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JUDRUMO POLITIKA
Kas dabar suprantama 

politiniu judrumu
politiką

ŽODŽIAI 
LIETUVAI

Iš Lietuvos atstovo J. Kajecko 
kalbos pasakytos į Lietuvą per 
Amerikos Balsą.

Šiandieną minime keturias
dešimt' pirmą „Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo sukak
ti. Mes ta didinga proga džiau
giamės ir, deja kartu liūdime.

Mes džiaugiamės, nes tuo is
torišku aktu įgyvendinta lietu
vių tautos ilgų metų ilgesys. Tas 
aktas vėliau patvirtintas teisė
tų ir laisvai rinktų atstovų Stei
giamajame Seime. Jis apšlaks
tytas ir Lietuvos savanorių 
krauju.

Nei vienas didžiųjų mūsų kai
mynų mus prie to akto neska
tino ir jo įgyvendinti nepagel
bėjo. priešingai, tame akte iš
reikšta valia teko ginti nuo jų 
visų.

Musę aspiracijas iš svetur te- 
gatvino tik prezidento Wilsono 
mestas tautę apsisprendimo tei- 
sęs šūkis, '7" i*'

7 Laisvę laimėjome per ryžtą, 1 
aukas ir pasišventimą.

Mes čia Amerikoje džiaugia
mės dar, kad, nežiūrint laisvės 
sutemų pavergtoje tėvynėje, 
Lietuvos vėliava šiandieną di
dingai tebeplevėsuoja prie Lie
tuvos pasiuntinybės rūmų Wa- 
šingtone. Ji plevėsuoja taip pat į 
gausiuose šio krašto miestuose, 
jų salėse ir bažnyčiose. Lietu
vos himno garsai irgi plačiai po 
šią šalį aidi.

J. A. Valstybię Senato bei 
Atstovę Rūmę posėdžiai šian
dien pradėti lietuvię konigę 
malda. '

Joje prisiminta ir mūsų prie- 1 
spauda. Abiejuose parlamento 
rūmuose daugelis atstovų pasa
kė kalbas, kuriose užjautė kan
kinei lietuvių tautai ir reiškė 
viltį jos būsimu prisikėlimu, 
šiandien Lietuvos pasiuntinybė
je J. A. Valstybių aukšti pa
reigūnai, Kongreso atstovai, 
aukštoji dvasiškija, kitų kraštų 
atstovai ir šaunus būrys lietu
vių sveikina Lietuvos atstovą, o 
per jį Lietuvą ir lietuvių tau

Amerika tebestovi už nepriklausomą Lietuvą
VALSTYBES SEKRETORIAUS PAREIŠKIMAS KETURIASDEŠIMT PIRMŲ LIETUVOS, LATVIJOS IR ESTUOS HEPRIKLAUSOMY- 

.• 'BRS PASKELBIMO METINIŲ PROGAI- ‘

šiemet minime keturiasde
šimt pirmas Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos nepriklausomybės 
paskelbimo metines, šia proga 
pravartu laisvajam pasauliui pri
minti procesą, kaip žingsnis po 
žingsnio Baltijos tautę nepri
klausomybė buvo sugriauta po 
ję laisvės ir pažangos dvieję 
dešimtmečię.

Sutartyse su Lietuva, Latvija 
ir Estija, pasirašytose 1920, So
vietu Rusija pareiškė atsisakant 
nuo visę suverenumo teisiu i 
tuos tris kraštus. Toki pat pa
reiškimai buvo ir kituose susi
tarimuose, pasirašytuose per du 
dešimtmečius. Paskutinės sutar
tys buvo tarpusavio pagalbos 
paktai, sutarti Sovietam insi-

JOHN FOSTER DULLES,

stuojant 1939 rugsėjyje ir spa- jėgės. Lietuvos, Latvijos, Esti- VASARIO 16 IR KONGRESAS 
lyje. šitie paktai įgalino Sovie- jds~karini okujĮMoja pHMid^o ~ Senatoriai Bush, Cdnhecticuf, 

ir Javits, New Yorkas, senate 
pasiūlė rezoliuciją, kuria JAV 
prezidentas įgaliojamas paskelb
ti vasario 16 kasmet Lietuvos 
nepriklausomybės diena. Rezo 
liucija perduota Committee on 
the Judiciary, kurio pirminin
kas yra senatorius Eastland, . 
Mississippi*

— Kalifornijos, Connecticut, 
Illinois, Ohio ir Rhode Island 
valstybių gubernatoriai paskel 
bė prokliamacijas, kuriose va 
sario 16 skyrė Lietuvos Valsty 

_____________________ v bes dienai.
kad jos nėra, užmirštos. Jungti- ' New Yorko, New Jersey, 
nes Valstybės tebesiekia, Atlan
to Chartos žodžięis tariant, "ma
tyti atstatytas šuverenines tei
ses ir nuosavą valdymas* tiem, 
kuriem jos buvo prievarta a- 
timtos"

tę įgulas Baltijos valstybėse. 
Sovietu užsienię reikalę mints- 
teris iškilmingai užtikrino, kad 
tie paktai yra nekalto apsaugos 
pobūdžio, pareikšdamas, jog jie 
įsakmiai pažymi Baltijos valsty
bię suverenumo neliečiamybę. 
Tačiau eigoje savaičię po paletę 
sudarymo Sovietę Sąjunga jau 
pasirašė slaptus protokolus su 
nacine Vokietiją, kuri pripažino 
Baltijos valstybes priklausant 
sovietinės įtakos sferai. Tuojau 
po tarpusavio pagalbos paktu 
pasirašymo Sovietu Sąjunga 
pradėjo siusti savo kariuomenę 
į Lietuvą, Latviją ir Estiją. 1940 
birželyje Sovietai pareikalavo, 
kad trijų Baltijos valstybių vy
riausybės būtu perorganizuotos, 
ir tiem reikalavimam pasiprie
šinti Baltijos valstybės buvo be-

kartu su nauję! vyriauęybię su
darymu. Paskui ėjo rinkimai, 
kurtę vaisius buvo 1940 Nepeš 
mėn. Baltijos vdctybię kaip so- 
vietinię sodafetieię respublikę 
inkorporavimas j Sovietę Są- 
jungą.

