėti okupanto kalba.

Prieš mėnesį turėjau progos 
susitikti ir išsikalbėti su estų, 
kuriam prieš tris mėnesius pa
vyko pabėgti nuo rusų. Ta
sai estas buvo žvejys rusų lai
ve. Laive buvę estų, lietuvių, 

Mažojoje Lietuvoje už Nemu- latvių, bet daugumas — res
no dabar ne tik neliko lieta- - kių. Man paklausus, ar tie pa- 
vių, bet tame nuo amžip lietu- baltiečiai pasikalba savo tarpe 
viškame krašte nebeliko nė vie- gimtąja kalba, jis atsakė, kad 
no lietuviško pavadinimo: mies- kalbamasi tik rusų kalba, nes 
tai ir miesteliai, kaimai, upės, ruskiai labai nemėgstą, kai gir- 
upeliai, net kalniukai ir lankos di kalbant jiems nesuprantama 
gavo naujus, maskoliškus pava- kalba.
dinimus. O savo knygose, enci
klopedijose okupantas klastoja 
Lietuvos istoriją ir tvirtina, 
kad Mažoji Lietuva nuo amžių 
buvusi slavų apgyventa.

Prieš kelerius metus prof. 
P. Pakarklis, tikras komunistas, 
bet lietuviškai, ne maskoliškai 
galvojantis komunistas, parašė 
istorinį veikalą, kaip vokiečių 
kryžiuočių ordinas kitąsyk val
dė užkariautus lietuvius Mažo-

Tame Soviete Kremliaus valdo
vas, — seniau Stalinas, dabar 
Chruščiovas, — arba jų paskir
ti padėjėjai pasako kalbas, pa
teikia įstatymų projektus, o So
vieto atstovai karštai paploja, 
pakelia rankas ir po trejeto 
posėdžiavimo dienų išsiskirsto. 
Taip Kremliuje atsiranda įsta
tymai — be opozicijos, be kri
tikos. Taip Kremliuje falsifi
kuojama Rusijos ir jos paverg
tųjų šalių gyventojų valia. 
Rusifikacija.

Hitleris skelbė, kad valstybė
je turi būti tik viena tauta ir 
viena kalba. Kremlius nuo Hit
lerio neatsilieka. Antai Lietu
vos vakaruose, pietinėje Ne
muno pusėje, nuo amžių buvo 
Mažoji Lietuva, net vokiečių 
kaizeriai ją Lietuva vadino. O

ja oblastj (Kaliningrado sritM).

RAŠĖ KAPITALISTAS, IUUSTRAVO KOMUNISTAS

Pačioje Estijoje esą labai 
daug apgyvendinta ruskių. Jie 
ėsta, kalbos nesimoką, nes ne
są reikalo: girdi, po kokių 50 
metų Estijoje nebebūsią estų 
kalbą mokančio žmogaus. Tą 
pat galima sakyti ir apie Lietu
vą bei Latvijife šalis tūkstan
čiais užplūdusius komunistus 
iš Rusijos.

Taigi Hitlerio svajonė —ein 
Volk, eina Sprąche — raudona
jam oku ffcžip pat sava ir

jus Lietuvos komunistinė jstai- (Bu/'Įaftgiaą)

Time žurnalas vasario 21 
padarė plačią sovietų ūkinio gy
venimo apžvalgą. Vaizdingai iš
kėlė pernai metų žemės ūkio 
krizę, dėl kurios Sovietai buvo 
priversti pirktis iš “kapitalistų 
ir imperialistų” kviečių už 
935 mil. dol., o kolchozuose bei 
sovchozuose neturint kuo mai
tinti, buvo išpjauta 29 milijo
nai kiaulių, t.y. 40 procentų vi
so turimo skaičiaus-

Žvelgiant į kitų metų ateitį 
buvo primintas vienos Mask
vos gyventojos optimistinis pa
reiškimas apie šiuos metus: 
šie metai esą blogesni nei 1963, 
bet jie geresni negu 1965.

Žemės ūkio nepasisekimam 
suprasti priminė žurnalas ir 

' faktą, kad kolchozininkam leis
ti naudotis sklypeliai sudaro 3 
procentus visos Sovietuose nau
dojamos žemės; bet iš tų tri
jų procentų rinka gauna pusę 
viso Sovietuose pagaminamo 
pieno, sviesto ir mėsos.

Taikliai palygino Amerikos 
žemės ūkį su sovietiniu: Sovie
tuose dirbamos žemės yra 50 
proc. daugiau nei J. Valstybė
se ir darbo jėgos žemės ūkyje 
7 kartus daugiau, o pagaminta 
tik du trečdalių to, ką pagami-

Tai kritiška apžvalga, kuri 
rodo, kad pirma ir pagrindinė 
žemės ūkio krizės priežastis yra 
privatinės iniciatyvos panaiki
nimas.

Rašinys yra iliustruotas vaiz
dais iš sovietinio ūkio ir sta
tybos. Tarp vaizdų yra du ir 
iš Lietuvos — vienas iš Vil
niaus statybos, kitas pavadin
tas “Valstybinė farma Lietuvo-

je Plėšinių žemėse javai nesu
grąžino sėklos”. Gali galvoti, 
kad Lietuva yra kur nors Ka
zachstane, kur Chruščiovas or
ganizavo plėšinių žemes. O 
sugrūdimas per vien Vilniaus, 
Lietuvos, su Maskva, Rostovu, 
Stavropoliu yra pigus demons
travimas, kad tai ta pati plačio
ji sovietinė žemė. Taip, perskai
tęs gali galvoti: rašė “■kapitalis
tas”, iliustravo “'komunistas”.

DABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kražtus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt Smulkesnibms informacijoms rašy- 
kite/skambinkite daugiausia patyrusiam kelionių biurui j R. Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Street, New York 36, N.Y. Tel. Clrcle 5-7711

Cosmos Parcels Express Corporation
Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėms į bet kurią 
SSSR dalį..............................................Licensed by V/O Vneshposiltorg
SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

------- GAVĖJAS NIEKO NEMOKA ------

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti-

REZOLIUCIJŲ SKAIČIUS DIDĖJA

The Washington Post apie priėmimą 
Lietuvos pasiuntinybėje

Vasario 17 “The Washing- 
ton Post” numeryje buvo įdė
tas žurnalistės Mrs. Marie Mc
Nair ilgas straipsnis, pavadin
tas: “Lithuanians kindle hope 
at independence reception.” 
Autorė straipsnį pradeda rašy
dama, kad “Valstybės sekreto
rius Dean Rusk atsiuntė vil
ties pareiškimą Lietuvos atsto
vui, J. Kajeckui, Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo su
kakties proga, ir toliau pabrė
žia, kad Mrs. Dean Rusk atsi
lankė į priėmimą.

Straipsnio autorė toliau ci
tuoja Valstybės sekretoriaus 
laiško dalį, kur pasakyta: “Ame
rikiečiai visados gynė laisvės ir 
apsisprendimo principus” To
liau ji rašo: “Mrs. Dean Rusk, 
kuri pasiliko ilgesnį laiką, kal
bėdamasi su lietuviais bei ame
rikiečiais, J. Jakaičiui pasakė: 
“This is one of the most emo- 
tionally stimulating of all the 
parties I attend all year ” Ir ji
pridėjo, kad žmonės čia turį be- Jaudinasi, kai laisvojo pasaulio 
galinį pajautimą laisvės troški
mo, praktiškai šiandieną laisva
jame pasaulyje nenugalimo.

Mrs. McNair pažymi savo 
straipsnyje, kad priėmime bu
vo lietuvaičių, kurios, kaip ir 
priėmimo šeimininkė ponia Ka- 
jeckienė, buvo tautiškais dra
bužiais, pagamintais rankų dar
bu iš vilnos ir medvilnės, žur
nalistė pažymi, kad Lietuvos 
pasiuntinybėje buvo išstatytas 
lėlių rinkinys, vaizdavęs lietu
viškas vestuves. Ji dar nuro
do, kad Valstybės Departamen
to protokolo skyrius dalyvavo 
beveik visas su savo šefu An-

gier Biddle Duke ir Mrs. Duke, 
protokolo šefo pavaduotoju ir 
Mrs. William Tonesk, protokolo 
šefo padėjėju pulk. Sam King 
su Mrs. King, Mr. Jim Bewers 
ir Mr. Jay Rutherfurd iš New 
Yorko. Mrs. Marie McNair pri
deda dar žrnių, kad lietuvių 
amerikiečių draugija Washing- 
tone buvo surengusi pietus Va
sario 16 dienos proga ir išvar
dina kelis asmenis kurie daly
vavo pasiuntinybėje priėmime.

Mrs. Marie McNair savo 
straipsnį baigia cituodama min
tis, kurias J. Kajeckas pasakė 
angliškai darydamas santrauką 
savo kalbos, pasakytos lietuviš
kai minėtų pietų metu. (W-j MASKVOJE pristatomas pienas

SPAUDA

DRAUDIMO NĖRA, 0 DRAUDŽIA 
vai, kurių vaikai lankys bažny
čią?

Sovietų spauda siekia suda
ryti įspūdį, kad Lietuvoje yra 
laisvė tikėjimui ir Bažnyčiai-

• NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue ----------------- AL 4-5456
• NEW YORK 11, N. Y. — 135 W. 14th Street----------- CH 3-2583
• BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue ------------ EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue -------------  Dl 5-8808
• ATHOL, Mas*. — 61 ML Pleasant Street------------------- CH 9-6245
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shawmut Avenue -------------  Ll 2-1767
• SOUTH BOSTON, Mass. — 359 West Broadway .... Tel. 268-0068
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fitlmore Avenue -------------  TL 6-2674
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue------------ BR 8-6966
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street ---------- WA 5-2737
• CLEVELANO 13, Ohio — 904 Literary Road------------ TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 7300 Michigan Avenue-----------------VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. -636-38 Bridge St., N.W....... GL82256
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau ............ TO 7-1575
• HARTFORD 14, Conn. — 200 Franklin Av., Tel. 2338030, 2460215
• IRVINGTON 11, N. J. — 762 Springfiela Avė. ____ ES 2-4685
• YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue------------- R! 3-0440
• YONKLdS, N.Y. — 555 Nepperhan Avė
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. _ AN 1-2994
• LAKF.WOOD, N. J. — 126 - 4th Street-------------------- FO 3-8569
• NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue ---------- Bl 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė. -------------  LO 2-1446
• PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street--------------------- MU 4-4619
• PA8SAIC. N. J. — 176 Marke* Street -------------------- GR 2-8387
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Gimrd Avė.____PO
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street ........... , HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street--------  F| 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 6 John Street ----- ~
• WORCESTER, Mase.— 174 Millbury Street

G R 6-2681

8W 8-2868

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
Silkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
Salikai — Geriausios rūšies pigiiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruoSiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

SUPERIOR PIECE GOODS CORP

Kongresmanas Minish (D.-N J.) 
ir kongresmanas Miller (R.-N. 
Y.) įnešė naujas rezoliucijas 
Lietuvos laisvinimo reikalu.

Los Angeles, Calif. —“Pats 
laikas pajudinti Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos laisvinimo rei
kalą.” — kalbėjo koogresma- 
nas Joseph J. Minish $X-N.J.), 
įnešdamas naują rezoliuciją (H. 
Con. Res. >263). “Jau seniai tu
rėjome priversti sovietas pasi
traukti iš Lietuvos. Latvijos ir 
Estijos ir sugrąžinti tiėms kraš
tams pilną laisvę ir nepriklau
somybę," — kalbėjo kongres- 
manas William E. Miller (R.- 
N.Y.), respublikonų partijos 
centro komiteto pirmininkas, 
įnešdamas kitą naują rezoliuci
ją (H. Con. Res. 265).

Rezoliucijų skaičius šiuo me
tu yra jau pašokęs iki 44. Re

zoliucijų turėsime dar daugiau. 
Juo daugikli jų bus, juo leng
viau pavyks vieną iš jų praves
ti.

Pritarimas rezoliucijų reika
lui JAV Kongrese didėja diena 
iš dienos- Senatorius Hubort H. 
Humphrey (D.-Minn), vienas iš 
demokratų partijos vadų Sena
to užsienio reikalų komisijos 
vienas iš įtakingiausių narių, ra 
šo Rezoliucijoms Remti Komi
teto vadovybei: “.. .1 will do 
what I can to urge Senator Ful- 
bright to hold hearings on the 
resolutions calling for free- 
dom for Lithuania .Latvia, and 
Estonia....”

Nepamirškime padėkoti kon- 
gresmanams Minish ir Miller 
už jų įneštas rezoliucijas. Laiš
kai adresuotinis: House Office 
Building, Washington 25, D.C.

IT

— Sonatas ir Atstovu Rū
mai vasario 18 susitarė dėl mo
kesčių sumažinimo įstatymo.

spaudoje parašomi persekioji
mo ir varžymo faktai, ypačiai 
jei juos ima liudyti lankęsi Lie
tuvoje.

Tėvynės balsas Nr. 5 piktai 
atsiliepė apie tuos iš Brazilijos 
atvykusius ir grįžusius paskui 
atgal, kurte pasikalbėjo su Bra
zilijos lietuvių laikraščiu “Mū
sų Lietuva” ir “liejo pamazgas 
ant savo gimtojo krašto”. No
rėdamas atitaisyti įspūdį “Tė
vynės balsas” paskelbė pasikal
bėjimą su... Aušros vartų kle
bonu kun. K. Gajausku. Pa
skelbė jam duotus klausimus ir 
jo atsakymus. Pvz.:

“— Ar Lietuvoje draudžia
ma moksleiviams lankyti baž
nyčią?

— Tokio įstatymo nėra.
— Ar jūs žinote tokį faktą, 

kad būtų buvę pranešta per ra
diją. jog bus baudžiami tie tė-

— Tokio pranešimo nesu 
girdėjęs.

— Ar tiesa, kad nuo 1960 
metų kunigams uždrausta su
teikti paskutinį patepimą ligo
ninėse besigydantiems žmo
nėms?

— Netiesa. Tokio uždraudi
mo nėra ..”

Galima būtų “Tėvynės bal
so” klausimus ir neigiamus at
sakymus toliau pratęsti. Pvz.:

— Ar valdžia gali vyskupui 
neleisti pareigų eiti ir jį iš sa
vo vyskupijos ištremti?

— Tokio įstatymo nėra.
— Ar valdžia gali bažnyčias 

versti ateistiniais muziejais ar 
koncertų sporto salėm bei san
dėliais?

— Tokis įstatymas man ne
žinomas .

— Ar yra įstatymas, kuris 
drąustų spausti tikintiesiem 
maldaknyges?

(atkelto ii 5 psl.)

200 Orchard Sf. Tel. AL 4-8319 New York 2. N. Y.

SIŲSKITE | LIETUVĄ IR SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

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

Išpardavimu nepaprastai žemom URMO KAINOM
atraižų vflnoaės medžiagos - importuotos ir vietinės — 

3-jose krautuvėse

118-125-130 ORCHARD STREET -
Cor. 0ELANCY, N.Y.C.

KRAUTUVB8 ATVIROS KASDIEN IR SRKMADIENTAIS, 
IŠSKYRUS SESTADIENTUS, NUO 9 RTTO IKI 6:30 VAK.

8. Beckeateino krautuvėse kalbam nutikai lenkukal, ukmlniMud
Vaduoti BMT išlipant Essea Street, keltis elevatorium j virtų,

GR 5-4525

AtelneSklte tf skelbimą, kurti bue ypatingai įvertintas
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Tarp kančios ir laisvės

Iš Vilniaus pasklinda Nepriklausomybes aidas

Vasario 16 praėjo gausių mi
nėjimų banga visame krašte. 
Ar kas dalyvavo tuose minėji
muose, ar tūnojo namie, vis 
tiek negalėjo nepajausti, kad 
tai nebuvo lietuviam paprasta, 
eilinė diena- Daug kur tai pri
minė net ir amerikiečių laik
raščiai bei radijo valandėlės. 
Senato ir Aitstovų Rūmų posė
džiuose buvo atkreiptas specia
lus Lietuvai dėmesys. Gauti 
JAV prezidento ir Valstybės 
sekretoriaus sveikinimai. Dau
gelio valstybių ir miestų šiame 
krašte buvo paskelbta lietuvių 
diena. Nėra abejonės, kad lietu
vių tautos laisvės kova supran
tama, jos kančia užjaučiama. 
Vasario 16 minėjimai praėjo 
tarp kančios ir laisvės.

Kančia turi savo prasmę. Ne
gali būti kančios ten, kur ne
jaučiama kokio nors trūkumo. 
Mes kenčiame tada, kai mums 
ko nors trūksta: sveikatos, pa
kenčiamų gyvenimo sąlygų, tei
singumo, meilės ar šiaip kurio 
dalyko, kurį laikome būtinu 
savo asmeninei laimei. Tauta 
yra viena iš mūsų laimingumo 
sąlygų. Būti su savo tauta yra 
laimė. Būti su ja laisvėje yra 
džiaugtis ta laime nevaržomai, 
nejausti nė to trūkumo, kuri 
sudaro vergija. Lietuvių tauta 
užtat ir kenčia, kad yra nelais
vėje. Tačiau vienaip tą kančią 
išgyvena pavergtieji ir kitaip 
laisvieji lietuviai.

Pavergtieji sudaro tautą tė
vynėje, savo gimtoje žemėje. 
Sava tauta ir sava žemė tei
kia paguodos net ir labai sun
kiom valandom, bet tam tik
rom akimirkom labai sugelia 
širdį Svetimųjų prislėgtam gy
venime pajuntama tokia didelė 
nuoskauda, tokia dangun šau
kianti neteisybė ir toks didelis 
pasiilgimas laisvės, kad plėšo

KURKĖ
---------------  LUIS COLOMA-----------------

(3)
Reikia čia pažymėti, kad 

anuomet soste sėdėjo italų 
Amadėjus ir kad ispanų aristo
kratai, nepalankia akimi žiūrė
dami į įsibrovėlį, intrūzą, rodė 
savo nepalankumą jam, kadan
gi kitaip ir negalėjo, uoliai lai
kydamiesi krašto papročių. Da
mos vilko iš sandėlių seniai iš
mestas aukštas koralines šu
kas, laikė rankose didžiules vė
duokles, o užsikirtęs jaunimas 
šoko menutą a la espanola. ku
rio šuoliai verti Karolio m rū
mų, būtinai turėjo supurtyti 
Amadėjaus sostą ir priversti jį 
sudrebėti dėl savo ateities prieš 
tą choreografinį patriotizmą

— Ir geležiniais tetulę ap
kalti, — drąsiai pridūrė Ade- 
lina pasitaisydama gulbių pū
kų apikaklę po mantilija-

Grafienė net paraudo iŠ pyk
čio, lyg jai į veidą būtų mušęs 
visas andalūziškas šimto Santa 
Marios kartų kraujas, o Ritita, 
išsigandusi, kad pusseserė per 
toli užsivarė, sumišusi pridėjo:

— Na, dėl geležinių, tai tik
rai nežinau ar tai pasakė- 

širdį. Laisvę primena kiekviena 
žemės pėda, kiekvienas mede
lis, kiekviena gėlė — laisvę 
gamtos, kurioje pasijaučiama 
supančiuotu savoje žemėje. To
kia ji miela ir brangi ir drauge 
tokia skaudžiai dilginanti visos 
tautos nelaisvėje- Kodėl žmo
gus negali būti laisvas, jeigu 
laisva yra paukštė?

Laisvieji lietuviai už savo tė
vynės sienų jaučia didelį gim
tojo krašto ir savo artimųjų pa
siilgimą ir dėl to kenčia. Bet 
tai, kas yra skaudžiausia — tai 
gyventi laisvėje ir negalėti ja 
pilnai džiaugtis. Tikrąjį džiaugs
mą nusmelkia žinojimas, kad 
tauta yra sunkioje nelaimėje. 
Kiekviename žingsnyje, kur 
tik pajunti tikros laisvės dvel
kimą. jos kūrybines apraiškas, 
laisvo žmogaus iniciatyvą bei 
entuziazmą, kultūrinę pažangą, 
prisimeni, jog visa tai yra už
gintas vaisius tavo kančiančiai 
tautai. Trūkumą laisvės savajai 
tautai išgyvename kaip savo 
asmeninį trūkumą. Tai kančia, 
kuri gali dilginti ir dilgo širdį 
net ir laisvėje gyvenant.

Pasiryžimas atgauti savo tau
tai laisvę yra bendras ir paverg
tiem ir laisviem lietuviam. Jis 
kyla iš laisvos dvasios, kurios 
niekas nustelbti negali: nei 
prievarta tėvynėje nei apsipra
timas laisvoje, bet svetimoje 
aplinkoje. Dvasia, ta išvidinė 
žmogaus laisvė, be paties jo 
sutikimo negali būti užgniauž
ta. Jei tai gyvenime įvyksta, 
tai žmogus save išduoda. Turi
me savo tautos išdavikų ir tėvy
nėje ir laisvam pasaulyje, bet 
jie negali visos tautos apsi
sprendimo lemti. Vasario 16 
minėjimai rodo, kad didelė 
masė lietuvių laisvėje yra vie
nos minties su pavergta tauta, 
ir -tas vienmintis tvirtumas ka
da nors Lietuvai atneš laisvę.

— Tikrai, tikrai! Apkalti ge
ležiniais pasakė, — energingai 
pakartojo Adelina.

— Ką tai reiškia? Gal jauni
mas kokią išdaigą iškrėtė bu
fete? — tarė pagaliau grafie
nė, kiek išsigandusi. — Pa
skambink, Blanka, pasakyk 
Martynai, kad tuoj paprašytų 
don Recardo. Labai galimas da
lykas. kad šampanas jiems 
perdaug liežuvius išrišo. Don 
Recaredo. žinos ką nors apie 
tai...

Don Recardo buvo grafie
nės patikimiausias bičiulis. Jam 
pavesdavo prižiūrėti jos salio- 
nus lankantį aukso jaunimą..

— Ne. tetule, ne! — sušuko 
Ritita. — Tai buvo prieš tai. 
Mat, gubernatorius siunta, kad 
tetulė nenori pas save priimti 
jo dukters ir kad mes nenori
me prasidėti su ta ispaniška 
itale.

— Bet dėl Dievo! —pasipik
tinusi sušuko grafienė. — Ko
kiame gi krašte gyvename? Aš 
negaliu baliaus savo namuose 
iškelti, jei man patinka, kad iš 
kažin kur atsibastęs guberna

Lietuvos Taryba 1918 metu 
pradžioje išgyveno trijų savai
čių krizę.

Keturi Tarybos nariai (M.Bir
žiška, Step. Kairys, St. Naruta
vičius, J. Vileišis) pasitraukė, 
kadangi sausio 26 posėdyje ne
buvo priimtas Kairio siūlymas 
pranešti Rusijai ir Vokietijai 
tą patį tekstą (sausio 8 rezoliu
ciją): atstatoma nepriklausoma 
Lietuvos valstybė; jos santy
kius su kitom valstybėm spren
džia steigiamasis seimas.... 
Tarybos prezidiumo pirminin
kas Ant. Smetona atsistatydi
no, kadangi nebuvo priimtas 
nė jo siūlymas: nieko nekeisti, 
kas buvo nutarta 1917 gruo
džio 11. Tarybos dauguma pa
sirinko vidurį: neatsisakyti 
griežtai nuo sutarčių su Vokie
tija, bet padaryti jas priklauso
mas nuo steigiamo seimo.

Daugumos vidurys — be ke
turių narių, kurie atstovavo 
kairiajai grupei, ir be galvos 
(pirmininko) — nebuvo jau to
kia Taryba, kckią ją rinko Vil
niaus konferencija. Kaip Lie
tuvoje žmonės dabar pažiūrės 
į tą reikalą?

Kun. J. Staugaitis, vėliau 
Telšių vyskupas, pirmas nuro
dė į pavojų,susirinkus posėdžio 
sausio 27. Jis pareiškė: ‘'Tokiu 
metu kairiojo sparno išėjimas 
iš Tarybos reiškia visišką jos 
iširimą__Taryba neteks visuo
menėje pasitikėjimo"; prasidė
sianti ag tacija prieš Tarybą ir 
“nesimpatingas konvencijas” 
(crot. 46). Prie šios nuomonės 
dar prisidėjo S. Banaitis, J. 
Vailokaitis. J. Smilgevičius.

A. Stulginskis, vėliau Lietu
vos prezidentas 1920 -1926, 
priekaištavo, kad Tarybos dau
guma pasiskubino vėl prisimin
dama konvencijas ir “pasielgė 
nesąmoningai”, nes “matoma, 
kad vokiečių valdžia dar būtų 
Lietuvos reikaluose nusileidu
si” (prct. 48). Buvo sutarta lai
kytis tekio nusistatymo: "Jei.. 
per tris savaites nebus tinka
mo iš Vokietijos valdžios mūšy 
nepriklausomybės pripažinimo, 
tai Taryba anuliuoja visus vo
kiečiam savo pasižadėjimus, i- 
teiktus raštu".

Žinoma, “tinkamo pripažini
mo” nesulaukta. Vokiečiam 
pasidarė nebe aktualus vie
noks ar kitoks Tarybos nusis
tatymas. nes derybos su bolše
vikais Lietuvos Brastoje nutrū
ko. Vokiečiai ruošėsi didžiajai 

torius nesitartų galįs mane ge
ležiniais apkalti? Holą! Pažiū
rėsime, pone, pažiūrėsime!

Ir grafienė, vaizduodamas!, 
kad triuškina gubernatorių, ga
linga kumsčia sugniaužė šv- 
Vincento draugijos kvitus- Abi 
pusseserės susižvėlgė, o Ritita 
karštai pridūrė:

— Taigi, taigi, tetule Rože! 
Ir aš taip sakau! Dantis už dan
tį! Tegul pamato, su kuo turi 
reikalo!

— To tiktai trūko! — trau
kė toliau grafienė, baisiausiai 
pasipiktinusi, — kad aš duo
čiau kažkokiam pereivai spręs
ti, kas turi būti mano namuo
se šokama! Ir dar šie liberalis- 
tai iš pasaulio galo paskui drįs
ta perkūnuoti prieš Inkviziciją? 
Taigi, sakau, šoksime menuetą 
ir fandangą, jei tik norėsime. 
Ir šoksime a la espanola nieko 
nežiūrėdami, o jei man patiks 
pati persirengsiu! Prašau! To 
tiktai trūko!

Blanųuita paėmė toks juokas 
pagalvojus, kaip -.atrodytų gra
fienė de Santa Maria, persi
rengusi mameliuku, jog gar
siai purkštelėjo, didžiai papik
tindama Rititą.

— Ko tu čia juokies? — ait
riai paklausė ji. — Irgi radai 
laiką.

— Kad tegulė sako, jog per
sirengs mameliuku! — išbalba- 
tavo Blanųuita ir ėmė dar gar
siau juoktis.

— Palik ją, tegul sau juo

Kaip buvo pasirašytas ir paskelbtas Vasario I6 aktas?

ofenzyvai rytuose, o Lietuvos 
Taryba ieškojo išeities iš savo 
krizės.

GIMSTA VASARIO 16
Lietuvos Taryba buvo suda

riusi komisiją vesti derybom 
su išėjusiais nariais. Komisiją 
sudarė P. Klimas. J. šaulys ir 
J. Vailokaitis. Pasitarimų ei
ga ir smulkmenos ligi šiol 
nėra žinomos. Nėra taip pat 
gerai žinoma, ką tuo metu Ta
ryba svarstė ir kas posėdžiam 
vadovavo, kai pirmininkas A. 
Smetona buvo atsistatydinęs. 
Tarybos protokolai nuo sausio 
31 iki kovo 19 (viso devynių 
posėdžių) dr. Zenonui Ivinskiui 
nebuvo prieinami, kai 1938-39 
rašė apie Vasario 16 kilmę. Ir 
niekas kitas tos medžiagos nė
ra naudojęs nei skelbęs. Tuo 
tarpu tenka pasikliauti tik ben
drom žiniom.

Iš Tarybos pasitraukę nariai, 
vadovaujami Step. Kairio, ne
sutiko grižti, jei nebus grįžta 
prie sausio 8 formulės; vadi
nasi, nieko neminint apie su

GELEzINIS VILKAS ir senosius Lietuvos karys. Dail. A Juškevičius.

kias! — tarė grafienė, pati 
tramdydama juoką. — Visas 
tas dalykas tik juoko vertas. Ir 
aš juokiuos iš gubernatoriaus 
grasinimų ... Tegul sau laži- 
nas ... Pažiūrėsime, ką iš to 
laimės?

Abi pusseserės vėl susižvel- 
gė, tarsi sakydamos: “Dabar 
laikas!”

O Ritita gyvai atsiliepė:
—Tiesa, tetule, tiesa! Būti

nai reikia pakelti dar vieną ba
lių-

— Ir šokti menuetą, nors ir 
pats gubernatorius ateitų pažiū
rėti.

— Gražiai jį priimtume. Jis 
amžinai atsinorėtų kištis ne į 
savo reikalus-

— Taip, taip! Būtinai reikia 
pakelti dar vieną balių Tai 
kabinetinis klausimas!

— Namų garbės klausimas!

— Bet kada? — sušuko gra
fienė. — Juk dabar gavėnia.

— Kada? Pusiaugavio sekma
dienį! — kartu sušuko abi pus
seserės.

Grafienė pravėrė lūpas atsa
kyti. Abi merginos ištiesė kak
lus. kad galėtų geriau išgirsti, 
kai staiga viso trys neteko ža
do.

Į kabinetą be pranešimo įėjo 
senyvas kunigas, šlubčiodamas 
viena koja, su akiniais ant no
sies galiuko. Kairėje rankoje 
jis laikė didelę veltinę skrybė
lę, o dešinę, iškėlęs į viršų, 
žegnojo į visas puses. 

tartis su Vokietija. Tas sau
sio 8 tekstas yra labai arti
mas Vasario 16 aktui. Matyti, 
buvo dar kiek taisytas bei pa
pildytas. Keturi išėjusieji na
riai jį pasiūlė Tarybai pagrin
du susitarti. Yra žinomas 1918 
vasario 15 pasirašytas jų pa
reiškimas. nurodant, kokį teks
tą jie sutinka priimti ir grįžti. 
Tas tekstas visiškai tapatus Va
sario 16 aktui. Lieka atviras 
klausimas, ar jis buvo ištisai 
suredaguotas tų keturių narių 
(Biržiškos, Kairio, Narutavi
čiaus, Vileišio), ar sutartas su 
Tarybos komisija ir jos patai
som’ Kai Tarybos protokolai 
nebuvo paskelbti, tai dar 
nepriklausomos Lietuvos lai
kais įsivyravo nuomonė, kad 
Vasario 16 aktas buvęs sure
daguotas kairiosios grupės na
rių. Tačiau sugretinus Tarybos 
sprendimus — gruodžio 11, 
sausio 8 ir 26, juose randami 
visi Vasario 16 akto elementai, 
kurie tereikėjo sutraukti krū
von ir atpalaiduoti nuo pažadų

Teta ir dukterėčios pažiūrė
jo Į jį nustebusios. Valandėlę 
buvo girdėti tik. tramdomas 
Blanųuitos kiksėjimas. Ta vis 
vaizdavos tetą Rožę, persiren
gusią mameliuku, su dideliu pa 
radu vedamą per miesto vidu
rį į kalėjimą- Ritita staiga pa
šoko nuo kėdutės ir nuėjusi 
atsisėdo kambario kertėje, su 
piktumu gniaužydama savo ba
listinę skepetaitę.

— Bet, don Rufino! — tarė 
pagaliau grafienė, pusiau nu
stebusi. pusiau užpykusi, nu
traukdama tylą- — Ar tamsta 
padarė vyskupu ar tik tokiu 
būdu tamsta muses gaudai?

— Mane vyskupu? Ponia gra
fienė! — atsiliepė kunigas pa
žemintu balsu, kuris žadino 
juoką. — Jėzus Marija, kas per 
mintis! Vyskupu vargšą vienuo
lyno kunigą-

— Jei kunigas įeini, dalinda
mas laiminimus į visas puses.

— Tai tam. kad išbaidyčiau 
užsimaskavusi kipšą iš tų, ku
rie galėjo būti vakarykščiame 
baliuje. Vien tik tam. Tegul 
grafienė manimi tiki, kad tik 
tam.

Tai nepatiko grafienei, ir ji 
atsakė šiurkščiai:
-Kas čia, don Rufino? Tams

ta manai, kad mano namuose 
žeidžiamas Dievas? Kokius 
žmones, tamstai rodos, aš pri
iminėju savo namuose?

— Jėzus, Marija, Skaisčiau
sioji Mergele! Ponia grafienė, 

Vokietijai. Kai visi Tarybos na
riai su tuo sutiko, ir gimė Va
sario 16 aktas.

Čia nekartajame to akto, nes 
jis pakankamai visiem žino
mas. kaip tapęs visos lietu
viu tautos istoriniu dokumentu- 
Svarbiausia jame buvo tai, 
anot M. Biržiškos, kad “di
džiuma sutiko skelbti Lietuvos 
nepriklausomybę be jokių pa
žadų Vokietijai; gi A. Stulgins
kio žodžiais, “išvengta neria
mos Lietuvai Vokietijos kil
pos”.
PASIRAŠYTA IR PASKELBTA

Susitarus su išstojusiais na
riais, posėdžio buvo susirinkta 
pas dr. Joną Basanavičių, Lie
tuvių Mokslo Draugijos patal
pose. Lydos skersgatvyje 7 
(Pranciškonų namuose), netoli 
šv. Mikalojaus bažnyčios, kur 
lietuviai dažniausiai rinkdavosi 
savo pamaldom, o parapijos sa- 
lė’e — susirinkimam. Lietuvių 
Mokslo Draugijos būstinė 
čia buvo nuo 1908 metų pava
sario. Dr. Jonas Basanavičius 

kas per mintis! — atsakė ku
nigas, kuo ramiausiai atsisės
damas. — Kas to klausia? Ar 
žinau, kokius žmones grafienė: 
priiminėja? Tikiuos ... Kiek
vienas iš jų, tur būt, turi koki 
nors titulą.

Blanųuita vėl sukiksėjo. bet, Į 
tetai metus perkūnuojantį 
žvilgsnį, tuoj nutilo. Tuo tarpu 
vienuolis aptraukė habitą antį 
kelių, užsidėjo ant jų veltinę 
skrybėlę, o ant jos pamaldžiai 
sunertas rankas ir, pro akinius 
įsmeigęs savo aštrias akis į tris 
pusseseres, savo gailiu balsu 
ramiai tarė:
— Taigi, ponia grafiene! Kaž

kada skaičiau kažkokioje seno
je knygoje, kad velnias neap
leidžia nė vieno baliaus ... Ma
tyti, šokiai jam patinka. O kar
tą vienas šventas atsiskyrėlis 
matė, kad kiekviena ponia, ei
dama į balių, nešą velnią, pasi
slėpusį suknelės klostėse. Tai
gi, čia įėjęs, sau pasisakiau: 
Dievas žino, kiek jų iškraičiojo! 
šokant ir pasiliko po baldais- 
Tuo tarpu keli kryželiai galėtų' 
ir namus apvalyti, todėl ir žeg- 
nojaus eidamas dėl viso pikto.