Jungtinis Valstybės tuojau 
paskelbė tai agresija ir atsisa
kė pripažinti smurtu įvykdytą 
Baltijos valstybię inkorporaciją 
į Sovietę Sąjungą, šiandien, ir 
po aštuoniolikos motu, mes no
rime užtikrinti Lietuvos, Latvi
jos, Estijos tautas dar kartą,

chigan ir kiti gubernatoriai 
kias prokliamacijas 
skelbs. -

Prokliamaciją paskelbė ir
Y. miesto majoras Robertas 
Wag neris.

Mi 
to 
pa

N.

Valst. sekr. Dulles neseniai 
pareiškė, kad Amerika tvirtai 
laikosi principo — pasisako už 
Vokietijos sujungimą; bet esan
ti “judri” dėl metodų Vokieti
jai sujungti. W. Lippmann 
(NYHT) dabar aiškina, kas prak
tiškai yra “judri” ir “nejudri’ 
politika Berlyno reikalu.

“Judri” ir “nejudri’ politika 
skirtingai atsako i klausimą: ką 
mes darysime, kai pakeliui į 
Berlyną susitiksime rytų Vokie
tijos kontrolierius? “Nejudrios“ 
politikos atstovai atsakys: mes 
ryty Vokietijos nepripažįstame, 
mes negalime leistis ir jos pa
reigūnu kontroliuojami. Auto
rius kritikuoja tokį nusistaty
mą ir vadina kvailu, jei reiktų 
kariauti tik dėl to. kad kontro
lierius bus apsirengęs rytų Vo
kietijos, o" ne Sovietų uniforma. 
Svarbiausia, sako, mums pasiek
ti Berlyną. Taigi “judrios’ po
litikos atstovai atsakys: mes ko
vojame už priėjimą prie Berly
no, bet mum nesvarbu, ar tai 
sovietu ar vokiečiu kontrolė. 
Autorius pasisako už “judrią” 
politiką, nes ji reiškianti "Pa
sitraukimą iš pozicijų, kurios 
yra neapginamos, į pozicijas, 
kurios duoda vakaru sąjungi
ninkam politinės iniciatyvos 
laisvę".

Taip perša -autorius “judrią”

politiką Amerikai.
tikinėjimas labai panašus į Hit
lerio propagandą, kuri skelbė; 
pasitraukdama iš rytu ir vaka
rų mūsų kariuomenė laimi, nes 
dabar ims trumpesnis frontas...

lerio

rų 
dabar bus trumpesnis

SOVIETINIŲ 
VĖLIAVŲ 

NEBUS
ALTO SEKRETORIATO 

PRANEŠIMAS

KĄ SUTARĖ VAKARĮ KETURI DIDIEJI DEL ATSAKYMO MASKVAI
Valstybės sekretorius J. F. 

Dulles pirmadieni grižo iš Eu
ropos, taręsis ten su Macmilla- 
nu, de Gaulle ir Adenaueriu. 
Jo 6 dienų kelionė turėjo tiks
lą suderinti Vakarų nuomones

dėl Berlyno ir |ėl Sovietų siū
lomos 28 valstybių konferenci
jos taikai su Vokietija sudaryti.

Grįžęs valstybės sekretorius 
pareiškė:

— Vakarę nuomonę dėl Ber
lyno vieninga — Vakarai turi 
išlaikyti savo pozicijas Berlyne, 
jei reikės, ir jėgos priemonėm.

(Ar jėgos priemonės reiškia.

atvykti į 28 valstybię konferen
ciją taikos sutarčiai su Vokie
tija Vakarai numatė pakviesti 
Sovietus į keturię konferenciją 
Vokietijos klausimui išspręsti.

— Laikas tai konferencijai 
nenustatytas.

. (Tik Prancūzija pasisakė už

Mes šiandien kartu su jumis 
ir liūdime, nes žinome jūsų li
kimą. Mes žinome, kad šių die
nų Lietuva, tai ne jos garbin
gų kunigaikščių ir ne Valan

Prezidentas 
nevyks Maskvon 
Prezidentas Eisenhoweris 

spaudos konferencijoje vasario 
10 pareiškė:
- Konferencija Vokietijos Londonu, kiti trys ir už auto- . m

•. ^ . . . . . konvoinsl Dulles, g-rizes lo keliones poklausimu su Sovietais įvyks, siraau- Konvojus^. H
kaip numatyta. Dulles liga jos 
nesukliudys. Data dar nenusta-

tai, kad ji būtų šaukiama po 
gegužės 27, kada baigiasi sovie
tinis terminas išsikraustyti Va
karam iš Berlyno; kiti trys 
sutiko ir anksčiau. Diplomatai 
spėja, kad konferencija gali bū
ti. jei Sovietai sutiks, kovo ar 
balandžio mėn.).

jis yra labiau linkęs Į kompro-

ir tankų koloniš“ autostradoje 
— klausimas nepaaiškėjo. Ang
lija lig šiol stovėjo tik už oro

čiaus. Basaniaus. Kudirkos.Mai-• HAROLDAS MACMILLANAS.
romo bei Vaižganto svajota Lie- Anglijos min. pirmininkas 
tuva. Ne dėl tokios Lietuvos ir
jos savanoriai aukojosi

Dabartinė Lietuvos padėtis 
patrietingę lietuviu nepatenki-

ąiiųipmic sčiau skelbiama, kad Dulles
gU» nuolaida dėl rinkimu Vokieti-

Valstybės sekretorius J. F. i" "jungti buvusi Herterio su
gestija.

- Vakarai nesutiks, kad san- E“roPa-- P,ra"e5ė vasario » Pre' _
tykiuose » vakariečiais' Bčriy- zlden,UI- ka<l ‘lna„! '‘S01”- |

tyta. Numatoma gegužės vidų- n. klausimu Sovietai būtu at- nę sust.prejus.os hermjos ope- pryt g-gu s V.CU $ VofcjeHjoi ruot.: tun jam ta.p pat patik- g
a a nnt’ žarnų veikimą. Tai gah už- »

— Chruščiovo pakvietimo at- (šiuo klausimu laimėjo Aden- truktį kelįas Per t
vykti į Maskvą prezidentas ne- aueno nusistatymas, tačiau va- laika jr pavaduos c A Herteris. B 
priėmė. karų Berhno burmistras 0 pastarajam negalint — pava-

—Amerikos lakūnai, kuriuos Brandt sutinka, kad dėl susisie- duotojas ūkiniais reikalais C. 
Sovietai nušovė spalio 2 Arme- kimo su Berlynu būtų kalbama- p Dillon 
rijoje, turėjo griežta isakvma si su rytų Vokietijos pareigu- TF rv .. vengti sovietinės sienos.’Bet jie ualsj. , Jį X

galėjo būti suklaidinti tvčiom — Vietoj Sovietę kvietimo giami gandai kad ana liga bū- 
leidžiamų klaidingų radijo sig- ---------------------------------- ----------- tu atsikartojus.
nalu.