Blanųuita vėl sukiksėjo. o 
grafienė sušuko tikrai perpyku
si:

— Kokia ji nepakenčiama, 
ta Blanka! Ar galima būtų su
žinoti. ko juokies?

—Tetulė sakė, kad persi
rengs mameliuku! •..

(Bus daugiau)

savo autobiografijoje užsime
na, jog tai buvo '* šeštadienis, 
12 vai. 30 min. dieną, kada 
man Taryboje pirmininkaujant 
ir skaitaht paskelbimo formu
lę, tai ir atlikta tapo (vadinasi, 
priimta), visiem Tarybos na
riam karštai delnais plojant" 
(Lietuvių Tauta V 151). Step. 
Kairio liudijimu (1938), “daugu
ma pasidavė mažumai, ir vasa
rio 16-os dienos aktas jau be 
konvencijų ir ‘amžino’ ryšio li
ko visų Tarybos narių vienbal
siai priimtas ir pasirašytas”.

Akto pasirašyti susirinkta tą 
pačią dieną vėlai vakare.. Taip 
reikia spręsti iš kan. Pov. Do
gelio liudijimo, nes vargu ar 
posėdžiauta nuo 12 vai. dienos 
iki 8 vakaro šaltame dr. J. 
Basanavičiaus bute. Kan. P. 
Dogelis, anuo metu Lietuvių 
Komiteto Vilniuje sekretorius. 
1938 metais rašė (Židinys 5-6. 
740-741 p):

“Vasario 16 d. Lietuvos Ta
rybos nariai šio akto pasirašy
ti ir paskelbti buvo susirinkę 
namuose pas daktarą Joną Ba
sanavičių. Dr Basanavičius pa
prastai labai šaltai gyveno. Ir 
šį kartą susirinkę pas jį Tary
bos nariai netvėrė nuo šalčio 
ir apie 8 vai. vak. visi persikė
lė į Lietuvių Komiteto nuken- 
tėjusiem dėl karo šelpti būsti
nę Didžiojoj gatvėj Nr. 30,

Štralio namuose. (—Ateiti iš 
Lydos g-vės iki Didžiosios te
reikėjo keliolikos minučių. S). 
Tuo metu mano dar būta Ko
mitete. Aš čia kartais lig vėlu- 

1 mo dirbdavau, nes mano butas 
pas kun. Bieliauskį buvo irgi 
nešiltas — kartais užtekdavo 
4-5 laipsnių šilimos ...

“Aš turėjau laimę Tarybos 
narius aprūpinti plunksnako
čiais, plunksnomis ir rašalu. 
Plunksnos su plunksnakočiais 
mano buvo saugomos, kaip is
toriniai dalykai. Bet bolševi
kam mane areštavus (— 1919 
vasario 17), tie dalykai dingo.

“Žaibo greitumu šis doku
mentas buvo atspausdintas- 
Spausdino ‘žaibo’ spaustuvės 
rotacinė mašina Toji spaustu
vė irgi istorinė. Lietuvių Ko
miteto paramos dėka, nupirkta 
iš Sirkino jojo žinoma spaustu
vė ir įsteigta, pripirkus rotaci
nę mašiną, nauja b-vė ‘žaibo’ 
vardu ... Dokumentas buvo at
spausdintas ‘Lietuvos Aide’ ir 
paskirais lapais stambiomis juo
domis raidėmis. Skyrium at-
spausdintus nepriklausomybės 
paskelbimo lapus pasisekė sau
giai paslėpti ir kontrabandos 
keliais paskleisti mieste ir po 
plačią Lietuvą; atitinkamą ‘Lie
tuvos Aido’ numerį vokiečiai 
konfiskavo”.

VOKIEČIŲ REAKCIJA
Kai apie Lietuvos nepriklau

somybės paskelbimą “sužino
ta Oboste (-karinėje vokiečių 
vadovybėje Rytuose), — rašo 
S. Kairys, — vienam iš vokie
čių išsprukę Tarybos adresu 
du paniekos ir apmaudo žo
džiai — freche Bandė. Taip, 
anų laikų sąlygose tai buvo 
‘frech’ padaryta”; tai reiškia — 
pasielgta įžūliai, akiplėšiškai, 
begėdiškai...

Kan. P. Dogelis savo prisimi
nimuose (1936) irgi pastebi, 
kad “vokiečiams tai buvo dide
lė naujiena ir netikėtinumas. 
Vokiečiai proklamacijas gau
dė ir naikino. Tačiau areštuo
ti Tarybos narių už drąsų žy
gį nemėgino — bijojo visuo
menės subruzdimo’’

A. Stulginskio liudijimu 
(1938), Vasario 16 akto tekstas 
slaptais keliais buvo perduotas 
Berlyno laikraščiams; ten pir
miausia jis ir pasirodė, 
vasario 18. bet tuojau buvo 
uždrausta kitai spaudai jį skelb
ti ir rašyti kokius nors straips
nius apie Lietuvos nepriklauso
mybę. Kas vokiečiam įdilgino 
širdį? Dėl ko Lietuvos Tarybai 
buvo mestas “akiplėšiškumo” 
kaltinimas? S. Suž.
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KODĖL CHICAGOS CHORAI PASILIEKA NAMIE
Lietuviškoje spaudoje skaito

me gaivią ir intensyvią new- 
yorkiečių plunksnos bičiulių 
vedamą propagandą lietuvių 
dienos Pasaulinėje parodoje 
reikalu. Anot prof. J. Žilevi
čiaus, ta diena žadanti sutrauk
ti iki 1000 dainininkų. Bet kaž
kodėl Chicagoje tylu, rodos, 
niekas nekalba apie tą retą į- 
vykį. nediskutuoja, lyg šiai di
džiajai lietuvių kolonijai tai 
būtų svetimas reikalas.

Busimosios lietuvių šventės 
New Yorke darbų sriauto pul
są pajutau praėjusią vasarą, kai 
buvo atsilankęs kum dr. S- Va- 
liušaitis. Išklausęs jo pasako
jimų, Įvykiu buvau sužavėtas. 
Tai bus didi mūsų tautinės kul
tūros demonstracija vartuose i- 
pasaulį — didžiajam New Yor
ke. Drauge aplankėm keletą fi
nansininkų Chicagoje- John 
Pakel ir Justas Lieponis davė 
po 100 d oi., J. Mackevičius— 
50 dol. Kunigas grižo patenkin
tas į rytus, išsivežęs pirmąsias 
stambesnias aukas iš to miesto.

G. RUKŠĖNO laidotuvės Vaišniūnu kapinėse.

Savo mirtimi atžymėjo Vasario 16
Lietuvos nepriklausomybė 

buvo paskelbta žodžiu, bet iško
vota krauju. Prisimename Lie
tuvos karius, kritusius kovos 
lauke, su bolševikais, bermon
tininkais ir lenkais. Aukų būta 
ir vėliau.

Lenkam klasta užėmus Vil
nių. kuriame Vasario 16 buvo 
paskelbta, nelaisvėje paliko pla
tus ruožas lietuviškų žemių ry
tuose ir pietuose. Nuo neprik
lausomos Lietuvos jas skyrė va
dinamoji administracijos linija, 
lietuvių praminta “šiaudine”.

Į šiaurę nuo Vilniaus toji li
nija ėjo pagal geležinkelį į 
Daugpilį — pro Pabradę. Šven
čionėlius. Dūkštą. Turmonta. 
Geležinkelis buvo lenkų pusė
je- Jis kirto grynai lietuviškas 
žemės. Netoli nuo jo buvo 
‘siena’, kuri dalijo nepriklauso
moje Lietuvoje likusius Kirdei
kius nuo lenkų okupuoto Vidiš
kio ir Daugėliškio. Tai dalis 
kalvotos ir ežeringos Aukštaiti
jos. pramintos “Lietuvos Švei
carija”. Tame kampelyje nieko 
nebuvo lenkiško, išskyrus len
kų pasienio sargybas ir vieną 
kitą valdininką.
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Reportažas iš Chicagos

kur žmonės ir taip daug turi 
aukoti įvairiems “savosios pa
rapijos” reikalams.

Po to vėl užviešpatavo tyla, 
slogi tyla. Nors laikraščiuose 
dažni straipsniai, lakios ir gun
dančios mintys.

Lietuvių dienos pasaulinėje 
parodoje metu įvykstančioje 
dainų šventėje, kaip iš spau
doje paskelbto choro sąrašo ma
tyti, iš Chicagos tedalyvaus tik 
A. Stephens dainininkės. Nei 
Operos nei Dainavos, nei Čiur
lionio iš Clevelando, nei Varpo 
iš Toronto. Atseit, pačių bra- 
džiausių reprezentacinių chorų 
nebus New Yorke.

Vieną vakarą pašvenčiau 
tam, kad telefonu išsiaiškin
čiau su mūsų Chicagos chorų 
valdybomis, koks gi reikalas, 
kad mūsiškiai neina į talką 
Nevv Yorkui. kai tuo tarpu Ne\v 
Yorkas ir jo apylinkės rėmė 
abi dainų šventes, įvykusias 
Chicagoje.

Savaime suprantama, kad to
kioje grynai lietuviškoje žemė
je buvo gyvas lietuviškas gyve
nimas bei veikimas. Daugėliš
kio vals., Vaišniūnių kaime vei
kė Šv. Kazimiero draugijos sky
rius, telkęs kultūriniam darbui 
apylinkės jaunimą. Veikliu sky
riaus pirmininku buvo Guber- 
tas Rukšėnas, 28 metų jaunuo
lis. į kurį lenkai ir jiem par
sidavę lietuviai pašlamėkai se
niai šneiravo. Okupacijoje visa
da atsiranda išdavikų. įdavikų 
ir išverštakailių. Juos vadina
me “tautos judais”, kadangi 
jų niekšiškas darbas pasrūva 
nekaltu krauju.

Gubertas Rukšėnas buvo su
sipratęs vyras, rimtas ir veik
lus. daug darbavęsis savo apy
linkėje. Turėjo būrį draugu; jų 
buvo gerbiamas, žmonių my
limas. Mylėjo savo gimtąją že
me ir tautą, nevengė to pasa
kyti nė lenkam. Negi koks nu
sikaltimas būti patriotu, neiš
sižadėti savo tautos ir gimtosios 
kalbos, neveidmainiauti ir sa
kytis tuo. kuo esi? Gubertas 
Rukšėnas drąsiai sakydavosi 
esąs lietuvis ir toks liksiąs. Su-

Atsakymas tiesus: tiek Ope
ra. tiek Dainava užsiėmę sa
vais užsimojimais Dainavos an
samblis intensyviai dirba įre- 
korduodamas neeilinę lietuviš
kų giesmių plokštelę, tuo tar
pu Opera ruošiasi "Toscos” 
spektakliams, o po jų visas jė
gas mobilizuos Verdi “Regui
em”, kuris 1965 statomas Chi
cagoje nulenkti galvas prieš 
partizanus ir visus, kritusius už 
Lietuvos laisvę. Į šią šventę į- 
sijungęs ir Toronto “Varpas” 
ir dar keli chorai- Kada ruošia
masi tokiam kūriniui, kaip Ver
di “Reųuiem", jiems ne tiek į- 
domus ir lietuvių dienos dainų 
šventės repertuaras.

Tautinės savigarbos jausmas 
įpareigoja vykti. Bet, kiek ži
noma. New Yorkas biednesnis; 
jis visai nežada net dalies ke
lionės išlaidų padengti. Tuo 
tarpu Chicagos lietuviai pajėg
davo pusę kelionės išlaidų į 
dainų šventes vykstantiems 
choristams apmokėti.

štai čia susidaro ir kita pro
blema. Svarbiausia, kad ir Chi
cagoje darbo dirvonai platūs, 
kad ir mūsiškiai dainos repre
zentantai čia ruošiasi visai ei
lei nekasdieninių įvykių. Tad 
mūsų jėgos ir pasilieka Chi
cagoje. iš širdies linkėdamos 
nevvyorkiečiams geriausio pasi
sekimo ir mintimis jungdamo- 
sios su jais. Garbė parapijų 
chorams. kurie. remiantis 
prof. J. Žilevičiaus straipsniu, 
neš didžiąją Ne\v Yorko šven
tės naštai

Su dideliu dėmesiu ir viltimi 
laukiame pirmojo koncerto, ku
ri žada naujasis reprezentaci
nis vyrų cnoras New Yorke. 
vadovaujamas lietuvių operos 
Chicagoje atkūrėjo ir tėvo mu
ziko VI. Baltrušaičio. Pilnai ti
kim. kad su tuo koncertu New 
Yorko lietuviai išgyvens tikrą 
meno šventę. VI. Rmjs.

laukęs Vasario 16, jis džiaug
davosi ta dieną, surengdavo 
minėjimą.

Lietuvos nepriklausom y b ę 
prisiminti lenkų nebuvo griež
tai draudžiama- Pav-_ Vilniuje 
1935 lietuvių gimnazijos mo
kytojai ir mokiniai atėjo į šv. 
Mikalojaus bažnyčios pamaldas 
eisenoje gatvėmis ir su orkest
ru. Vėliau buvo iškilmingas 
minėjimas gimnazijos salėje. 
Bet Guberto Rukšėno tais me
tais gyvo jau nebebuvo. Jis nė 
nesimokė gimnazijoje: buvo pa
prastas ūkininkaitis.

Tas lietuvis jaunuolis buvo 
nužudytas 1934 vasario 16. Nu
šovė pritykojęs lenkų kapralas 
Urbonas . . . Mirštantį dar spar
dė kojomis ir šautuvo buože. 
Nužudymo vietoje lavonas iš
gulėjo tris paras, nieko nepri
leido. Tiktai vasario 19 atida
vė tėvui ir broliam. Vasario 
20 gausi žmonių minia ir Vi
diškio parapijos klebonas palai
dojo Vašniūnų kaimo kapinėse.

K. MAČIULAITIS, šv. Antano gimnazijos IV klasės mokinys

ŠVENTO ANTANO GIMNAZIJOJE
Kennebunkport, Me. — Nors 

vasario 16 smarkios sniego pū
gos siautė Maino valstybėje, 
tačiau tas nesutrukdė Šv. An
tano gimnazijos moksleiviam 
Lietuvos nepriklausomy b ė s 
šventės iškilmių- Šventei buvo 
pasiruošta ypatingu rūpestingu
mu. Tad gražiai buvo pasirody
ta-

Bažnyčioje išsirykiavo vėlia
vos. skambėję lietuviškos reli
ginės giesmės. Pamokslininkas 
T. A. Prakapas. O.F.M. nukėlė 
į Lietuvą. Maldos, komunija, ir 
mišios buvo aukota už kančian- 
čius lietuvius ir greitą nepri
klausomybės atgavimą.

Naujoji salė buvo gražiai iš
puošta ir nuotaikingai paruoš
ta. Čia kalbėta, deklamuota, 
choro dainuota, solistų grota. 
Mokiniai pasiryžo tvirtai laiky
tis lietuvių kalbos, lietuviškų 
papročių, dainų, organizacijų. 
T. Rektorius pabaigoje įteikė 
J. Šipailai. S. Rastoniui ir K. 
Mačiulaičiui premijas, kurias 
jie laimėjo Vasario 16 rašinių 
temomis-

Baigėsi pirmasis semestras
Sausio gale pasibaigė pirma

sis mokslo metų semestras. Į 
garbės sąrašą pateko 18 moki
nių. pasiekdami labai aukštų 
moksle rezultatų. Žinoma, vie
nam kitam ir liūdniau baigėsi. 
Tie ryžtasi gelbėtis antrame se
mestre.

Pavasarinės šventės
Dar nebaigus pasirengimo 

Nepriklausomybės dienai, jau 
pradėta ruoštis šv. Kazimiero

Laidojimo metu kapinės bu
vo apstotos lenkų karių su dur
tuvais ir kulkosvydžiu: bijota 
žmonių apmaudo prasiveržimo. 
Lenkam parsidavęs policinin
kas ir šnipas Švogžlys. lyg no
rėdamas daugiau kraujo pralie
ti. provokavo ir tyčiojosi iš ver
kiančio tėvo, sesers ir brolių. 
Žmonės skirstėsi verkdami žu
vusiojo. bet susivaidydami, pa
likę tą kainišką nusikaltimą 
Dievo teismui-

Šiais keliais žodžiais norėjo
me priminti aa. Gubertą Ruk
šėną. žuvusį prieš 30 metų Va
sario 16. ir drauge pastebėti: 
gyvenimas kartojasi — ištiki
mieji už savo tautą miršta, 
niekšai ja išduoda S.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Pulgis Andriušis — PURIE
NOS PO VANDENIU (dykaduo
nio pasakojimai). Išleido Nidos 
Knygų Klubas Londone. 158 
psl. kaina 1.50 dol.

ARENA. Nr 16. PEN centro 
leidžiamas žurnalas rašytojam 
tremtiniam. Redakcijos kolek
tyve yra Algirdas Landsbergis.

ATEITIS, nr 10. leidžia Mok 
leivių Ateitininku Sąjunga. Nu
merį redagavo A Repšio ko
lektyvas. iliustruota ateitinin- 
kiško gyvenimo vaizdais.

ŽVAIGŽDE, nr 2. Leidžia tė
vai jėzuitai, redaguoja Algi
mantas Keže s. S .1. 

minėjimui. Į talką atvyko P. 
Beatričė Kerbelienė paruošti 
vaidinimo “Dangaus vartai”. 
Šventę rengia ateitininkai. Ji 
bus kovo 8.