—Kongreso komisijoje du ge- C.A. Herteris gauna progą 
nerolai vasario 9 liudijo, kad daugiau pasireikšti užsienię po- 
apsaugos sekr. McElroy atmetė litikoje. Nors jis, būdamas tik 
jų projektą pagaminti raketą, laikinai pareigose, negalės labai 
kuri nušautų sovietinę raketą, iškrypti iš Dulles vagos, tačiau

JAV Karinės Vadovybės Paaiš
kinimas Sovietiniu Pabaltijo 

vėliavų klausimu

1957 m. rugpjūčio’ mėn. Ka
ro I?«artamento išleistame tie
kimo kataloge buvo nurodyta, 
kad iki to laiko išduodamos iš 
kariuomenės sandėlių tautinės 
pabąltiečių kuopoms Vokietijo
je vėliavos bus pakeistos sovie
tinėmis tų kraštų vėliavomis. 
Vėlesnėje minėtojo katalogo 
laidoje jau buvo įvardytos so
vietinės Pabaltijo valstybių vė
liavos išduodamų kuopoms me
džiagų sąraše. Asmuo, kuris 
apie tai painformavo ALT cen
trą. teigė, kad kai kurios pa- 
baltiečių kuopos Vokietijoje ga
vo savo vadovybių nurodymus 
iškilmių metu vartoti sovietines 
Uetuvos, Latvijos ir Estijos vė
liavas. x

Surinkęs tuo reikalu doku
mentinę medžiagą, ALT Vyk
domasis Komitetas kreipėsi į 
kariuomenės intendantūros į- 
staigą Washingtone. Tenai Vyk
domajam Komitetui buvo pa
reikšta žodžiu, kad minėtieji 
potvarkiai tiekimo vadovėly at
sirado dėl “administratyvinės 
klaidos”. Vėliau savo paaiški
nimą raštu atsiuntė generolas 
Victor J. MacLaughlin, inten- 
dentūros viršininko pavaduoto
jas. čia pateikame jo atsakymo 
vertimą:

“Gerbiamas Dr. Grigaiti:
Jūsų apsilankymo vėliavų 

klausimu mano įstaigoje 1959 
m. sausio 14 <f. aš susipažinau 
su tuo reikalu detaliai. Mano 
tyrinėjimai patvirtino mano 
tos datos pareiškimą, būtent, 
kad buvo padaryta administra- 
tyvinė klaida, įvardijant kalba
mąsias vėliavas leidinyje. Klai-
ria buvo pastebėta pereitą va
sarą ir 1958 m. gruodžio mėn. 
imtasi žingsnių jai atitaisyti, 
išbraukiant klaidingai įrašytus 
dalykus. Naujas leidinys bus pa
taisytas.

Tyrinėjimai rodo, kad nė
vienos klaidingai įrašytų vė
liavų armija niekada jokiu at
veju nėra užpirkusi, laikiusi 
sandėliuose ar išdavusi.

EUROPOJE SUSIJAUDINIMAS
Valst. sekr. Dulles liga sukė

lė Europos spaudoje didelio su
sijaudinimo ryšium su įtemptu 
momentu prieš konferenciją su 
Maskva.

Europos karinė vadovybė ma. 
ne užtikrino, kad nėra užregis
truotas nė vienas toks, vėliavas

C.A. HERTERIS, vals. sek. pa
vaduotojas.

Mes liūdime, kad Lietuvos 
trispalvei nebėra vietos jos Tė
vynėje ir kad ji nepuošia, kaip 
kadaise, mūsų miestų, mieste
lių. Mes liūdime, kad šią Lietu- Į 
vos dieną Jums įsakymu iš 
aukščiau tik dirbti, bet ne 
švęsti, kaip kadaise, lemta. To 
nežiūrint, jūsų, kaip ir mūsų į 
sieloj šiandien šventė.

šiandien laisvojo lietuvio ir 
pasiryžimo diena, šiandien jis 
savo tautai plačiai atidaro ir Charles de gaulle. 
Širdį ir kišenių. Šiandien, kas Prancūzijos prezidentas 
svarbiausia, ,

St. Louis nuo tornado žuvo 19, sužeista 306
Louis vasario 10 rytą siu rasta 19, sužeistu 30C; na- lauktai staiga ir staiga dingo, 

apie 2 vai. ištiko tornado, smar- tnę sugriauta 1725. Labiausiai 
klausias per paskutinius 32 me- nukentėjo negrę gyvenamas tokis torm

st.

liečiąs, atsitikimas ar aplinky
bė,, apie kokius Jums buvo pra
nešta. o taip pat nėra užregis
truota, kad tokias vėliavas bū
tų sandėliavusi ar Lšdavinėjusi 
Intendentūra Europoje.- — Anglijos min. pirm. Mac- 

millanas vyksta Į Maskvą vasa
rio 21. Ebus 10 dienų.

F

— Viceprezidentas Nixonas
yra raginamas vykti į Maskvą tus. Po namę griuvėsiais žuvu- kvartalas. Tornado atėjo ne- šaus žuvo 
parodęs atidaryti liepos mėn.
Jis dar neapsisprendęs.

e. , ........... Jeigu tuo klausimu atsiras St Louis istoriioie tai trecias . . , __ ..
396 nuo pana- ?aU«. aJ>K

r Jums bus pranešta. Malonėkite 
priimti mano padėką už Jūsų 

..........- susirūpinimą šiuo reikalu ir už 
< ; į-< , . jo pateikimą mano dėmesiui.

mes ryžtamės nenurimti dėl 
pavergto lietuvio skriaudos ir 
jūsę neužmiršti, iki išauš mū
šy tautai tikrosios laisvės ..ir

DIČELtJ PAGARBOJ
New Yorkas vasario 10 vaka-

. rų Berlyno burmistrą Brandtą 
sutiko su didelėm iškilmėm. I
Jam buvo suteikta garbė, kuri 
paprastai būdavo skiriama tik | 
valstybių galvom. Vasario 11 
priėmimas. Jame dalyvauja ir 1
V. Sidzikauskas Jungt Paverg
tos Europos vardu. KOfctlApAŠ ADENAUtRlS, 

Vokietijos kancleris

— Skandinavijos valstybės - 
Švedija. Norvegija ir Danija pa
kvietė į svečius Chruščiovą. Jis 
atvyksiąs šiais metais. Chruš
čiovas buvo pakviestas jau 1956 
bet Chruščiovo smurtas Veng-
rijoje sukėlė viešąją opiniją 
prieš tokio svečio atsilankymą, 
ir kvietimas buvo atšauktas.

— Kubos revoliucinė vyriau
sybė pakeitė prezidento rinki-
mų jstatymą ta prasme, kad 
prezidentu gali būti 30 metų 
asmuo. Lig šiol buvo 35. Mat 
Castro yra tik 32 metų.

— Amerikoje bedarbių skai
čius daugėja. Sausyje buvo 
4,724.000. Tai 616,000 daugiau 
nei pereitą sausį. O tas sausis 
buvo kaip tik vadinamo ūkinio 
atoslūgio metu. Dirbančiųjų 
skaičius dabar taip pat sumažė
jęs 1,267,000 TORNADO taip itgriovd namų sienas St Louis m teste. užklupęs gyventojus miegančius.

Su pagarba.
Victor J. MacLaughlin, 

Major General. USA 
Assistant Quartermaster Gen. 

for Operations". ,
4 February. 1959

GIRDVAINIS PAS POPIEŽIŲ 
JONĄ XXIII

Lietuvos atstovybė prie Vati 
kano pranešė, kad sausio 31 
Lietuvos atstovas prie Sv, Sos 
to S. Girdvainis buvo priimtas 
popiežiaus Jono XXIII privačio 
je audiencijoje. S. Girdvainis 
perdavė Sv. Tėvui Naujųjų Me 
tų sveikinimus ir linkėjimus, 
kad Jo Šventenybės pradėta
sis darbas butų sėkmingas. Sv 
Tėvas ta proga Sutelkė apašta 
liškąjj palaiminimą Lietuvai ir 
atstovui.
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me dabar Lietuvoje leidžiama-
... ,mę laikraštyje, Aleksas Baltrū-

W F*Šo apie dabartinę litera-
trūrą Lietuvoje.

ASMENYBES KULTO LAIKAIS

šimtmetyje, sako autorius, bu
vo klinčių, kurios slopino li
teratūros augimą. Tarp jų “be 
abejo, savo pėdsakus čia paliko

m virinte » *ar>
pa, galima rtiryti B viso nėra. 
Sprenrifimt iŠ te, ką mūsų pro* 
zhainkai ražo iiuo anokį, deja, 
nūdienį gyvenimą. oofalmjao* 
Sy kūrinių gausumo netenka 
laukti ir artimiausiojo ateityje."

Tuo atžvilgiu padėtis dabar 
esanti blogesnė nei pirmame 
dešimtmetyje, vadinas,* Stalino 
laikais. “Lygindami pastarųjų 

ir asmenybės kultas ir bekon- metų prozos derli„ pirm0. ftiktiškumo “teorija”, ir tam tik jo pokarinio dešimtmeč^, pa

ros vulgarizavimo tendencijos stebime ne tik tam tikrą atsi- 
ano meto literatūrinėje kritiko- traukimą nuo dabarties, bet ir 
je*. Tais žodžiais autorius nu-, paskirų žanrų vystymosi ne
rodo j Stalino laikus ir parti- tolygumą” Pastarieji žodžiai 
jos reikalavimus rašytojam, turi reikšti, kad rašant romą1 

nūs, buvo apleistas trumpas pa
sakojimas, novelė. “Užtenka 
vienos rankos pirštų suskaičiuo
ti rašytojams, šiuo metu akty
viau dirbantiem apsakymo žan
re. Tai — M. Sluckis, K Ma
tukas, na, dar J. Avyžius, A. 
Bauža ir keletas pačių jauniau
sių apsakymininkų. Beje, jau
niausioji prozininkų karta au
ga labai pamažu’.

Vaikų literatūroje tas pats. 
“Jeigu prieš penkerius ar sep
tynerius metus vaikų literatū
ra, ypač proza buvo viena iš 
stipriausių mūsų literatūros po
zicijų, tai šiandien to, deja, 

Jau antrame _dešimtmętyje.-^'?^n^1 •-4au nebegalima .
‘^kalbėdami apie prozą, sukur- BET RAŠYTOJAM 
tą pastaraisiais metais, papras- KOMANDUOTI NEGALIMA 

Ano laikraščio apžvalginin-

Opiumas dėmesys nukrypo į cauaa ofisą bent dviejų kain- 
Kpegreso užkaBsius, kai Joseph Barių, o senatorius ir čia di- 
W. Martin nebuvo išrinktas res- dėsnis — penktų kambarių, 
publikonų lyderiu, bet Kongre- Gyvena Kongreso namuose, 
šas jam patiko naudotis 11,000 o jei ten nėra vietos, buto rei

kalui gauna 1200 dol. Jei - iš 
Washingtono važiuoja namo, 
jam apmoka už mylią ten ir 
atgal po 20 cn. Bet tik vieną 
kartą per metus. Senatorius ir 
čia pranašesnis —- jam apmo
ka dvi tokias keliones.
Kongresmanui paštas nemoka-

vertu cadilacu su šoferiu, nes 
jis ilgus ilgus metus jau buvo 
valstybei daug pasidarbavęs. 
Kai kas ta proga te pradėjo

.... Dėl jų lietuvių proza buvo krei* 
. ... piama netikru keliu. Autoriaus 
1. žodžiais, “Visa tai sudarė sąly

gas nukrypimams į gyvenimo 
tikrovės lakavimą.... “Kitaip sa
kant, autoriai buvo verčiami 
gyvenimą vaizduoti ne tokį, ko
kis jis yra, kokį jie patys ma
to, bet kaip jį mato partija.