Skautai turi jau suplanavę iš
kilmingai švęsti savo globėjo 
šv. Jurgio dieną balandžio 26.

Ypatingas dėmesys skiriamas 
metiniam gimnazijos koncer
tui. kuris bus Sekminėse, gegu
žės 17.

Sportininkai, kurie yra šie
met itin aktyvūs ir nuolat vyks
ta į įvairias vietoves žaisti, 
skelbs savo sporto diena. į ku
rią tikimasi atvyks iš Toronto 
sporto klubas Aušra.

Pagaliau ne už kalnų ir bir
želio 6 abiturientų išleistuvės.

I visas savo šventes gimna
zijos moksleiviai iš anksto kvie
čia jaunimą ir senimą iš arti ir 
iš toli. K. Mačiulaitis

sv. ANDRIEJAUS bažnyčioje Philadelphjoje, minint Vasario 16, organizacijos dalyvavo su vėliavomis. 
Nuotraukos V. Gruzdžio.

PU IL A D E L PH IJ OJ E Vasario 16 minčjime gražiai pasirodč tautinių šokių g'upč, kuri^ sudaro
moksleiv iai.

\ eikalas apie Lietuvą angliškai
šių metų rugsėjo 1 pasiro

dys daugiau nei 300 pusi, vei
kalas apie Lietuvą angliškai. 
Veikalą leidžia Frederick A. 
Praeger leidykla New Yorke. Ji 
nai yra pati didžiausioji moks
linių leidinių sovietiniais ir Ry
tų Europos klausimais leidykla 
Amerikoje.

Veikalo išleidimą atitinkama 
finansine parama remia "| Lais
vę Fondas" lietuviškajai kultū
rai ugdyti (American Founda
tion for Lithuanian Research). 
Techniniam veikalo paruošimui 
< vertimam, kalbos taisymui, 
perrašinėjimam) finansinės pa
galbos suteikė Lietuviu Bend
ruomenės JAV Centrinė Valdy
ba.

Veikalą organizavo ir reda
gavo dr. Vytautas Vardys, pro
fesoriaująs politinių mokslų de
partamente. University of Wis- 
consin-Mil\vaukee.

Veikalas yra kolektyvinis. Ja
me dalyvauja aštuoni autoriai, 
lietuviškajai visuomenei pažįs
tami savo studijiniais raštais. 
Simas Sužiedėlis duoda Lietu
vos istorijos apybrėžą. koncen- 
truodamasis į Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimą 1918. 
Dr- V. Vardys duoda ilgoka 
nepriklausomos Lietuvos vidaus 
ir užsienio gyvenimo studiją. 
Kitoje studijoje tas pats auto
rius nagrinėja 1939-40 įvykius, 
pasibaigusius pilna Lietuvos 
okupacija. Dr. Z- Ivinskis nag
rinėja Lietuvą vokiečių okupa
cijos metus, analizuodamas ne 
tik lietuvišką rezistenciją vo
kiečiams. bet ir ankstesniąja 
sovietams, o taip pat ir 1941 
sukilimą. Dr. T. Remeikis duo
da Lietuvos komunistų parti
jos ir sovietinės santvarkos stu
diją. Ją seka inž. Prano Zundės 
studija apie okupuotos Lietu
vos ekonominį vystymąsi- Adv. 
V. Vaitiekūnas pateikia sovie
tinio švietimo sistemos ir k. 
Lietuvoje analizę, o dr. J. Gri

nius rašo apie pavergto krašto 
literatūrą ir meną. Toliau eina 
dr V. Vignierio studija apie 
religijos persekiojimą- Rinklius 
baigiamas dr. V. Vardžio duo
dama studija apie ginkluotą po
kario Lietuvos pasipriešinimą 
sovietams ir to paties autoriaus 
straipsniu, įvertinančiu kiek ir 
kaip okupacija palietė lietuviš
kąją individualybę.

Visi straipsnaii buvo specia
liai užsakyti ir rašyti šiam vei
kalui. Tai pirmas toks veikalas 
apie Lietuvą iš viso. “Į Laisve 
Fondas” lietuviškajai kultūrai 
ugdyti pateiks knygą užsisa
kymam iš anksto pigesnėm nei 
busimom kainom. (d.)

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Dr. P. Kalvaitytė-Karvelienė

— GYVENIMO VINGIAI, išlei
do Lietuviškos knygos Klubas 
Chicagoje 1963 m., autobiogra
finiai atsiminimai. 1 dalis. 360 
psl.. kaina 3.50 dol.

Julija švabaitė — VYNUO
GES IR KAKTUSAI. Išleido 
Lietuviškos Knygos Klubas Chi
cagoje 1963 m., aplanką piešė 
dail. M. Ambrozaitienė. 96 psl.. 
kaina 2 dol.

Pasaulio Lietuviu Bendruo
menės ANTROJO SEIMO DAR
BAI. redagavo A Rinkūnas. iš
leido pirmoji PLB valdyba, 
iliustruota 114 psl.

Pranas Pauliukonis —TAU
TOS ISTORIJOS MOKYMAS, 
rankraščio teisėmis išleido Pe
dagoginis Lituanistikos Institu
tas, 68 psl.

Prof. dr. Juozas Eretas —- 
TREMTIS-PRAKEIKIMAS AR 
UŽDAVINYS? Atspaudas iš šal
tinio. 16 psl., kaina 20 et.

RINKTINE, nr. 14. Iš lietu
viškos spaudos surinkta įdo
mesni straipsniai. 80 psl-. kai
na 75 et.
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LIETUVOS VĖLIAVA KAPITOLYJE
Hartford, Conn. — Vasa

rio 14 lietuvių delegacija, ku
rią sudarė kun- Paulius Sabu
lis iš Waterburio, Algimantas 
Dragunevičius, Birutė Zabulie
nė, Juozas Thomas ir Antanas 
Gruzdys iš New Haveno, buvo 
nuvykusi pas Connecticuto 
gubernatorių ir Įteikė jam dr. 
K. Jurgėlos Lietuvos istoriją 
angliškai. Gubernatorius John 
Dempsey padėkojo delegacijai 
už aplankymą ir už knygą. Sa
vo kalboje pažymėjo, kad lie
tuviai savo laisvės kovoje ne
nuleistų rankų. Be to, vasario 
16 paskelbė lietuvių diena ir 
leido iškabinti kapitelyje Lie
tuvos vėliavą.

Vasario 16, sekmadienį, 10 
vai. lietuvių bažnyčioje buvo 
pamaldos už kenčiančią Lietu
vą. Mišias aukojo kun. J. A. 
Dilonas, o pamokslą lietuviškai 
ir angliškai pasakė kun. A. Ka
rolis. Mišių metu giesmės gie
dojo Hartfordo lietuvių mišrus 
choras, diriguojamas J. Petkai- 
čio. Po mišių sugiedojo J.A.V. 
ir Lietuvos himnus.

Pamaldose dalyvavo ir pri
ėmė šv. Komuniją gub. John 
Dempsey ir jo šeima. Į pamal
das buvo atvykę ir organizaci
jų atstovai su vėliavomis — 
skautai ir Lietuvos veteranai 
(Sabonio Postas), vyrai ir mo
terys.

Iš lietuvių radijo valandos 
pertransliuota gubernatoriaus 
kalba ir pora poeto Santvaro 
eilėraščių. Dr. J. Gailiūnas an
gliškai skaitė paskaitą apie Lie
tuvą ir komunistų okupaciją.

Popiet, nors oras buvo pras
tas, į lietuvių piliečių klubo sa
lę žmonių prisirinko gana daug. 
Minėjimą atidarė Liet. Bend
ruomenės pirm- Alg. Dragune
vičius. o pravedė Kęstutis Si- 
manauskas. Invckaciją sukal
bėjo kun. A. Karalis. Choras 
giedojo J.A.V. ir Lietuvos him
nus. Atsistojimu pagerbti žuvu
sieji dėl Lietuvos laisvės, įneš
tos minėtų organizacijų vėlia
vos- Buvusieans savanoriams- 
kūrėjams. — Jurgiui Dragune- 
vičiui. Pranui Špakauskui. Ma
tui Palubinskui ir Petrui Balt- 
rukoniui, — prisegti trijų lie-

IEŠKOMI: Chicagoje gyve
nanti Irena Schivarz; anksčiau 
ji gyveno 6141 Fairlawn. Dr. 
S.W. Tacoma, \Vash-. Albinas 
Arminas. San Camillo. Carlar- 
ro (Como) Italy. Gražina Butaus- 
kaitė. gyvenanti Australijoje. 
Jie patys arba žinantieji apie 
juos maloniai prašome praneš
ti adresu: John Danish. 7126 
Upland St.. Phila. 42. Pa- 

PHILADELPHIJOS lietuvių visuomenė stebi Vasario 16 minėjimo programą muzikos salėje. Nuotr. V.
Gruzdžio.

JAUNIMAS Vasario 16 minėjime Philadelphi joje. Nuotr V Gruzdžio.

tuviškų spalvų trikampiai, ko
kius ant rankovių dėvėjo ko
vose dėl Lietuvos laisvės. Pri
segė lituanistinės mokyklos mo
kiniai—Laima Dapkutė ir Rim
vydas Zdanys.

Minėjime dalyvavo Lietuvos 
steigiamojo seimo ir kitų sei
mų narys, Darbo Federacijos 
atstovas Petras Jočys. Sveikino 
ukrainiečių atstovas.

Romas Kezys iš New Yorko 
skaitė paskaitą apie dabarti
nius lietuvių uždavinius sie
kiant Lietuvai laisvės. Jo many
mu, tenka daugiau pasikliauti 
savo jėgomis ir ieškoti nau
jų ryšių, kur mūsų laisvės ko
vai būtų kreipiama daugiau dė
mesio. Prelegentas siūlė dau
giau vertinti savo jaunąsias jė
gas — aukštuosius mokslus išė
jusius organizacijų veikėjus, 
menininkus, kultūrininkus, ry
šininkus su plačiuoju pasauliu. 
Tokių jaunų asmenų jau turi
me pakankamai. Suminėjo vi
są eilę pavardžių-

Be to, reiktų rinkti pasisaky
mus už mūsų tautos kovą ame
rikiečių tarpe, ypač universite
tų prezidentų, parašus prieš ryš
kiuosius rusų-komunistų reži
mo žiaurumus: akademinės lais
vės sunaikinimą, rusifikaciją, 
genocidą, ekonominį išnaudoji
mą. didžiarusių persvarą ir ki
ta. Daryti žygių į J.A.V. bib
liotekas. kad jos įsigytų visas 
anglų kalba išleistas knygas 
apie Lietuvą. Rašyti įtakingiem 
asmenim laiškus, ruošti de
monstracijas ir 1.1. Svarbu, kad 
ir pinigine auka prisidėtume, 
kiek galima daugiau. Prelegen
tas iškėlė ir daugiau reikšmin
gų minčių, kurių deja, sumi
nėti čia neįmanoma-

Pabaigai choras dar pasiro
dė su keliomis dainomis: Kri
tusioms šauliams (Vaičiūno) 
Laisvės varpas (A. Vanagaičio) 
Kur giria žaliuoja (J. Gudavi
čiaus).

Aukų salėje surinkta apie 
500 dolerių.

Vasario 16 paminėjo ir litua
nistinė mokykla- Vasario 15 
per paskutinę pamoką mokyk
los vedėjas papasakojo žymes
nius Lietuvos istorijos įvykius. 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo paskelbimą, nepriklau
somos Lietuvos klestėjimą ir 
dabartinį rusų-komunistų oku
paciją. Laimutė Dapkutė. Vitu- 
tė Šliogerytė. Irutė Virkutytė 
ir Rimas Pilvelis padeklamavo 
eilėraščių.

Vietinė spauda taip pat pami
nėjo Lietuvą ir lietuvių kovas 
su rusų-komunistų okupantais-

J. Bernotas

LIETUVIŲ delegacija pas Connecticuto gubernatorių vasario 14. Iš k. j d. Birutė Zabulienė, Joseph Thomas, kun. Paulius Sabulis, An
tanas Gruzdys, gub. John Dempsey. Algimantas Dragūnevičius. B. Zabulienė laiko rankose Lietuvišką vėliava, kuri vasario 16 buvo iš
kelta Connecticuto kapitelyje Hartforde šalia JAV vėliavos

VATIKANO SUSIRINKIMO TREČIOJI SESIJA BUS
Vysk. Vincentas Brizgys pra

ėjusį savaitgalį lankėsi New 
Yorke ir ta proga Apreiškimo 
parapijos salėje darė praneši
mą apie visuotinį Bažnyčios su
sirinkimą.

Visų pirmą rodė filmą, ku
rioje matėsi vaizdai iš Romos 
miesto. Vatikano, šv. Petro 
aikštės su bazilika ir pirmosios 
susirinkimo sesijos. Tarp dide
lės masės kardinolų ir vysku
pų buvo malonu matyti vienin
telį Lietuvos vyskupą tremty
je. Iš pavergtosois Lietuvos nė 
vienas iš trijų vyskupų nebu
vo išleistas.

Savo pranešime vysk. V. 
Brizgys palietė eilę įvairių 
klausimų, o paskui atsakinėjo 
į paklausimus.

Kam susirinkimo reikėjo?
Jis nebuvo būtinas. Daugelį 

klausimų galėjo ir gali sutvar
kyti popiežius ir kongregacijos 
savo dekretais- Ligi šiol susirin
kime jokios tikėjimo dogmos 
nepaskelbta ir jos nelaukiama. 
Trečioji sesija bus paskutinė ir 
trumpa. Jos darbotvarkėje nė
ra numatyta kokių nors ypa
tingų klausimų. Tai kam susi
rinkimo reikėjo?

A vsk. Blizgio pranešimas Ą>'ew Y orke

Susirinkimas buvo reikalin
gas ir geras jau tuo, kad su
važiavo visa Katalikų Bažny
čios hierarchija. Galima buvo 
susidaryti gerą vaizdą, kaip ji 
visame pasaulyje atrodo. Ant
ra. buvo pasikeista mintimis ir 
rūpesčiais laisvose diskusijose, 
kuriomis žavėjosi net ir stebė
tojai nekatalikai. Nuomonės 
skyrėsi ne esminiais tikėjimo 
klausimais, bei dėl apaštalavi
mo priemonių, būdų ir aplinky
bių.

Susirinkimas išjudino dauge
lį Katalikų Bažnyčios reikalų, 
kurie šiaip jau nebūtų iškilę. 
Jiem tvarkyti ir įgyvendinti bus 
imtasi priemonių Romoje ir 
atskirose vyskupijose. Tad dar
bas jau pradėtas.

Pagrindinis susirinkimo 
tikslas

Kai kas kreipia dėmesį į an
traeilius dalykus, pavyzdžiui. į 
kai kuriuos liturgijos pakeiti
mus. Tai nėra esmė. Susirin
kimo svarbiausias tikslas —iš
judinti ir atnaujinti K. Bažny
čios gyvenimą, suprasti dabar
ties laikus, jiems prisitaikyti 
su savo tikėjimu, parodyti ka
taliko vieta ir pareigas jo ap
linkoje. Pavyzdžiu galime im
ti. kaip mes žiūrime į netikin
čius. Ar rūpinamės jiem ats
kleisti Kristaus tiesa? Katalikai 
daug yra padarę ir daro labda- 

Draudimo nėra .. .
(atkelta iš 2 pslj

— Tokio įstatymo nėra.
— Jei valstybė atskirta nuo 

bažnyčios ir bažnyčia nuo vals
tybės. tai kokiu konstitucijos 
pragrafu remdamasi valdžia ki
šasi į bažnyčios gyvenimą, ne
leidžia vyskupam ar kunigam 
eiti pareigų, be valdžios sutiki
mo negali net jaunuolis įstoti 
į kunigų seminariją? Kokiu pa
ragrafu remdamasi. Rusijos 
komunistinė valdžia nori būti 
visų bažnyčių galva, kaip yra 
buvęs caras ortodoksų bažny
čios galva“?

_  Tokis paragrafas man ne
žinomas.

Pagal Tėvynės balso paskelb
tus klausimus ir atsakymus, iš
eina. kad įstatymų bažnyčiai 
persekioti, drausti tą ar kitą 
tikėjimo ve.ksmą nėra, o betgi 
valdžia persekioja ir draudžia. 
Taigi persekioja ir draudžia be 
teisinio pagrindo, be Įstatymo. 
Draudžia nelegaliai. Panašiai, 
kaip kitados caro valdžia drau
dė lietuviam knygas taip pat 
be įstatinio. 

ros srityje, kad alkanas būtų 
pavalgydintas ir nuogas pri
dengtas, bet ar jis nealksta 
dar ko kito? Ar jis yra krikšty
tas“? Katalikų rūpestis tuo klau
simu yra labai apleistas. Gyve
na šalimai arba net drauge, 
bet neapaštalauja. Evangelijos 
tiesos neatskleidžia.

Tie klausimai yra paskutinės, 
trečiosios susirinkimo sesijos 
darbotvarkėje- Vyskupai savo 
pastabas jau įteikė. Ligi birže
lio mėn. jie gaus iš Romos vi
są medžiagą. Trečiojfi sesija 
priims nutarimus.

VASARIO 16 MINĖJIMAS NEWARKE
Lietuvos nepriklausomybės 

šventė paminėta vasario 16. 
Pamaldos Švč. Trejybės bažny
čioje buvo 10:30 v. Mišias au
kojo ir pamokslą pasakė kun. 
P. Totoraitis- Prie altoriaus bu
vo Amerikos ir Lietuvos vėlia
vos- Kitas vėliavas įnešė lietu
vių veteranų posto nariai ir 
jų pagelbininkės. Giedojo para
pijos choras, vadovaujamas var
gonininko Kl. Bagdonavičiaus. 
Pamaldos baigtos Amerikos ir 
Lietuvos himnu.