Tokių sąlygų rezultatai — 
"per pirmąjį pokario dešimt- 
motį vos keturi rašytojai (A. 
Vienuolis Žukauskas, A. Gudai
tis — Guzavifius/ I. Simonai
tytė ir J. Dovydaitis) sukūrė 

... stambius prozos veikalus".

PARTIJOS KULTO LAIKAIS

ALŽYRE, kur jau penkti metai 
eina kruvinas sukilimas, prancū
zų legionininkas gelbsti iibadūjusj 
asiliuką; už tai Amerikos draugi
ja gyvulių apsaugai suteiki tam 
kareiviui garbės medalį.

tai priežastis vėl ta pati kaip 
ir Stalino laikais. Jei autorius 
sako, kad Stalino laikais reikė
jo gyvenimą “lakuoti” ir, žino
ma, dėti visur raudoną laką, 
tai ir dabar tuo atžvilgiu parti
ja nepasikeitė: ji tebereikalau- 
ja dabartinį gyvenimą “lakuo
ti”. (Pasternako istorija!) O to 
rašytojas negali. Pirma reikia 
pakeisti gyvenimą, kad jis būtų 
kitoks, tada ir jį vaizduojanti 
literatūra savaimę .pasikeis. _•

tai turime galvoje tokius veika
lus/kaip V. Mykolaičio — Pu- kas skiriasi nuo partinių kalbų 
tino “Sukilėlių” pirmoji knyga. mitinguose. Jis nereikalauja ir 
L Simonaitytės “Vilius Kara- neįsakinėja rašytojam, ka ir 

kaip jie turi rašyti. Jis pripa
žįsta. kad iš tų įsakinėjimų ir 
pasižadėjimų taisytis nieko ne
išeis. Priežastis paprasta: "nes 
nėra tokios jėgos, kuri galėtu 
priversti jį (rašytoją) rašyti a- 
pte tai, ko jis nepažįsta, ne- 

Studentai”, o žino, kas įem tolima, nesupran*

Sovietiniai juokai
Amerikos keliautojai po So

vietus parvykę parsivežė iš ten 
girdėtų ar jų pačių sugalvotų 
juokų. Pvz.:

— Rusas, susitikęs Amerikos 
turistą, kuris rankose turėjo 
nešiojamą radiją, permetė a- 
kim su pasididžiavimu ir sako: 
“O tokius daiktus tai ir mes 
turiin”. O paskiau tylesniu pa
klausė: “O sakykit, kas tai per 
daiktas?”

— Pravda dienraštis sugal
vojo paskelbti premiją už ge-

L gauna iš valstybės privilegijų, 

į Pirmiausia, žinoma, alga — 
[ metam 22,500. Senatoriai gau- 
I na iš savo valstybės nuo 90,000 

• iki 115,000. Federalinių mokes- 
čių jienv nereikia mokėti nuo 

į 3,000, šiaip mirtingieji nemo
ka tik nuo 600.

' Pensijas kongresmanas grei
čiau išsitarnauja — jei moka 
į pensijų fondą po 7.5 proc. 
savo atlyginimo, tai po 5 me
tų jau gali gauti pensiją 2,000 
metam. Jei laimė šyptelėjo ir, 
Kongrese pabuvęs bent 5 me
tus, kitose tarnybose išsilaikė 
dar kitus 25 metus tai gali gau- 

' ti pensijos iki 18,000 metam.
Gyvenimo draudimas — mo- 

-kėdamas mėnesiui po 10.83 
dol., kongresmanas gauna 20, 
000 dol. draudimą. Jam ir svei
katos tikrinti nereikia.

Kongresmano asmeninį šta
bą valstybė apmoka iki 30,000 
dol. metam. Asistentas gali 
gauti iki - L3*345į dol. ją senato
riaus asistentas net iki 16,300.

Kiekvienas kongresmanas

ti ir gėlių iš botanikos sodo 
— gėlės gi priklauso prie re
prezentacijos. Jis ir plaukus 
nusikerpa puse kairios -— už 
75 cn., o senatorius visai ne- 

. mokamai. Turi dar ir kitokių 
privilegijų, kurių negali turėti 
tik pilietis.

Kiek iš viso Kongresas atsi
eina valstybei? Šie metai, kurie 
baigiasi birželio 30, atsieis apie 
89 mil. Čia neįskaitoma sumų, 
kurios išeina dabar namų re
montam —senato 23 mil. ir 
atstovų rūmų 66 mil. Kongre
so normalių išlaidų 166,000 dol. 
tenka viepai Kongreso nario 
galvai. Tose išlaidose jo alga 
(22,500) sudaro tik 13 proc.

— Vienas pilietis buvo ap
kaltintas kultūros ministerį iš
vadinęs kvailiu. Teismas jį nu- 
baudė ŽO ni&ų. 5'ūž ministerio 
įžeidimą, ir' 15 už valstybinės 
paslapties išdavimą.

! LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBAS

liūs”, J. Baltušio “Parduotos 
vasaros”, V. Syrijos Giros 
“Buenos Aires”, A. Bieliausko 
“Darbo gatvė,” M. Sluckio “Ge
ri namai”, J. Usačiovo “Nemu
nas laužia ledus”, H. Korsakie
nės “Gyveniman išėjus”, V. 
Rimkevičiaus “F
taip pat eilę kitų stambių pro- tama.... Literatūros kūrimo pro
zos veikalų, paskelbtų periodi- cesas.... mažiausiai pasiduoda 

komanduojamas".
Suminėti veikalai rodą pa- Tai nauja girdėti sovietinėje — 20 metų.

žangą kūrybiniu atžvilgiu. Ta- spaudoje. Bet tai nereiškia, kad — Chruščiovas žada paskelb
čiau autorius sako, kad tie vei- komandavimas baigtas. ti, kad ir Sovietuose bus leistos
kalai pasuko vienašališku keliu Kai apžvalgininkas yra labai kelios partijos, nes Leninas bu- 
savo tematika, vaizduojamu susirūpinęs, kad “nūdienos te- vęs aiškinęs: gali būti ir dau- 
gyvenimu. “Didžioji F^ė ją momis rašoma pas mus nedo- giau partijų, bet tik viena są-

joje....’

nę praeitį, o stambiu reikšmin* romą, neduoda tų rezultatų, ku- būti valdžioje, o kitos partijos 
gv kūriniu, kurie.... atspindėtą rių norėtume susilaukti”, — kalėjime.