Prie lietuviško kryžiaus padė
tas vainikas. Minėjimo progra
ma buvo šv. Jurgio salėje 3v. 
popiet. Newarko lietuviai vete
ranai įnešė vėliavas. Amerikos 
ir Lietuvos himnus sugiedojo 
Rūtos ansamblis, invokaciją su
kalbėjo kun. P. Totoraitis. Svei
kino kleb. Ig. Kelmelis. Tele
grama sveikino iš Washingto- 
no senatorius Clifford P Case 
ir New Jersey senatorius Sar- 
cone.

Kalbas pasakė konsulas Vy
tautas Stašinskas. Jonas Valai
tis. konselm Philip E. Gordin. 
Davis H. VViener ir majoro at
stovas Paul Reilly.

KUN. PETRAS TOTORAITIS Ncwarkc vasario 16 eina iš bažnyčios prie 
lietuviško kryžiaus padėti vainiko. Nuotr. inž. V Melinio.

PASKUTINE
Ar susirinkime liestas 

komunizmas?
Yra susidariusi klaidinga nuo

monė, kad susirinkimas tuo 
klausimu tylėjo- Pasisakyta ne
be vieną kartą, tačiau tam tik
romis progomis, nes buvo kiti 
klausimai svarstomi. Tas klau
simas specialiai iškils paskuti
nėje sesijoje, kai bus svarsto
ma religijos laisvės tema. Ant
roje sesijoje popiežius Paulius 
VI užsiminė komunizmą savo 
kalbos pradžioje ir pabaigoje. 
Pasaulinė spauda to neiškėlė. 
Kalbėjo taip pat Lenkijos kar
dinolas St. Wyszynski ir ypač

(nukelta į 8 psl.)

Meninę programą išpildė Rū
tos ansamblis, vadovaujamas 
muz. Alg. Kačanausko, ir Ne\v- 
arko Aušros Vartų šeštadieni
nė mokykla, vadovaujama Pau
linos Tiknienės ir Onos Skur- 
vydienės.

Salėje surinkta aukų 500 dol. 
Išlaidoms padengti sumokėta 
187-68 dol. Nors oras ir buvo 
blogas, bet žmonių buvo pilna 
salė.

N.J. Tarybos pirm. inž. V. 
melinis perskaitė gubernato
riaus Richard J- Hughes ir 
Newarko miesto majoro Hugh 
J. Addnizio proklamacijas, te
legramas ir rezoliucijas.

Taryba dėkoja visiems, kurie 
prisidėjo prie šio minėjimo pa
sisekimo Dėkoja aukotojams 
ir šv. Jurgio draugijai, kuri ne
mokamai davė salę. Minėjimą 
atidarė A.S. Trečiokas, toliau 
programai vadovauti pakvietė 
Tarybos pirm. inž. Valentiną 
Melinį.

Vasario 16 prie miesto val
dybos buvo iškelta Lietuvos 
vėliava ir didelė iškaba su įra
šu: 46-th Anniversary of Lit- 
huanian Independence. A.S.T.

— Kun. Albertas Zanavičius, 
buvęs New Britain. Conn., lie
tuvių parapijos vikaras, paskir
tas klebonu į New Haven, 
Conn., lietuvių parapiją.
— Dr. Juozas P. Kazickas, 

New York, N Y., “Neries” ben
drovės vienas iš vadovų, rašo 
Rezoliucijoms Remti Komiteto 
vadovybei: “Dirbate nepapras
tai didelį ir puikų darbą.... 
Rezoliucijų reikalu parašiau 
laiškus kongresmanui Morgan 
ir senatoriams Fulbright ir Ja- 
vits. Siunčiu jums parašytų 
laiškų nuorašus . . . "Kiekvienas 
lietuvis kviečiamas prisidėti 
prie rezoliucijų pravedimo. Vi
sais reikalais rašyti: Americans 
for Congressional Action to 
Free the Baltic States, Post Of
fice Box 77048, Los Angeles, 
California, 90007.

— Frank T. Lamb, Roches- 
ter, N.Y., miesto burmistras, 
įsijungė į Rezoliucijoms Remti 
Komitetą. Tuo reikalu į jį buvo 
kreipęsis Juozas Jurkus. Rezo
liucijoms Remti Rochesterio 
skyriaus pirmininkas.

— Kun- kleb. J.C- Jutkevi- 
čius, Athol, Mass., Lietuvos vy
čių Lietuvos reikalų komisijos 
pirmininkas, rašo Rezoliucijom 
Remti Komiteto vadovybei: 
“. . .Netrukus išeina naujas biu
letenio numeris, kuris ištisai 
skiriamas rezoliucijų reikalui.” 
Visos patriotinės lietuvių orga
nizacijos turėtų pasekti Lietu
vos vyčių pavyzdžiu.

— Kun. St. Ylos parašyta 
mergaičių problemas nagrinė
janti, knyga. Moderni mergai
tė, spausdinama Nek. Pr. M. se
serų spaustuvėje Putname, Con- 
neetieut. Veikalas aktualus stu
denčių ir moksleivių amžiaus 
mergaitėms ir jų tėvams.

— Nauji Lietuvių Fondo na
riai, įnešę fondan po šimtą do
lerių: JAV Lietuvių Žurnalistų 
Sąjungos Chicagos Skyrius. 
Lietuvių Mokytojų Draugija 
Bostone, Mass., Rauba Vincas 
ir Natalija. Oakwille, Conn., 
Paliulis Jonas, Water b u ry, 
Conn., Skipitis Rapolas ir Ly- 
dija, Chicago. III., Budreckas’ 
Stasys, Genys Bronius ir Emili
ja. Janušonis Povilas, Juzė ir 
Vytautas, Vitkauskis, Michael 
L. — visi iš Kenoshos, Wisc., 
Norkus Petras ir Teresė, Hart
ford. Conn., Grinius Juozas ir 
Beatriče. Wethersfield, Conn.. 
Petrauskas Jonas ir Liud-, Oak 
Park, III., Kun. A. Račkauskas, 
Brooklyn, N.Y., Washingtono 
Lietuvių Moterų Klubas. Ba
ranauskas. Jurgis. Sunderland 
Mass.. J. Baranauskas yra se
nas pensininkas, bet. jei svei
kata leis, žada įnešti dalimis vi
sa tūkstantį dolerių. Tai dide
lė auka..

— Med. dr- Kazys G. Ambro- 
zaitis, Portage. Ind.. baigia su
formuoti Rezoliucijoms Remti 
Komiteto skyrių. Skyriaus va
dovybė sudaroma iš eilės lie
tuvių darbuotojų.

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

MALDAKNYGE

DIDYSIS 
RAMYBĖS 
ŠALTINIS

PREL. PR. JURO

Pataisytas III leidimas
Išleido Tėvai Pranciškonai

640 pusi. Kaina 4 dol Labai 
patrauKli. <inka kaip dovana 
visokiomis progomis. Gauna
ma pas knygų platintojus ar 
leidėjus adresu: -

FRANCISCAN FATHERS 
DARBININKAS

910 Willoughby Avenue 
Brooklyn 21. N. Y.
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VASARIO 16 MINĖJIMAS
Dayton, Ohio — Mūsų lietu

viu kolonija Vasario 16 minė
jimą atšventė įspūdingai, šven
tės išvakarėse, vasario 15 iš 
WAVI radijo stoties kalbėjo į 
amerikiečius nrof. dr. Vvtautas 
Bieliauskas iš Cincinnati ir day- 
toni'kis (Mr. X.). sunaikin
dami su Lietuvos ir kitų 
bolševiku paverstu kraštų būk
le. tain pat atrakinėdami i te
lefoninius paklausimus, kurių 
buvo gausiai.

Vasario 16 d. 10 vai ivvko 
pamaldos Šv. Krvžiaus lietuvių 
narapiios b^žnvč’oi. Mišias au
kojo paraniios klebonas kun. 
T'tas Narbutas pasakydamas 
tai dienai pritaikyta gražų pa
mokslą. G’edoio narapiios cho
ras ir svečiai solistai iš Cleve- 
lando Nora Braziulienė ir Va
cys Jurgelis.

Pnr;et 3 va), naraniios sa
lei ivvko minėiimas-koncertas, 
kuri atidarė kun. T. Narbutas. 
Sugiedojus J.A.V. himną, svei
kinimo žodi tarė Uetuvos kon
sulas iš New Yorko Anicetas 
Simutis ir Davtono universite
to prof. dr. TTiomas Campanel- 
le. Gautus sveikinimus — Ohio 
gubernatoriaus, Daytono majo
ro ir senatorių — paskaitė S. 
Kavy, o padėkos rezoliucijas— 
Pr. Gudelis- Susirinkusieji re
zoliucijas vienbalsiai priėmė. 
Jos bus pasiustos gubernato
riui, majorui bei senatoriam.

M. Vaitkus, 8 m. amžiaus, 
anglų <kalba perskaitė referatą: 
“February 16”. Turiningą ir 
gražią pagrindinę kalbą pasa
kė svečias iš Columbus. Ohio, 
dr. Antanas Jasys.

Po iškilmingosios minėjimo 

ELIZABETH N. J.
Elizabeth, NJ- Lietuvos ne

priklausomybės sukaktis pami
nėta vakario 16. Minėiima ren
gė ALB Elizabetho Apylinkės 
Valdyba. Rvte 11 v. šv. Petro ir 
Povilo lietuvių bažnyčioje kun. 
J. Pragulbickas aukojo mišias 
už Lietuva, o kun. V. Karadevi- 
čius pasakė tikrai gražų, mo
mentui pritaikintąi pamokslą.

Mišioms pasibaigus, parapi
jos klebonas prel. M. Kemežis. 
asistuojant kun. J. Pragulbic- 
kui ir kun. V. Karalevičiui. ce- 
lebravo pamaldas už žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės, kurių me
tu buvo sugiedota “Libera” ir 
“Marija. Marija"

Pamaldų metu giedoio para
pijos choras, vadovaujamas 
varg. V. Mamaičio.

Popiet 4 vi. minėjimas buvo 
tęsiamas lietuviu salėje. Kalbė
jo St. Lūšys iš New Yorko. Be 
to. kalbas pasakė Elizabetho 
miesto majoro įgaliotinis Mr. 
T. Gora ir prel. M. Kemežis. In- 
vokacija skaitė kun. J- Pragul
bickas. Menine programos da
lį išpildė Elizabetho skautai-ės.

Atatinkamos rezoliucijos pa
siustos JAV prezidentui. Vals
tybės sekretoriui ir kitiems 
aukštiems pareigūnams

Lietuvos laisvinimo reikalam 
surinkta -400. Aukojo S. Pet
rauskas — 25 dol.. Alb. Stoi
kas 16. Po 10 — Valuzis. kun. 
J. Pragulbv kas. kun. V. Kara- 
le vičiu s, Budreckienė. P. La- 
nvs, J. Strimaitis, B. Juškys, 
Mr- Mrs. Kudulis. Ragauskas, 
S. Seniūnas. Bitėnai. J. Didž- 
balis. V- Budnikas. Subačiai ir 
Bražėnai. Po 5 — Jarmas, V. 
Tomkus. P. Normantas, B. Ma

dalies sekė koncertas, kurio 
pradžiai po viena eilėrašti pa
deklamavo daytoniškės: Danu
tė ir Brute Masilionytės. Ire
na Arammaitė ir Laima Rašti- 
k’ tė. Po iu, Vvtauto Brąziulio 
vadovaujama Clevelando me
nininku mirte — solistai No
ra Braziulienė. Julius Kazėnas 
ir Vacvs Jurgelis. šokėios-dek- 
lamuotoios seserys Milda ir Rū 
ta Jokuba:*tytės akonoonuo- 
jant pianistei Genovaitei Kor
sakienei — išpildė koncerto 
programa, sudainuodami visą 
eile lietuviu ir kitataučių kom- 
po^'torių dainų.

Rūta Jokubaitytė meniškai 
nndcklamavo viena eilėraštį ir 
abi su sesute Milda pašoko mo- 
zūrką irklumnakoii.

Koncerto užbaigai Vilimaičiu 
šeimos orkestras “Noveltones” 
vadovaujamas M.E. Vilimaitie- 
nės. susidedąs iš dvieiu akor
deonų, gitaros ir bugnu. gra
žiai oa?rojo tris nuotaikingus 
dalykėlius. Minėjimas-koncer - 
tas baigtas Lietuvos himnu.

Anąlų ir lietuvių kalbomis 
programą pranešinėjo Aušra 
Raštikytė ir Aldona Masiliony- 
tė.

Baigiamąjį žodi tarė kun. T. 
Narbutas, padėkodamas visiem 
programos pildytojarp ir atsi
lankiusiems i minėiima davto- 
niškiams ir kitu kolonijų lietu
viams bei svečiams amerikie
čiams

Vėliau pasivaišinta kava ir 
užkandžiais, kuriuos parengė 
davtoniškės moterys, Marijos 
Lukienės vadovaujamos.

Lietuvos laisvinimo reikalam 
su rinkta 415 dol. JD.

lišauskas. Mamaitis. D. Jankaus
kas. A. Pocius. Mogenis. Dir
ginėtus. J. Liubinskas. Šlepetys, 
Miežaitis, žindžius. Lokis. V. 
Misiūnas. Bartys. J. Levickas. 
Stankniūnienė, Juška, A. Dei
vis, Jankūnai, Stongvila, Džo
jas, Dūda. Valaitis. Damijonai
tis irKirslienė. Kiti aukojo po 
mažiau.

Dr S. Petrausko, jaunesny
sis brolis Jurgis, mirė Lietuvo
je vasario 8. Už mirusio sielą 
gedulingos mišios su egzekvi
jomis bus kovo m- 2 d. 8 vai. 
ryto.

Kaziuko mugę skautai rengia 
kovo 8, lietuvių salėje (269 Se- 
cond St.). Mugės metu svečiai 
turės progos ne tik įsigyti pa
čiu skautu bei skaučių paga
mintu darbelių, bet ir pavaišin
ti skaniais, skaučių pagamin
tais pietais. Mugės pradžia 8 v. 
ryte, o pietūs bus nuo 1 v- Lie
tuviškoji visuomenė kviečiama 
gausiai dalyvauti. Mž. D-ė-

NASHUA, N.H.
Vasario 16 minėjimas įvyko 

Šv. Kazimiero parapijos bažny
čioje vasario 16- Pamaldų me
tu šiai progai pritaikintus turi
ningus pamokslus pasakė kun. 
J. Bacevičius angliškai ir kun- 
A Vainauskas lietuviškai. Gra
žiai pasirodė ir parapijos cho
ras vadovaujamas vargoninin
ko J. Tamulionio. Aukų Lie
tuvos vadavimo reikalams ir 
vargą kenčiantiems lietuviams 
sušelpti buvo surinkta vos 68 
dol. ir 10 centų, nes dėl ne
paprastai blogo oro. sniego pū
gos. nedaug žmonių minėjime 
galėjo dalyvauti. P.S.

LIETUVIŲ DELEGACIJOS pas Los Angeles miesto kurmistrą. Iš k. į d. Lietuvos garbės konsul. dr. Julius J.' Bielskis, Felicija Prekery- 
tė, burmistras S. W. Yorty, (laiko delegacijos dovaną), žibutė Balsytė-Brinkienė, Stasys Paltus, Kostas Liaudanskas. Delegacijos prašė 
burmistrą Vasario 16 proga išleisti proklamaciją.

W MĖTĮ LIETUVIŲ TAUPYMO - SKOLINIMO ĮSTAIGAI
Keamey, NJ- — Jau dauge

lį metų lankau lietuvių taupy
mo ir skolinimo draugijos me
tinius susirinkimus ir stebiu 
šios draugijos veiklą. Daug lie
tuvių ne t k iš Kearny, bet ir 
iš tolimesnių apylinkių čia yra 
pasidėję savo sutaupąs arba ga
vę paskolas namam įsigyti ar
ba jiem taisyti.

Kasmet atskleidžiami didėja 
balansai su augančiu kapitalu 
ir taupytojų skaičiumi. Jei prieš 
40 metų saujelė susipratusių 
lietuvių šia draugiją kūrė ma
žomis savo sutaupomis, tai 
šiandien jos balansas (1963 
gruodžio 31) $4,310.950.14, o 
ligi š.m. gruodžio 31, reikia ti
kėtis, pasieks $5.000.000

Penki milijonai, palyginus, 
jau nemažas pinigas, ir jį tvar
kyti reikia sugebėjimo ir gero 
patyrimo. O tokių sugebėjimų, 
pasirodo, lietuvis turi, nes per 
40 metų sukrovė netoli penkių 
milijonų dolerių. Iš atskirų 
pozicijų pažymėtinos šios: na
rių sutaupos $4,002.398,69, pa
skolos namam įsigyti bei taisy
ti $3,794.007.13. rezervo kapi
talas -173,780.62, grynų pini
gų operacijoms -237.860.17. tai 
nemaži skaičiai kalbą už drau
gijos stiprų finansinį pajėgu
mą ir didelę pažangą.

SOLISTC JANINA ŠALNIENC

Draugijai vadovauja senes
nės kartos lietuvis, visuomeni
ninkas, artimas visiems lietu
viškiem reikalam.—Julius Pak- 
nis. Jau daug metų jis narp
lioja ir sprendžia įvairius fi
nansinius reikalus, daug na
mų pūkinių praėjo per jo ran
kas- Ir dabar, nors jau metų 
krūva slegia jo pečius, jis gy
vas ir apsukrus prekyboje ir 
finansiniuose klausimuose. Iš
vykdamas atostogų Į Floridą, 
prašė painformuoti lietuvių

SOLISTĖS J. ŠALNIENĖS KONCERTAS 
t.