Jeigu siunčiate

LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBAS
BARAS IR RESTORANAS

Lietuviškos gamybos pietūs, vakarienės ir užkandžiai 
GERIAUSI GĖRIMAI PIGIAUSIOMIS KAINOMIS

SPAUDOS KIOSKAS
Salės šokiams, vestuvėms ir kitokioms pramogoms prieina
momis kainomis. Lietuviškų organizacijų susirinkimams pa
talpos nemokamai. Visais reikalais kreipiamasi į klubo rei

kalų vedėją -K. Vaičaitį.
289 AVENUĖ BROOKLYN U, N. ¥.

Tel. EVergreen 4-9672

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street 
Brooklyn II, N. Y.

EVergreen 7-2155
Resid. ILlinois 8-7118

dovanų paketus i U.S.S.R.
užsitikrinkite, kad patarnavimą atliktų įgaliota firma ir kad jums reikėtų mokėti tik 

būtiniaumai reikalingas sumas.

Naudolutės tiesioginiai tik oficialiai įgaliotomis firmomis tokius siuntinius siųsti.

Įkainavviinai ir patrnavimas visur tas pats

Kreipkitės į kiekvieną šių firmų smulkesniam informacijai, gausite sąrašą ir 

kitų padalinių.

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC. GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.

220 So. State St, Chicago 4, IR. 1991 Broadway, New York 23, N. Y.

Tel. WAbash 2 3351 TeL LYceum 5-0900

' GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., PACKAGĘ EKPRESS & TRAVEL
INC. AGENCY, INC.

135 West 14 St, New York 11, N. Y. 1330 Bedfbrd Avė, Brooklyn 16, N. Y.

Tel. CHelsea 3-2583 g TeL INgersol 7-7272

BANGA TELEVISION
l Sav. V. ZELENIS 1

3423 FULTON STREET TELEFONAS:
BROOKLYN 8, N. Y. APplegate 7-0349

PARDUODAMA su NUOLAIDA:
n ■ TELEVIZIJOS APARATAI,
I ■ HI-FI FONOGRAFAI,

■ {GROJIMO APARATAI (Tapė Recorders),
■ VOKIŠKI BEI VIETINIAI RADIJAI,
■ ORO VSS1NTUVAI (air cond.) ir i

LANGAM VENTILIATORIAI

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi.
Darbas garantuotas, atitekamas 
prityrusio techniko, pripažinto RCA.

DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vai. vak.
i Pirmadieniais iki 6 vaL vak.

UNION TOUB8, IN C.

I East 36 Street, New York Ū, N. Y. 

MUray Hill 6-1155

AL’S TELEVISION SERVICE
Sav. AL. J- MISIŪNAS

i Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi ,

1 Darbas garantuotas, atliekamas prityrusio techniko * i
101-23 112 ST. RICHMOND HILL 19, N. Y. ’

’ Darbo valandos: Kasdien iki 10 vai. vak.' 1

1, Telefonas: VTrginia 6-6895

ŪMOMS MANOS MIMESB6 LIETUVOJE
Valkus Prekybas Bendibvė Loadae jau paruošė Velykinių 

dovanų aktattoius. Jie yra trijų rišlų. Vieno siuntinio kaina, 
įrinitant risns mokesčius ir kaštus, tėra 100 dol. Jokių papil- 
Ambu av paslėptų aaokeažlų. Siuntinys tiesiog iš Londono pa
siunčiamas f Lietuvą. ,

Užsakius du šios rūšies siuntinius ar daugiau — 10% nuo
laida. Siuntinio užsakytojui persiunčiamas siuntinio gavėjo pa
rašu pakvitavimas, kad siuntinys gautas Lietuvoje.
\Myidn2s dovanų siuntinys A1 (Moterims)

I. 3 jardų 100% vilnonės medžiagos atkarpa kostiumui, pilkos, 
mėlynos ar juodos spalvų.

2* Pilnas lęomplektas siuvėjinių priedų moteriškam kostiumui.
3. 3 jardų veliūro rūšies 100% vilnonės medžiagos- atkarpa 

paltui, pilkos, mėlynos ar rudos spalvų.
4. Pilnas komplektas siuvėjinių priedų moteriškam paltui.
5. 3 jardų vilnonės Atgalinės rūšies medžiagos atkarpa sukne

lei, įvairių spalvų.
6. Plastinis lietpaltis.
7. Pora batukų, sportinio tipo, gero chromo odos, stiprūs ir

praktiški. ■ _
8. Vilnonis megstinis, įvairių spalvų, dailaus mezgimo ir šiltas.
9. 2 gražios skarelės, viena vilnonė, antroji rayono. Abi dailiai 

raštuotos.
10. 2 cottono paklodės viengubai lovai.
II. 2 poros moteriškų apatinukų, 2 marškinukai ir 2 kelnaitės.
12. 2 poros moteriškų “Lisle” šilkinių kojinių.
13. Pora odinių pirštinaičių su šiltu pamušalu.

Šio siuntinio kaina tik 1M doL
Velykinis dovanų siuntinys B 1 (Vyrams)

1. 3H jardo vilnonės 100% medžiagos atkarpa sekmadieni
niam kostiumui, tankaus audimo ir stipri medžiaga. Mėly
nos spalvos.

2. Pilnas komplektas siuvėjinių priedų vyriškam kostiumui.
3. 3 jardų 100% vilnonės medžiagas atkarpa paltui, mėlynos3 jardų 100% vilnonės medžiagas atkarpa paltui, mėlynos 

spalvos.
Pilnas komplektas siuvėjinių priedų vyriškam paltui.
Pora elegantiškų pusbačių, dvigubi padai, gerai išdirbto 
chromo odos, juodos ar rudos spalvų.
Vilnonis, dailaus mezgimo ir elegantiškas megstinis, pilkos 
ar mėlynos spalvų.

7. Vyriški sekmadieniniai viršutiniai baltiniai, poplino “non- 
iron” medžiagos.

8. Vyriški vilnoniai apatiniai baltiniai, ilgos kelnės ir pus- 
trumpėm rankovėm marškiniai.

9. šiltas grynos vilnos šalikas, lygių spalvų ar raštuotas.
10. Dailus kaklaraištis. . ~
11. 2 porcs vilnonių kojinių.
12. Pota odinių pii^tihių su ' šiltu pamušalu.