Miami, -Fki. ~ — Sėkmingai 
praėjo didysis koncertas, kurį 
suruošė Miami Balfo 39 sky
rius vasario 3 d. liet, piliečių 
klube. Koncerto turtingoje pro
gramoje sužibėjo nepaprastu 
švelnumu kolaratūrinis sopra
nas iš Chicagos atvykusios so
listės Janinos Dainienės-

Ji gimė Suvalkijos žemėje. 
Viena jos pirmųjų mokytojų 
buvo Vincė Jonuškaitė. Daina
vimą ir muziką studijavo Miun
cheno konservatorijoje. Vėliau 
atvykusi į JAV, mokėsi garsio
je muzikos mokykloje (Eastman 
School of Music) Rochesteryje. 

spaudą apie šios draugijos veik
lą. Vadinasi, ir išvykdamas at
ostogų. negali pamiršti draugi
jos reikalų. Julių Paknį kaip 
gerą prekybininką, įvertino ir 
svetimtaučiai, išrinkdami Hud- 
son apskričio Savings and Loan 
Association Legion direkto
rium.

Savaime aišku, jog vienas pir
mininkas negalėtų visų reika
lų aprėpti. Draugija turi visą 
eilę kitų darbuotojų: Jurgi Ka
tilių — vicepirmininką, Petrą

Ir dabar studijas tęsia pas Mrs. 
Ruth Singletary. Be didelio dar
bo studijoje ir dalyvavimo 
lietuvių iškilmingose programo
se. ji dar augina du sūnus, ku
riems taip pat pašvenčia nema
žai laiko.

Janina Šalnienė koncerto 
programą pradėjo lietuviško
mis dainomis: Vai gražu, gra
žu (Kačanauskio), Mano sieloj 
šiandien šventė (Tallat Kelp
šos). Tą dainą ankščiau girdė
davau išpildant bravūriškai, 
bohemiškai. Solistės J. šalnie- 
nės subtylus įsijautimas į sie
los šventę davė įdomų atspal
vį. tą dainą įvilkdamas į tik
rai šventišką rūbą, suteikda
mas jai gilesnės prasmės ir 
grožio. V Kuprevičiaus Lakš
tingalos giesmė praskambėjo 
lyg paukštės daina, čia jau pra
šneko Lietuvos lakštingala!

Sužėrėdavo tikrais briliančiu- 
kais jos koloratūra įvairių ope
rų arijose (Bohema, Rigoletto 
ir k.), čia ji pasiekė muzikinio 
talento aukštumos. Buvo mo- | 
mentai, kada apmirdavo visa £ 
salė, kai solistė dainavo | 
pianiss:mo savo nepaprastu | 
švelnumu. f

Kultūringai ir nuoširdžiai i 
pranešinėjo Valerijonas Sim- 
kus. beatostogaująs Miami- — <1 
A-gi negražu? — kalbėjo jis į 
prts sužavėtas trims Baltijos < 
sesem išėius į sceną: Anita No- 5 
vickaitė (lietuvė). Mėta Sepp 
(estė), ir Peterson (latvė-akom- < 
paniatcrė), kurios padainavo ke- į 
tetą lietuviškų liaudies dainų. « 
Garbė Baltijos krantų dukrom! 
Jų suorganizavimo nuopelnas 
ir didelė padėka priklauso mū- < 
sų nenuilstamai veikėjai, solis- < 
tei Anitai Novickaitei.

Mažytės lietuvaitės, taut. rū
bais pasipuošusios. įdavė daini
ninkėms gėlių puokštes. Kon
certas praėjo pa kilnioje nuotai
koje: be to, publika buvo vai
šinama užkandžiais ir kava.

Janė Norima 

Velevą — sekretorių, J. Belza 
— iždininką, J. Condon — rei
kalų vedėją, Z. Dasker — ve
dėjo padėjė’ą ir direktoriai: 
Jurgis Bezgela, K. Nekrošius, 
VI. PlilcaiEs, Fr. Gelenitis, dr. 
S.A. Mickewich, J- Salvest ir 
P. Čiurinskas. Šie vyrai, dau
gumoje su lietuviškomis pa
vardėmis. vadovaujant pirm. 
J. Pakniui, valdo ir tvarko lie
tuvių taupymo ir skolinimo 
draugiją Kearny, N.J.

Norima priminti visiem lietu
viam, kad jie atkreiptų dėme
sį į šią lietuvišką finansine įs
taigą ir prie jos prisirašytų. 
Taupydami savo sutaupąs pas 
savuosius, gausime tokį pat at
lyginimą, lietuvišką patarnavi
mą ir visokias lengvatas na
mus įsigyjant ar taisant. Jei 
svetimtaučių panašios Įstaigos

DARBININKO SKAITYTOJAM
DARBININKO administracija labai prašo neuždelsti 

atsilyginti už laikraštį. Raginimas sudaro naujas nerei
kalingas išlaidas.

SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 
dedamas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:
Darbininkas, 910 Willoughby Ave^. Brooklyn, N. Y. 11221

Prašau pratęsti prenumeratą 1964 metams.

Vardas ir pavardė ........... ......................... ............. ............

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

Siunčiu už prenumeratą $................, aukų $...........  Viso $...............

< Data) (Parašas)

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS

Sutem’.i garsai. V. Stankus. 10 muzikos šokiu...... Stereo 6.00
Dainos iš L>e*vvos. L. Juodis su Rūtos ans. 16 dainų. Ster. $5 
Lietuvos prisiminimai. L. Juodis. 14 liet, dainų akomp. gitara 
Pavergtos T*wnės dainos ir šokiai. 2 pi.. 24 1. šokiu ir dainų 
l ietuvių tautiniai šokiai. .T. Stuko leid. 14 tautinių šokiu .......
Težvdi vėliai Lietuva. Vvčių choro (dainuota 17 liet, dainų .... 
Lietuviški šokiai, akordeonu K. Daubaro (grota 18 liet, šokių 
Dainos Lietuvai. S. Cerirnės komp. (dainuota 12 liet, dainų .... 
Mvlėsi Lietuva iš tolo. II dainų šventės 15 rinktiniu dainų 
Lietuvos kanklės. 14 liet, kūrinių, vad. O Mikulskinei. Ster. $5 
Kalėdų giesmės. Br. Budriūno Ansamblio 11 kalėd. giesmių 
Tėvynei aukotam. Dainavos Ansamblio. 14 I dainų. Ster. .<6 
Mes oadainuos m. Čiurlionio Ansamblio 16 1. dainų. Ster. $7.50 
Lietuviški maršai. Br. Jonušo (rrota 12 liet, patrijot. maršų 
Ar žinai ta šalį. R Macienės. 13 liet, dainos solo
A. šabaniausko. po 12 dainų-šokiu X ir XI albumai po $5 00 
Lietuviškos dainos ir šokiai. Monitor Co. 16 1. dainų ir šokių 
S. Barkaus radijo vak. dainuoja. 10 kalėdinių ir 10 liet, dainų 
Rožės ir tylCs vakarai. V. Stankus. 11 lentos muz. šokiai 
Ar pameni. V. Stankus. 10 šokių muzika solo. . Ster. $6 
Milžino paunksmė. Montrealio 1. dramos teatro 3 pi. albumas 
žirginėliai. Montreelio liet, dramos vaikams nnsaka
Trijų metų Irutė. Ir. r,lešit>f*s 8 liet, patriotinės vaik. daP'os 
Lietuviškų dainų, šokių, polkų. Žukausko-Vasiliausko juokai 
Lithuanian 2-spėrd rerord rovrse
Liet, dainų ir operų rinkiniai. J. Karvelis. 10 plokštelių po 
C'evelando Vyrų oktetas. 12 muzikos šokiu rink. 
Lietuviškos kamerinės muzikos 2 pi. Iz. Vyt. Vasiliūno 
Dainuojame su Rūta. J Stukas. Rūtos ans. 17 liet d Ster. $5 
Lione Jodis Contraito, Town Hali 14 kūrinių rečitalio pi.
7 Kristaus žodžiai. Šv. Kazimiero parapijos choras 
Poezija. A. Gustaitis ir Stanys Santvaras 
Lithuanian 2-speed record course < Nr. 1. 2 pi. 2 žod.»

DARBININKO ADMINISTRACIJA 
910 VVILLOUOHBY AVĖ., BROOKLYN, N. Y. 11221

< Persiuntimo išlaidom prašom pridėti 50c)

RADIJO PROGRAMOS
BOSTON. MASS. 

Vedėjas 
JONAS J. ROMANAS. Sr. 

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

BOSTON. MASS. 
Vedėjas 

STFP. MINKUS 
WLYN — 1360 kilocycles 

ir FM 101.7 banga 
Sekmadieniais nuo 1 - 1:30 vai. p.p.

BROCKTON. MASS. 
Vedėjas P. VIŠČINIS 

173 Arthur St.. Brorkton 18. Mass. 
Tel. JU 6-7209

AM bang. 1190 kil. - FM bang. 105.7 
n.eg. iš WKOX. Framingham. Mass. 

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte

DETROIT, MICH. 
Vedėjas RALPH J. VALATKA 

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

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

HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGŪNĄ VICIUS 

WPOP, 1410 klc.
273 Victoria Rd.. Hartford 14, Conn. 

Tel. CH 9-4302
Sekmadienį — 11-12 vai. dieną

PH1LADELPHIA, PA.
WTEL, 860 banga 

Ved. ADOLFAS GAIGALAS 
335 Titan St., Philadelphia 47. Pa. 

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

WATERBURY, CONN.
wwco — banga 1240-1000 klc.

Ved ANT. PALIULIS 
321 Robinvvood Road 

pran. E d v. M e 1 n i n k a s 
Sekmad. — nuo 12:30 - 2 vai. p.p.

CHICAGO, ILL.
SOPHIE BARČUS — Šeimos radijo 
programos. Radijo stotis W0PA — 
Oak Park. III. 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.

išauga į didelius kapitalus, ko
dėl negali ir lietuviai savo 
draugiją išvystyti į milijoninius 
kapitalus, o tai juk būtų nau
dinga netik Kearny lietuviam, 
bet ir aplamai visiem lietu
viam

Schuyler Savings and Loan 
Association of Kearny, N. J. 
adresas: 24 Davis Avė, Kear
ny, N.J., Telef: WY 14)001, 
WY 1-7260. J. Mėl.

$5.00
4 00 
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800 
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400 
400 
400 
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5 00
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10 00
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5 00 
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Dievas pas Kristi- VAJAUS AUKOS BAITUI
joną Donelaitį

J. Bernotas sausio 31 Darbi
ninkui davė puikų straipsnį: 
“Kristijono Donelaičio 250 me
tų sukaktis”, šio straipsnio vie
noje vietoje rašoma:

“Iš viso, Donelaitis Dievo 
vardą savo raštuose mini gana 
dažnai”. .

Aš specialiai perskaičiau 
“Metus”, išleistus 1940 m. Kau
ne, ir radau, kad Kr. Donelai
tis Dievo vardą per visus “'Me
tus” mini 90 kartų. Giesmėmis 
pasiskirsto taip: “Pavasario 
linksmybėse” Dievo vardas 
paminimas 26 kartus, “Vasaros 
Darbuose” — 16, “Rudens Ge
rybėse” — 17, ir “Žiemos rū
pesčiuose” — 31. Be to, “Pa
vasario linksmybėse” du kartu 
paminėtas Sutvertojis. Visuose 
“Metuose” tik kartą paminėtas 
Kristus (136).

V. Prižgintas

Bayonne, N. J.
Bayonnės lietuviai Lietuvos 

nepriklausomybės šventę pa
minėjo vasario 9. Minėjimas 
buvo surengtas liet' piliečių 
klubo salėje 3 vai. popiet.

Rengimo komitetui vadova
vo Alfonsas Jakupčionis, o pa
čiam minėjimui —Vytautas Ka
volius, Prof. Jokūbas Štokas 
parodė filmą apie Lietuvą ir pa
pasakojo savo kelionės įs
pūdžius. Dalyvavo apie 150 su
augusių ir apie 50 vaikų. Pa
sirodė Keamy Lietuvos jaunie
ji vyčiai, vadovaujami Ann 
Klem. Tris solo dainas padai
navo Adelė Mačiulaitienė.

Minėjime dalyvavo kuni
gai: kum dr. Jonas A- Starkus, 
kun. Petras F. žemeikis, kun. 
Raymond Thompson, kun. Al
bertas Matulis, kun. Alfredas 
Žemaikis. Surinkta aukų 200, 
kurie bus pasiųsti Alto centrui 
Chicagoje.

Priimtos revoliucijos ir jos 
bus pasiųstos JAV prezidentui, 
sekretoriui ir vietos spaudai. 
Minėjime taip pat dalyvavo 
miesto tarybos nariai: A1. 
Dworzanski, Dennis Collins, Jo- 
seph Makowski ir kongresm. 
Comelius E. Gallagher atsto
vas. •

Vasario 14 miesto majoras 
paskelbė lietuvių dieną. Sekma
dieni, vasario 16, buvo iškil
mingos mišios ir maldos lietu
vių tautos intencija. Ž

IRUTE GIEČIOTE

PUIKI DOVANA
Bet kuria proga labai tinka 

dovanom Irutės Gto&ūtė* įdai
nuota Hi-Fi lietuviška plokš
telė — 8 lietuviškos patrioti
nės dainelės. Filmų ir televizi
jos aktorė Rūta KflnKmytėLee, 
išklausiusi plokštelės, parašė 
Irutei: “Mano geriausi linkėji
mai gabiai ir nuostabiai so
listei”. Plokštelė gaunama pa-, 
piginta kaina už 3 dol. (per
siuntimas 50 c.). Rašyti Darbi
ninkas, 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn, N.Y. 11221.

— Krepšinio komitetas, ap
taręs išvykos reikalus su orga
nizaciniu komitetu, pranešė 
Australijos sporto vadovybei, 
kad pirmas rungtynes galėtų 
žaisti liepos 11. šia diena pra
dedant. atitinkamai bus sutvar
kytas ir tolimesnis rungtynių 
tvarkaraštis.

DetroiL Mich.
Lietuviu Dramos Mėgėju sam

būris, vadovaujamas režisierės 
Zuzanos Mikšienės, vasario 23, 
sekmadienį, 3 v- popiet lietuvių 
namuose, Tillman ir Buttemut 
kampas, vaidina Ibseno “No
rą”- Vaidinime dalyvauja: Ra
sa Lišauskaitė, Vincas Žeberta- 
vičius, Algis Pesys, Irena Lau
rinavičienė, Algis Gladkauskas 
k Zita Dargelytė. Pelnas ski
riamas Vasario 16 minėjimo iš
laidoms padengti.

Minint Vasario 16, prie mies
to valdybos buvo iškelta lietu
viška vėliava. Pakėlimo iškil
mėse dalyvavo skautai. Detroi
to Free Press įsidėjo nuotrau
ką iš vėliavos pakilimo. Guber
natorius Romney išleido prok
lamaciją, skelbdamas Lietu
vos dieną. Proklamaciją sumi
nėjo Assodat. Press agentūra. 
Atskiras minėjimas buvo su
rengtas lietuvių radijo valandė
lės, kalbėjo J. Matulionis ir dr. 
Adolfas Darnusis. Viešam mi
nėjime kalbėjo senatorius Phi
lip A. Hart. Aukų minėjime su
rinkta virš 2000 dol. Aukos 
jau pasiųstos Amerikos Lietu
vių Tarybos centrui Chicagoje. 
Miesto majoro proklamaciją mi
nėjime perskaitė miesto admi
nistracijos atstovas Robert 
Reppke. vr.

Lindofb NJ. — Balto 132 
skyrius 1962-1963 m. vajaus 
metu surinko 263 doL ir 150 
svarų drabužių, kurie persiųsti 
Balto Centrui New Yoske- šių 
metų vajus pradedamas kovo 
1 ir truks iki birželio 1. Au
kas rinkti jau pasižadėjo: S. 
Cerienė-Mulks, A Liudvmaitie 
nė, K ir L. Kubai&ai, M. Kli
mas, St Ramonas, K. Degutis, 
VL Adomavičius, SL Vaičiūnas, 
1L Varneckas, VL Tursa, J.

Skyriaus valdyba prašo visus 
lietimus neužtrenkti aukų rin
kėjams durų, o plačiai atverti 
ir savo širdis ir piniginę, nes 
vargstimčių skurde brolių ir se
serų skaičius nesumažėjo.

,1962-1963 vajaus metu auko
jai Regalija Yršienė — 15 doL, 
A- ir A. Skučai, K Degutis ir 
Dr. A. Levine — po 10, St 
Ramonas — 8, K šeštokas — 
6. Po 5 doh — M. Klimas, SLA 
3 kuopa, AX.R.K. Moterų S- 
gos 53 kuopa, V. Valentukevi- 
čius, D. Budreckis Funeral Ho
me, dr. Pr. Jucaitis, S. Cerie
nė-Mulks, Em .Mulks, T- Bud- 
res, L. ir B. Budriai, M. Var
neckas, VI. Tursa, J. irE.Ku- 
baičiai, A. Reinert, L ir K. 
Kubaičiai, Pr. P. Čerai, Lmden 
Pork Store, Star Auto Sto
res, C. Conover, M Čiurlys, J.

Vakarietis, O. Baublienė, J. By
la, V- ir A. Kvietkauskai, A. 
Lindvinaitienė, L. ir VI. Ado
mavičiai, M. ir S. Balčiūnai, A. 
ir St Mėliai, B. ir J. Kasaus- 
kai. Po 4 — J. Mosteika, po 
3 — B. Sabeckienė, R. ir A. 
Šlepečiai, B. ri L. Podleckiai, 
E. ir V- Klimai, H. Robinson, 
J. ir St. Vaičiūnai, A Lozo
raitienė. Pi 2 — A. Davis, V. 
ir St. Audiniai, St. Skikūnas, 
J. Zubavičius, M. ir L. Spieler, 
E. Gambacurta, M. Nadel, St.

DAINUOJAME 
SU LIONE

Dėl didelio žmonių pareikalavi
mo grynai lietuviškų dainų, Lio
nės Juodytės naujas LP-1003 al
bumas jau išleista*. Gaunamas 
Darbininko Administracijoj, 910 
Willoughby Avė., Brooklyn, N.Y, 
Mrs. A. Ginkus 495 Grand St, 
Brooklyn, N. Y. ir kitose vietose, 
kur pirmosios plokštelės buvo 
gaunamos. Kaina 95.00. Norin
tiems įsigyti dvi plokšteles, LIO
NE JOOIS AT TOWN HALL ir 
DAINUOJAME SU LIONE, aUi 
plokštelės ui $8.00. Didesniems 
kiekiams duodame nuolaid*. Pra
šome siųsti užsakymus su ėekiu: 
Alex. Mathews, 250 Union Avė, 
Brooklyn 11, N. Y.

DARBININKO 
nauji skaitytojai
J, Pakalka, Brooklyn, N.Y., 

E. Dietrich, Elizabeth, N.J. F. 
Domeika, Hoosick Falls, N. Y. 
C. Zvalauskas, Scranton, Pa. J. 
Vėbra, New Haven, Conn., P. 
Rasinas, W. Babylon, N. Y. U. 
Daukantas, Worcester, Mass. 
P. Einingis, Brooklyn, N.Y- J. 
Stanionis, Elizabeth, N J. S. 
Mencevičius, WoTcester„ Mass. 
A. Puškorius, Cleveland, Ohio. 
A Rudaitis, New Philadelphia, 
Pa., E. Pugh, Long Beach, N.Y. 
A Ambutovicz, Grand Rapids, 
Mich., J. Valys, Watertown, 
Mass., K. Ciuoderis, New York, 
N-Y. A Abromaitis, Lmden, N. 
J. P- Šarma, Philadelphia, Pa. 
šv. Kazimiero Seserys, Brovi- 
dence, R.I. H. Petručionis, Eli
zabeth, N.J., S. Rutkauskas, 
Battimore, Md., J. ^>irauskas, 
Los Angeles, Calif.

B. Baceriče & Clevelando, 
Ohio užsakė Darbininką M. 
KugrieneiT Girardville, Pa. M. 
Makauskienė, Rochester, N-Y.- 
B- Račkauskui, Ludvrigstmrg, 
Vokietija.

< Sveikindami naujuosius skai
tytojus, kartu pranešam, kad 
Darbininkas pirmiem metam 
kainuoja tik 5.00. Taip pat vi
siems siunčiamas 1964 m. ka-

Parengimai New Yorke
Kovo'3—Kaziuko mugė Ap

reiškimo parapijos salėje. Ren
gia New Yorko skautės.

Kovo 8 — Donelaičio minė
jimas Camegie Endowment sa
lėje. Rengia ALB New Yorko 
apygardos valdyba.

Kovo 14-15 — Algimanto Ke- 
zk> S.J. foto kurinių paroda 
Apreiškimo parapijos salėje. 

Rengia ALB New Yorko apylin
ke.

Kovo 15 — Literatūro vaka
ras Apreiškimo parapijos salė
je. Rengia New Yorko ateiti
ninkai sendraugiai. ,

Balandžio 4 — Korp. Neo- 
Lithuania balius.

Balandno 5 — L. Moterų 
Atstovybės New Yorko klubo 
rengiamas Velykų stalas ir pa
skaita Camegie Endowment 
salėje.

Balandžio 12 — Madų paro
da Vasario 16 gimnazijos nau
dai- Rengia Moterų komitetas.

Balandžio 18 — Operetės 
choro metinis parengimas Ap
reiškimo parapijos salėje.

Balandžio 19 — šeštadieni
nės Maironio vardo mokyklos 
vaikų kaukių vakaras Apreiški
mo parapijos salėje.

Balandžio 25 — Brooklyno 
vaidintojų grupė stato A Kai
rio “Diagnozę” Apreiškimo pa
rapijos salėje.

Balandžio 25-6—Tradicinė iš
vyka į Washington, D.C., kurią 
organizuoja Darbininko admi
nistracija.

Gegužės 2 — “Sekminių Vai
nikas”, vaidinamas L. Vyčių 
4tl kuopos, koncertas ir šokiai. 
Rengia VJ. Atsimainymo par. 
chcras tos par. salėje.

Gegužės 17 — Moterų Vie
nybės jubOėjinis balius Grana
da viešbučio salėje, Brooklyne.

Birželio 28 — Darbininko 
metinis piknikas.

Numatomus parengimus pra
nešti: S. Dzikui, 89-17 97 Str. 
Woedhavenr VI 7*5113.

ir J. Strazdai, V- Strazdienė,
N. ir V. Mifrnevičiai, po 1 — 
H. Budreckis, Testile CaAer, 
M. BonreUo, A. Fischer, Mrs. 
Jost M. Kochan, A Currier, M. 
Hannaah, M. Tracey, M. Pras- 
nal, Sanders Liguor, R. Van 
Beit, A Yrzhus, A Dovydaus- 
kienė-

Skyriaus valdyba — pirmi
ninkas M. Klimas, vicepirmi
ninkė S. Cerienė-Mulks, sekre
torius K. Degutis, iždininkas 
M. Varneckas, nariai K. Kubai- 
tis ir VL Tursa — nuoširdžiai 
dėkoja aukotojams ir aukų rin
kėjams už gražią talką. KM.

Elizabeth, NJ. šv- Petoo ir 
Povilo parafuos Baliui aukoto
jų sąrašas.

Dr. SL Petrauskas paaukojo 
25 dol., Pr. Kupinskas, K. čiur
lys, AL Stokai — 20 dol., Ju
revičių šeima — 15 dol.

Po 10 dol.: prel. M. Kemežis, 
Agnės Vengraitis, John Allen, 
Ieva Jasukaitsi, Anna Mackelis, 
kun. V. Karalevičius, Jaunieji 
Vyčiai, Pr. Damijonaitis, L. K. 
Jankūnai, J.0. Strimaičiai, ku
nigas J. Pragulbickas, V. Bud
nikas, Andr. Bružėnas, Kazys 
Kaspariūnas, Petr. Beržanskis, 
Pr. Kudulis, Povilas Ivaška, P.
O. Laniai, Pr. Šlepetis, J. Šve
das, K. Ožalas.

Po 5 dol.: Vytautas Budris, 
J. Didžbalis, Lithuanian Liber
ty Hali, O. Linartienė, Wal- 
ter Drescher, M- Slabokas, A- 
Fidleris, Adam Naiva, VI. Kir- 
velavičius, J. Grigaliūnas, U. 
Maceikoms, M. Gapšis, A. Kar
vojus, B. Žemeikis, J. Jankū
nas, J. Balandis, A. Davis, B. 
Vyliaudas, St. Lukoševičius, J. 
Kaspariūnas, H. Bitėnas, J. Le
vickas, J.L. Navickas, Elizabe- 
tho vyčių 52 kuopa, Petr. Kirs- 
lis, J- Bagdonas, K- Bartys, He- 
len Navickas, A. Stagniūnas, T. 
Dūda, V. Misiūnas, B; Medžiū
nas, Pr. Kaspariūnas, A. Venc
kus, J. Stragauskas, Wl. Liup- 
šis, E. Kačionas, Z. Kašėta, J. 
Narušiai, H. Akloms, K. Valu- 
žis, G. Vysodky, A. Stongvila, 
Juozas Ramanauskas, A. Valai
tis, P- Normantas, J. Miežaitis, 
J. Didžbalis, A žindžius.

Po 3.00. Al. Mankos, E. Cho- 
rociej, G. Klučnikas. Po 2.00 
L. Battman, J. Wiczas, A Bu- 
janauskienė, W. Zabarauskas, 
J. Norbut, A.V- Staknis. Po 1. 
B. Bemot, A. Visminas, J. Ven- 
graitis, J. Bunis.

Elizabetho Balfo skyriaus vai 
dyba dėkoja prel. M. Kemėžiui 
už patalpas. P. Kupinskams ir 
Vytautui Biraičiui už sunkveži
mi ir už nuvežimą rūbų. JP.

k. ANMHKIEVKnS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas - sidabras - deimantai
laikrodžiai

9409 Jamatoą Avė.
Woodhaven Et, N. Y.

VI 7-2573

i Stepben Bredes, Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

Telef. — APpiegate 7-7093

i

C. A. VOKET 
VOKIETAITIS 

ADVOKATAS
41-40 74th Street 

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

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

Moteris, kuri apsiimtų kar
tu gyventi ir prižiūrėti protiš
kai neišsivysčiusį (vaiko sąmo
nės), ramų ir paslaugų vyriškį, 
gautų veltui butą, maistą ir 
laisvus savaitgalius- Skambinti 
vakarais MI 2-5821 arba Darbi
ninko administracijai GL 2-29 
23.

Suaugęs vyras ieško Brook
lyno apylinkėje darbo restora
ne, valgykloje, prie bažnyčios 
zakristijonu ar ženitorium. Kas 
žinotų tokį darbą arba pasiū
lą, skambinti GL 2-2923.

Išnuomvojanu 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 6-4556-

Išnuomuojamas butas iš 5 
gražių kambarių su visais pa
togumais. Butas yra antrame 
aukšte ir arti lietuviškos Ap
reiškimo bažnyčios. Kreiptis 
ST 2-9843.

Išnuomojamas butas, I I-me 
aukšte, 5Yz kamb., šviesus, ap 
šildytas, naujai atremontuotas. 
East New York. Prie gero susi
siekimo, labai prieinama kai
na- Tel. DI6-6799.

lendorius doviai. Darbininko 
reikalais rašyti Darbininkas 
910 Willoughby Avė., Brook
lyn, N.Y., 11221.

Norite geros meniškos fotografijos —
PORTRETO - ĖEIMOS - VAIKŲ

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

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

Tel. HYacint 7-4677

- HAVEN REALTY -
JOSEPH ANDRUSIS — Real Estate — Insurance

Apdraudimas gyvybės, namų, automobily baldų ir k. Namų parda 
"imas, apdraudos Income ,Tax užpildymas Mutual Funds Pinigi 

investacijos.
Kasdien nuo 9 iki 9 vai.; Šeštadieniais iki 6 vai popiet

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

< JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno. 

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

Telefonas: Vlrginia 3-3544

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

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

Ine.
VYTAUTAS BELECKAS

Savininkas

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

Tel. EVergreen 2-6440

1883 MADISON SJREĘT 
BROOKLYN 27, N. Y. 

(Ridgewood)

WINTER GARDEN TAVERN

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 9-5077 
buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ

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

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato j namus lietuviškus skilandžius ir sūrius

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

SANDĖLIS VISOKIŲ

ARBATŽOLIŲ
prieinamiausią kaina 

KATALOGAS 
pareikalavus prisiunčiamas veltui 

PALANGOS
TR ĖJOS JGEVYN ERIOS 

yra augalinis šutaisymas, susideda 
grynai iš šaknelių, lapų, žiedų, sėk
lų ir žolių. Kiekvienas kas tik nori 
būti visada sveikas, turėtų vartoti 
TREJANKĄ — tai geriausias vais
tas nuo dispepsijos, vidurių užkie
tėjimo, nerviškumo, stokos apetito, 
širdies supykinto, išpūtimo, pilvo 
sugedimo, reumatizmo, neuralgijos, 
kosulio, gerklės skaudėjimo, karš
čiavimo, krupo, blogo ūpo, bendro 
nusilpimo, inkstų ir kepenų ligų.

Kaina su persiuntimu 91.50
Visada gaunama pas:

Florai Herb Company 
Box 305, ęiinton, Indiana 

Dept. J. Skinderis

Pastaba: Kartu su užsakymu prf- 
siųskite ir pinigus, kitaip užsakymų 
neišpildysim. Kanadoj 50< ekstra.

East N«w Yorka išnuomuoja- 
mas gražus iš 6 kambarių bu
tas su apšildymu, prie gero su
sisiekimo. Kreiptis AP 7-0927.

VAKARŲ PENNSYLVANIJOS 

vadovaujama lietuvių katalikų pa
rapijų Pittsburghe ir apylinkėje, 
transliuojama iš galingos stoties,

LIETUVIŲ KATALIKŲ
RADUO VALANDA

WEDO
Mckeesport, Pennsylvania 

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

BANGA 810
Visais reikalais kreipkitės adresu:

LTTHUANLAN CATHOUC HOUR 
W EDO 

McKEESPORT, PA.

KODE SKOLINTIS Iš KITŲ JEI GALIMA PASISKOLINTI Iš SAVŲ!
Skolink ir taupyk per

LITAS INVESTING C0, Ine.
V. VEBELIŪNAS, PresMent

T rumpalaikės paskolos — palankiom sąlygom
Už padėtą kapitalą mokama augftos palūkanom

Paskolų ar indėlių reikalais kreiptis po 0 vai. rak. arba šeštadieniais
V. VEBILIONAS

100-21 89th Avenuc, Richmond HU1 18, N. Y. — Tel. HI1-6799 
arba

A. VEDECKAS
83 Morgan Street. Stamford. Conn. ' Tol. 325-0997

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

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

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

WHITE HORSE TAVERN
baras • restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas

96-16 JAMAICA AVĖ. VVOODHAVEN 21, N. Y.
Tel. Vlrginia 6-9519

SALĖ VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM IR KITIEM POBŪVIAM 
Salėje gali tilpti 100 dalyvių.

URANE SAVINGS&LoanAssociation

' l ' I !lll '
J >H!:l imH-llllin.Or

41/2%

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

Nemokamai vieta automobilianui
ON 

INVESTMENT 
ACCOUNTS

Mokama nuo 1962 metų vasario 1 dienos
Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį. 

Dividendai mokami Mušto Ir liepos 31 d.
Prašome aplankyti naują mūsų namą.

VALANLCfes: T*!rmd. Ir kėtvtrt. 9:00 ryt#— 8:30 vakaro: Ant tad Ir 
penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šeštadienais 
9:00 ryto — 12.00 dienos. Trečiadieniais uždaryta.
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N.Y. Rezoliucijom Remti Ko
mitetas prašo lietuvių, kurie 
gavo rezoliucijų pavyzdžius, 
tuoj atlikti savo kilnią parei
gą: pasiųsti laiškus New Yorko 
senatoriui J. Javits (senato
rius Keating rezoliuciją jau į- 
nešė), savo apskrities kongres- 
manui ir kitiem asmenim, kaip 
nurodyta pavyzdžiuose. Para
ginkite draugus ir pažįstamus, 
kad tą patį padarytų. Infor
macijų reikalais kreiptis adre
su: Mrs M. Žukauskas, 28 Cat- 
herine St., Brooklyn, 11, N.Y. 
Tel. EV 4-2623. Anglų kalbos 
raštų 
siųsti.

Dr. 
mana 
du savaitgalius 
reikalais skraidė į kitus kraš
tus.. Vasario 15-16 buvo Šveica
rijoje, vasario 22-23 Pietų A- 
merikoje, Kolumbijoje.

Elena Morras, Darbininko 

pavyzdžiai tuoj bus pa-

Vyt. Vygantas, Pax Ro- 
pirmininkas, paskutinius 

organizacijos

skaitytoja. 72 metų, gyv. Broo-
klyne, mirė vasario 19. Palai
dota vasario 24 iš Apreiškimo 
bažnyčios šv. Karolio kapinėse. 
Patarnavo šalinskų laidojimo 
įstaiga. Paliko du sūnus ir duk
rą bei kitus gimines.

Atitaisymas
Darbininke paskelbtoje užuo

jautoje, mirus a.a. Kotrynai 
Diškevičienei. yra įvykusi klai
da. Užjaučia Anelė ir Jonas 
Butkai. ne Butėnai..

Lietuvių Komiteto Pasauleinei Parodai pranešimas Nr. 3
LKPP Valdybos posėdyje, ku

ris įvyko vasario 15, Helen 
Kulber pristatė 21 PP ženkle
lio projektą. Valdybos nariai 
nubalsavo priimti R. Kavaliaus
kaitės (iš Australijos) projektą. 
Šiuo parinkimu dailininkė lai
mėjo 100 dol. premiją. Ženkle
lis vaizduoja aukštyn pakeltas 
rankas, laikančias trispalvę, ir 
apsuptas spygliuota viela.

Vytautas Vaitiekūnas prista
tė informacinio leidinėlio apie 
Lietuvą projektą. Leidinėlis 
bus mažo formato — 10 pusla
pių teksto ir 6 puslapių ilius
tracijų- Tekstas bus suskirsty
tas į 19 trumpų skyrelių. Ilius
tracijas sudarys Lietuvos žemė
lapis, įspūdingesni Lietuvos 
gamtovaizdžiai ir architektūri
niai paminklai. Valdybos na
riams susidarė įspūdis, kad šis 
leidinėlis bus labai vertinga 
medžiaga Lietuvos propogan- 
dai ir kad jis skoningai ir pa
traukliai parengtas. Del spaus
dinimo išlaidų J. Stukas vyks 
į Chicagą tartis su Alto vado
vybe. Leidinėlis bus dalinamas 
nemokamai.

Lietuvių dienos programai at 
žymėti bus išleistas specialus 
leidinys, pardavinėjamas. Šio 
leidinio komisiją sudaro V. Ma- 
maitis. J. Rutkauskas. A. Samu

Admmtslredja 
Speuduvi ....
Vienuolynas ...