šio siuntinio kaina tik 5100 doL
Velykinis dovanų siuntinys KI (Vyr. ir mot)

1. 3’4 jardo vilnonės medžiagos atkarpa vyriškam kostiumui, 
pilkos, rudos ar ‘mėlynos spalvų.
Pilnas komplektas siuvėjinių priedų vyriškam kostiumui.
3 jardų vilnonės medžiagos atkarpa moteriškam kostiumui, 
juodos, pilkos, mėlynos, rudos ar pastelinės spalvų.
PiLias komplektas siuvėjinių priedų moteriškam kostiumui.
4 jardų atkarpa raštuotos medžiagos suknelei, žalios, raus
vos, mėlynos ar pilkos spalvų.

6. Vyriški sportiniai marškiniai.
7. Vilnonis moteriškas megstinis.
8. 3 jardai Corduroy medžiagos atkarpa vyriškom kelnėm, ru

dos spalvos.
9. 1(4 jardo atkarpa Rayon-Gabardine, sijonui.

10. 6 jardų Corduroy medžiagos atkarpa, berniuko kostiumui 
ar kelnėms.

11. 6 jardų atkarpa mergaičių suknelėm, labai stipri ir lengvai 
išplaunama.

Šio siuntinio kaina tik 1M doL
Nedelskite užsakykite šiandien, teliko 50 dienų iki Velykų.

4.
5.

6.

2.
3.

4.
4.

TALKA PREKYBOS BENDROVE
1, LADBROKE GARDENS, LONDON, W. 11, GT. BRITAIN

AR JUS NEPERMOKATE
už savo automobilio apdraudą?

Virs 21,000,000 automobilių savininkų
moka daugiau, negu reikalinga.

Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras, 
Jūs esate kvalifikuotas:

Dideliam apdraudos sutaupymui, geresnei savo 
apsaugai ir greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostolių atlyginimo.

Kreipkite s:

ALBERT F. PETERS 
(PETBAUSKAS)

APDRAUDOS SPECIALISTAS
116-55 Queens BK’d. Forest Hilb 75, N. Y.

TeL VI. 3-1477
NAMŲ ADRESAS 

106-53 95th Street Ozone Park 17, N. Y.
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< ORGANĄ DARBININKĄ Ir UCTUVty atNIAB.

Vliko žodis V asario 16
~Broliai' ir State Tėvynėje, Si- priklausomos Lietuvos valsty- 

biro tremtyje ir viso pasaulio 
išeivijoje,

Besitęsianti Lietuvos oku
pacija ir rusiškai bolševikiška 
prespauda visiems mums už
deda sunkų jungą. Vargstome 
ir skurstame tėvynėje, Krem
liaus apiplėšti, prievartauja
mi ir išnaudojami, kad savo 
prakaitu ir darbo vaisiais tu
kintume mūsų krašto okupan
tą Sovietų Sąjungą; nekaltai 
kenčiame Sibiro tremtyje ar 
vergų stovyklose tolimoje šiau
rėje, šalčio ir alkio žudomi, ne

rrMmtt įvyKtiu ne vm yra 
mirę ir palaidoti istorijos ar
chyvuose. Kai kurie praeities 
įvykiai tebegyvena, nes veikia 
dabarties žmones, apiųtrendžia 
jų nuotaikas ir vrik> 
mus. Vienas tų praeities įvy
kių yra Vasario 16, surijusi su 
valstybinė* nppriktenamnyirfu 
paskalhšmn

Vasario 16 įvykis ne visus 
vienodai veikia. Kurie yra ląto- 
vėje, mažiau jį pergyvena. Kam 
ateina į gaivą branginti saulę, 
kai jos spinduliuose ėnririos 
gyvena. Net ima piktintis, kad 
per karšta Kitaip saule džiau
giasi tas, kuris ją retai temato, 
odar labiau jos ilgisi tas, ku

Pakartojame liudininkės pasa
kojimą, kokia forma 1957 va
sario 16 Kauno jaunimas vidu
naktyje paraškė tuos nepri- 
kalausomybės pergyvenimus:

"Staiga pažadina mane dide- 
Ks triukšmas. Dvylikta valan
da. Lakvės alėjoj skamba Lie
tuvos himnas

Nūdienėje Lietuvoje nepri
klausomybės dvasia nėra nu
slopinta.

O nuslopinti ją sovietinis re
žimas siekė visu okupacijos mo
tu.

Pirmame, okupacijos dešimt- 
Naktiss tam- metyje, 1947, buvo net specia- 

soįo matau judančią masę. Hai masiniai trėmimai Vasario 
Dievo, tai jaunimsr. Jo negalė- 16 laikui parinkti Paskesnių

bes suverenumo pripažinimas 
yra mūsų pusėje. Maskvos ag
resija ir Lietuvos okupacija yra 
prieš mus, prieš visą lietuviy 
tautą. Siekdami Lietuvos išlais
vinimo didžiai vertiname visas 
pastangas: diplomatines, politi
nes, religines, ideologines, vi
suomenines, kultūrines, ekono
mines ir kitas. Visų tų pastan
gų jungimas ir nukreipimas į 
vieną tikslą yra pirmoji sąlyga 
mūsų kpvos už Lietuvos išlais
vinimą sėkmingumo.

Gyvenamoji valanda stato 
sulaukdami išlaisvinimo valan- mums daug reikaląvimy kaip 
dos; o ir išblaškytieji po sve
timas šalis, radę prieglaudą 
laisvajame pasaulyje, taip jau 

-nėra apdrausti nuo vargo ir 
rūpesčių, o svarbiausia nuo il
gesio, kuris šaukia į gimtąjį 
kraštą, kur bėga Šešupė, kur 
Nemunas teka, kur mūsų tė
vynė graži Lietuva. '

Visi kaip vienas žinome, kad 
kol Lietuva svetimųjų okupuo
ta, kol mes patys nesame savo 
šalies šeimininkai, visiems mū
sų vargams ir nelaimėms ne
bus galo. Tik laisva lietuviy 
tauta savo nepriklausomoje 
valstybėje Lietuvoje gali užtik
rinti visiems savo sūnums ir

jo uždaryti namy arešte. Gieda- metu buvo didelė propaganda, 
darni Lietuvos himną, jie frau- kad Vasario 16 simboliu reiš
kia į ....vykdomoji ....komitetą kianus nepriklausomybės skel- 
Masės užpakalyje su šautuvais himas tai ne “liaudies”, o im- 

ris apie ja tik girdi, bet jos ne- n^^ja ir kareiviai perialistų, “interventų” pada-
mato. Tą naktį senamiestyje ant ka- ras. Kai tai negelbėjo, perei

tais metais labiausiai buvo ki
šamas Vasario 16 pakaitalas, su
rogatas — buvo' kuo iškilmin
giausiai švenčiama gruodžio 16. 
Ta gruodžio 16 norėjo išreikš
ti neva sovietinės Lietuvos pa
skelbimą.