GL 5-7281 
GL2-2923 
GL 2-6916 
GL 5-7068

Literatūros vakaro, kurį ren
gia ateitininkai sendraugiai da
lyvaus rašytojai: O; Audronė- 
Balčiūnienė, K. Graudienė. A- 
Gustaitis, A. ?šešplaukis, V. Vo, Paroda bus čiurlio-
lertas St. Zobarskas, L- Zitke- fiio ansamblio namuose iki ko 
vičius- Donelaičio ?Metų” 8- vo ,8;. išstatyta virš 30 p :1 
traukas deklamuos Ir. Veblaitie- kj iš 1954-62 metų, 
nė ir aktorius Vytautas Valiu- į_
kas. Vakaras įvyks kovo 15 <L kljmo skautų veikėjas?
4 v. popiet Apreiškimo para
pijos salėje.

Šią savaitę vyksta metinės 
rekolekcijos šv. Jurgio parapi
joje Brooklyne. Pamokslai: va
karais — 7:30 vi., rytais po 9 
vi. mišių. Rekolekcijom vado
vauja T.B. Ramanauskas, OFM.

Pakartotinai pranešame, kad 
A.L.R.K. Federacijos New 
Yorko — New Jersey apskri
ties seimelis įvyks kovo 1 d- 2 
vai- popiet Apreiškimo parapi
joj. Paskaitą skaitys Kęstutis 
Kudžma, specialius pranešimus 
padarys prel. J. Balkonas, kun.
L. Jankus, kun. St. Raila, K.
Krušinskas ir kt- Seimelis bus 
baigtas palaiminimu bažnyčio
je, o po palaiminimo — vaka
rienė. Vakarienės metu bus 
programa, kurią išpildys jau
nieji mūsų artistai. Į vakarienę 
bilietas tik du du doleriai.

Visas organizacijas bei drau
gijas, o taip pat ir svečius pra
šome seimelyje ir vakarienėj 
kuo gausiau dalyvauti.

A.L.R.K. Federacijo
Valdyba

sis ir V. Augustinas.. Bus dar 
pakviesti keli asmenys.

LKPP pirmininkas J. Stukas 
pranešė, kad gali susidaryti ne- 
parmatytų, išlaidų, statant lie
tuvišką kryžių parodos vietoje. 
Kadangi kryžius pasiliks visam 
laikui, teks jo pamatus tvirtin
ti- Ponai Daukai Chicagoje vei
kiančios Sophie Barčus radijo 
vedėjai, kryžiaus statymo išlai
doms padengti per tą radiją 
jau surinkę virš 1.000 dol. LK 
PP Valdyba Daukams išreiškė 
padėką.

Kun. L. Jankus pristatė sve
čių priėmimo komisiją. Pirm. 
V. Butkys, sekr. A. Radzivanie- 
nė, vaišėms organizuoti — B. 
Sandanavi&enė, nakvyn ė m 
viešbučiuose — V. Dedinienė, 
nakvynė privačiai — M. Vir- 
bickienė. Komisija bus dar pa
pildyta didesniu skaičiumi na
rių.

šeštadienį, rugpiūčio 22, bus 
suorganizuotas plataus masto 
susipažinimo vakaras. Tam tiks
lui buvo pasiūlyta Manhattan 
Center salė. Vakaro komisiją 
suorganizuos K. Vasiliauskas.

K. Vasiliauskas, nauja
sis LKPP vicepirmininkas lan
kėsi pas parodos vadovybę ir 
aiškinosi visą eilę klausimų. 
Galutinai nusistatyta, kad Lie

Nemaža aukų gauta paštu- Kas 
dar savo aukos nepasiuntė, pra
šomi tai padaryti artimiausiu 
laiku. Aukas American 
LMhuamaa Councd vardu šiuo 
adresu: 165 Grand St. Brook
lyn, 11, N. Y-

Del. K išvyko į 
kovo 1 

romą jo kūrinių paroda. Grįš

Inž. Vikt- Kirkyla, uolus Broo- 
laiki- 

nai apsigyveno San Francisco 
mieste, Kalifornijoje, kur dirt 
savo srityje (pramonės 
•travime). Vakarais lanko uni
versitetą magistro laipsniui 
gyti.

Lietuvių komiteto pasaulinei 
parodai plenumo posėdis bus 
vasario 29, šeštadienį, 8 v.v. 
Bručo svetainėje 86-16 Jamai
ca Avė., Woodhavene. Visi ko
miteto ir atskirų sekcijų nariai 
prašomi dalyvauti.

New Yorko Amerikos Lietu* 
vių Tarybai išlaisvinimo tiks
lui laiškais stambesnes aukas
prisiuntė: 30 dol. 40 c- — A.
Macelis; po 20 dol: — dr. A. 
Gylys ir dail. J. Shukis; po 10 
dol.: J- Audėnas, V. Dovydai
tis, E. ir J. Landsbergiai, H. 
Blazas, Dr. N- Bražėnaitė, M. 
ir O. Jankevičiūtės, dr. V. Sla
vinskas, J. Kiznis, St. Jonaitis,
Ant Vikrikas ir M. Nedzinskas. 
Kiti aukavo mažesnėmis sumo
mis. Altas širdingai dėkoja vi
siems aukavusiems.

A- Ostapas 
Pirmininkas

tuvių diena. bus sekmadienį, 
rugpiūčio 23, ne Darbo dienos 
savaitgalį, kaip kai kurie šalti
niai skelbia- Didysis stadijonas, 
kuris talpina 17,000 žmonių, 
yra atiduotas lietuviam visai 
dienai (nuo 9 vai. ryto iki 5:30 
popieta). Tame stdijone bus lie
tuvių pasirodymas rugpiūčio 
23. Tos dienos ryte, jei bus 
gautas vyskupo sutikimas, sta- 
dijone ims pamaldos, ten pat 
bus ir dainų bei tautinių šokių 
repeticija.

lietuvių dienos programą 
numatoma nufilmuoti, o taip 
pat perduoti per televizijos sto
tį bei užrekorduoti. šiuo reika
lu rūpinasi J. Stukas. Planuo
jama išleisti programos plokš
telė.

J. Šlepetys, finansinės sekci
jos pirm., painformavo, kad 
netrukus bus pradėtas finansi
nis vajus parodos rengimo iš
laidoms padengti.

A. Šetikas, PPLK iždininkas, 
referavo finansinį stovį. Iki va
sario 15 pajamų buvo 4,936 dol 
išlaidu — 1833 dol. Likutis— 
3,103 doL Aukų atsiuntė: New 
Y orkas — 2,977 dol-, New Jer
sey — 1,351, Illinois — 265, 
Pennsylvania — 101, Kitose 
valstybėse suaukota mažiau. 
Buvo išreikštas nusistebėjimas

VYSK. V. BRIZGYS įteikia Msgr. T. Grady ček. Šiluvos koplyčio statybai 
Marijos bazilikoje Washingtone.

VATIKANO SUSIRINKIMO
(atkelta :š 5 psl.)

Jugoslavijos vyskupai. Vysk. 
V. Brizgiui taip pat tekę tuo 
klausimu kalbėti. Padėtis Lie
tuvoje visiem geriau žinoma, 
negu mes manome.

Kaip yra su krikščionių 
vienybe? »

Apie tai daug spaudoje rašy
ta. Tuo klausimu specialiai rū
pinasi kardinolas Augustinas 
Bea, S.J- Tačiau Bažnyčios su
sirinkimas negali vienybės nu
tarti; tegalima sutarti. Tai pri
klauso ne tiktai nuo Katalikų 
Bažnyčios. Ka^os apie kokias 
nors nuolaidi esrhinais tikė
jimo klausimais yra tuščios.
Bažnyčia tikėjimo tiesų neku
ria, bet tiktai jas saugo ir skel
bia- Negali keisti ar atsisakyti 
to, kas yra Dievo. Vysk. V. 
Brizgys nurodė, kad yra balsų, 
kurie kaip tik laukia aiškaus 
ir tvirto Bažnyčios nusistaty
mo, o ne kurių nors nuolaidų 
atskirų asmenų ar grupių in
teresam. Be to, vienybės klau
simas nėra vienos dienos reika
las. Praeityje, pav. Florencijos 
susirinkime, vienybė su R. 
Bažnyčios atstovais buvo sutar- 

kad didžioji Chicaga ir kaimyni
nė Connecticuto valstybė taip 
mažai prisideda. New Jersey 
finansam telkti vadovauja inž. 
V. Dilis.

Lietuvių visuomenė ragina
ma taip sutvarkyti savo atosto
gas, kad visi galėtų dalyvauti 
lietuvių dienoje. Parodos vado
vybė pageidavo, kad kuo dau
giausia moterų dalyvautu tauti
niais drabužiais. Organizuojan
tiems ekskurmjas į parodą 
lėktuvu, traukiniu ir autobusu, 
firmos teiks nuolaidas, šiuo rei
kalu atskirose vietovėse lietu
viai turėtu išsiaiškinti su atitin- 
karnomis transporto įstaigomis.

— Br. Budriūno vadovauja
mas šv. Kazimiero parapijos 
choras iš Los Angeles užsire
gistravo dalyvauti Lietuvių die
noje pasaulinės parodos metu.

— J. Kralilcauskas, žinomas 
New Jersey lietuvių prekybi
ninkas ir lietuviškų reikalų rė
mėjas, paaukojo 100 dol. Tai 
didžiausia iki šiol įteikta asme
ninė auka po muz. J- Stankū
no 560 dol. aukos dainų reper
tuarui teisti. PPLK tikisi dau
giau šimtininkų.

— J. OliauskM, Amsterdam, 
N.Y., lietuvių veikėjas, muzi
kas, lankėsi pas muz. Alg. Ka- 
čanauską ir tarėsi lietuvių die
nos pasaulinėje parodoje reika
lais.
LKPP Spaudos Informociįos

Sekei įa 

ta, bet ji nebuvo vykdoma at
skiruose kraštuose dėl jų poli
tikos. Tiktai Ukrainoje iš to su
sirinkimo atsirado unitai.

Kas buvo tos delegacijos 
iš Lietuvos?

Susirinkime kaip ekspertas 
dalyvavo kan. J. Stankevičius- 
Kiti atsiųsti iš Lietuvos kuni
gai tų teisių neturėjo, nes neiš
leido jų vyskupų. Antros sesi
jos metu buvo atvykusios dvi 
delegacijos: vieną sudarė 6 ku
nigai ir 2 pasauliečiai, antrą— 
septyni kunigai ir 3 pasaulie
čiai. Vieni ir kiti buvo apgy
vendinti prastuose, sovietų pa
rinktuose viešbučiuose; gyventi 
jiem sąlygos buvo labai nepato
gios. Pirmosios delegacijos ku
nigam buvo išrūpintos geres
nės sąlygos ir teisė įeiti į susi
rinkimą. Prie delegacijų jų sar
gai — pasauliečiai pašalinių as
menų neprileido. Nebuvo ir 
stengtasi jiem daryti nepatogu
mų ir susitikti-

Kodėl Šiluvos koplyčia?
Šis klausimas buvo ne į te

mą, bet J.E. vysk. V. Brizgys 
ir jį atsakė. Nurodė, kad Ma
rijos apsireiškimas Šiluvbjei 
XVII amžiuje yra tiek reikšmin
gas, kad jo negali atstoti kuri 
kita vieta. Keistai atrodytame 
kitom tautom, apsilenkę su tuo 
istoriniu įvykiu ir tradicija. Ji 
pabrėžtina ir keltina, o ne už- 
mirština. Niekas nedarė jokio 
spaudimo, kad būtų parinkta 
ta vieta- Šiluvos pasirinkimas 
buvo visai laisvas; bet tai ne
reiškia, kad užmirštas Vilnius 
ar šv. Kazimieras. Koplyčios į- 
rengime bus ir Vilnius bei Auš
ros Vartai atitinkamai pa
brėžti. Dabar ruošiamas visos 
koplyčios įrengimo planas. Jį 
priėmus, rudenį gali būti pra
dėti darbai. Yra surinkta 180, 
000 dol., dar reikalinga apie ki
ta tiek, šį darbą užbaigus, bus 
imtasi kito didelio kultūri
nio užsimojimo — prasitarė 
vyskupas Vincentas Brizgys.

Vysk. V. Brizgio paskaitą su
rengė New Yorko ateitininkai 
sendraugiai. Salė buvo pilna 
žmonių. Susirinkimui vadovavo 
pirm. A. Vainius. (s )

Vasario 16 minėjimą nelauk
tai buvo užklojęs sniegas. Baž
nyčioje ir salėje žmonių buvo 
mažiau , negu kitom progam. 
Šv- Petro lietuvių bažnyčioje 
mišias aukojo ir pamokslą pa
sakė kun. Juvenalis Liauba, 
O.FM., iŠ Kennebunkporto. So
lo giedojo St. Liepas. Lietuviai 
legionininkai, ateitininkai ir 
skautai dalyvavo su vėliavomis. 
Thomas parko aukštesnėje mo
kykloje žmonių prisirinko ne
daug. Iš lietuvių kalbėjo Vliko 
vicepirmininkas Juozas Audė
nas. Massachusetts gubernato
riaus vardu — gen. MacLaugh- 
lin. Korėjos karo dalyvis: jo 
kalba buvo nuoširdi ir lietu
vius užjaučianti. Lietuvos gar
bės konsulas už ją padėkojo ir 
perskaitė Valstybės sekreto
riaus Dean Rusko sveikinimą. 
Meninę programą išpildė sol. 
B. Povilavičius, Onos Ivaškie- 
nės šokėjai, jaunos deklamato- 
rės (Adomavičiūtė, Baltušytė, 
Vaučjurgytė) ir šv. Petro para
pijos choras, vadovaujamas 
kompoz. Jeronimo Kačinsko. 
Programa buvo gerai paruošta 
ir nuotaikinga- Kalbos silpniau 
girdėjosi. Rengėjai nebuvo ge
rai sutvarkę garsintuvų.

Vasario 16 taip pat trum
piau ar ilgiau paminėjo vienuo
lika Bostono radijo stočių.

Smuikininko Iz. Vasyliūno 
koncertas bus kovo 14 Jordan
Hall auditorijoje. Izidorius Va- 
syliūnas iš savo koncertų yra 
patelkęs lėšų ir išleidęs a.a. K. 
V. Banaičio Sonata D-Min. pia
nui ir smuikui. Galima gauti ad 
resu: 27 Dimick St., Somervil- 
le 43, Mass.

Mriusieji. Po gedulingų šv.
Petro bažnyčioje pamaldų pa
laidoti:

Mečys Kavaliauskas (vasa
rio 7), 61 m. Velionis gyveno 
24 Prospect St., Hyde Park, 
Mass. Nuliūdime paliko žmoną 
ir dukterį. Palaidotas Forest 
Hills kapinėse.

Mykolas Kuklys (vasario 11) 
78 m. Velionis gyveno 33 Sto
ry St. Palaidotas Naujos Kal
varijos kapinėse.

Domininkas Daunys (vasario 
13) 88 m. Velionis gyveno 12A 
Marinen Rd., Nuliūdime paliko 
dukterį ir tris sūnus, kurių vie
nas yra kunigas Jonas Dau
nys. Palaidotas Naujos Kalvari
jos kapinėse-

Estela Zapustis (vasario 13) 
55 m. Velionė gyveno 1422 Co- 
lumbia Rd. Nuliūdime paliko 
motiną ir brolį. Palaidota Nau
jos Kalvarijos kapinėse.

Marija Vilkens (vasario 13) 
76 m. Velionė gyveno 8 Eve- 
ret St. Jamaica Plain, Mass. Nu
liūdime paliko vyrą ir tris duk
teris. Palaidota šv. Mykolo ka
pinėse.

Vincas Jakubauskas (vasario 
17) 78 m. Velionis gyveno 32 
Juliette St., Dorchester, Mass. 
Nuliūdime paliko žmoną, dvi 
dukteris, sūnų ir seserį. Palai- 
dotsa Naujos Kalvarijos kapi
nėse.

Diplomuotas ekonomistas

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

109 Warwick St. 
Brooklyn 7, N. Y.

Tel.:
TA 7-9518 o PL 3-6628

WILLIAM J. DRAKE
DRAGŪNAS

ADVOKATAS

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

Tel. Hlclory 1-5220

| Bostoniečiams

TAISO TELEVIZIJAS Į

JONAS ŽILINSKAS
I 629 E. SiNtli St.. S<>. Boston '

Tel. AN 8-6645 !

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKK
(ARMAKAUSKAS) 

GraboriusBalsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthev P. Salias
FUNERAL HOME 

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

Licensed Manager 
& Notary Public

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

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRAEORIUS
Balsanauotojas

231 BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

J. B. SH ALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie P'orejt Parkway Stauonj 
WOOOHAVEN. N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Vlrginia 7-4499

IHEODORE WOLINNIH,
INC.

E. JOSEPH ZEBROVVSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

123 E. 7th St, New York 9, N. Y. 
GRamercy 5-14Š7

KARLONAS
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. B A 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 V’EBSTER AVĖ.
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cainbridge. Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną ir naktj 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.
Reikale šaukite — Tel. TR 6-6434

Puikus patarnavimas naujo 
“ JOSEPH C. LUBIN

RMERAL HOME
544 East 8roadway 

So. Boston, Mass.
Priešais miesto teismo rūmus 

•
Rūpestingai patarnaujame vi
suose irlknluose. atydžini iš- 
piktome kiekvienų pageidavi
mų. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mfisų patarnavimu iki 
visų smulkmenų lakiojimo 
reikalucse.

Joseph C. Lubln 
Funeml Director

Telefonas: 268-5185