Viena šešiolikta norėjo iš
stumti iš atminties kitą šešio
liktą.

nei tarp laisvėj* esančly.
Kiek rizikos, pastangų, au

kos skiria laisvėje esantysis 
Vasario 16 proga ir kiek to ski
ria gyvenantis nelaisvėje? Lais
vėje esantysis nejaučia didelio 
reikalo ir savo laisvės siekimo 
demonstruoti. Kitaip yra su pa
vergtu.

Vasario 16 jam yra virtusi 
laisvės pasiilgimo simboliu. 
Laisvės pasiilgimą demonstruo
ti jam yra tiek pat kaip paukš
čiui dainuoti, kaip vaikui išsi
verkti, kaip poetui kurti.

_ Jei nepareiškė savo laisvės 
pasiilgimo viešai, jis nejaučia 
savo asmenybę pareiškęs. Pro 
akmenį veržiasi diegelis į sau
lę. Pro draudimą veržiasi pa
vergtas žmogus pareikšti sau 
laisvės reikalavimo.

tedros bokšto ir prie ratušėš 
išaugo trijy spalvy vėliavos ... 
Pasakoja taip pat, kcd buvo 
daug suimta naktį ir rytojaus 
dieną" (Į Laisvę Nr. 15).

Nebuvo ten prakalbų, sena
torių, kongresmanų sveikinimų, 
nebuvo koncertų nei dolerių 
rinkimo. Bet buvo ten dvasia, 
kuri turėjo pasirinkti vieną iš 
dviejų: riziką, kad būsi suimtas, 
tardomas, gal išsiųstas, arba už
gniaužti savyje laisvės ilgesį ir 
jo viešai nepareikšti. Jaunimas 
pasirinko pirmąjį.

"labiau negu kada nors anks
čiau’ mėgina pabrėžti “naciona
linės kultūros vystymą”, “ak
centuojama nacionalinė forma 
nepakankamai pabrėžiant so
cialistinį turinį”.. Esą jie nori 
išpūsti “nacionalinių ypatumų 
reikšmę’, “nacionalinio atsiri
bojimo reiškinius”. Tai esąs na
cionalistų ginklas prieš “tary
binę santvarką”.

Sniečkus mato, kad ir tarp 
komunistų “kai kurie draugai 
yra linkę žiūrėti į senas nacio
nalines tradicijas kaip į kažką 
neliečiamo”.

Tai nepriklausomos dvasios 
augimas, ir ją Sniečkus smer-

okupantas, kuris neleidžia reik
štis natūraliai žmonių ir tautų 
prigimčiai.
,, 0 natūralus kelias yra šis: 
"Kaip kolonijinės tautos turi 
pirma Išsivaduoti iš svetimo 
jungo, kad gaišty kurti naujus 
lygybe ir teise paremtus* san
tykius, taip lygiai ir Soviety pa
vergtos tautos, tik atgavusios 
savo nepriklausomybę, bus pa
jėgios tapti vertingais plates
nės tautę bendruomenės na
riais" (į Laisvę Nr. 16-17).

Tenka sutikti su.J. Vidzgiriu, j 
kad “sovietinė okupacija, slo

pindama pavergtųjų tautų ne
priklausomybės siekimus”, “vis 
labiau žadina ir aistrina nepri
klausomybės troškimą” ir kurs
to “kraštutines nepriklausomy- 

Vargiai tai pasisekė, jei Lie- bės kryptis”. Tai reiškia, jei 
tuvos kompartijos suvažiavi
me jau sausio mėn. A. Sniečkus 
kalbėjo, kad “buržuaziniai na
cionalistai” komunizmo priešai

tautai, kovojančiai dėl savo val
stybės nepriklausomybės atsta
tymo ir joje visy jos etnogra- 
finię žentiy sujungimo. Mums 
ne vistiek, kaip bus išspręstas 
taikos ir Europos saugumo 
klausimas ir kaip bus pakreip
tas Lietuvos likimas. Kas bus 
mūsų kaimynai, ypač Lietuvos 
kaimynas vakaruose. Kam bus 
priskirta lietuviškoji Prūsų da
lis. Ar susitarimas tarp Vaka
rų ir Rytų dėl pasaulio ir Eu
ropos saugumo sistemos atneš 
Lietuvai laisvę ar bent dau
giau galimumų laisvėjimo kryp
tim, ar Lietuva pataps tarptau-

.........................   „ tinių mainų objektas, pažei- ' Vasario 16 proga vis tiek pra- 
dukterims tikrą laisvę, teisin- džiant visus teisėtumo ir mo- siveržia laisvės demonstracijos.

Okupacijos pirmame dešimt
metyje. kol veikė ginkluotas 
pasipriešinimas. Vasario 16 pro
ga iškildavo tautinės vėliavos 
medžių viršūnėse. Kai ginkluo
tas pasipriešinimas baigtas,

gumą, socialinę lygybę, kultu- ralės principus ir nusileidžiant
rinį augimą ir gerovę. Lietuvių - brutaliai jėgai ir interesų spe- Budėti ir vieningai suderintai 
tauta nenori vergauti kuliadjai. ------ .. . .veikti, kad Lietuvos gyvybiniai 
maskviniam komunizmui ir ne- Lietuvos laisvinimo klausi- interesai visur ir visuomet bū- 
nori būti svetimųjų priklauso- mas įgauna vis didėjančią glo- tų apginti, kad abiejose gele- 
ma. Ji nori laisvos, nepriklau- balinę reikšmę. Jis yra dalis vi- žlnės uždangos pusėse kiekyie- 
somos ir lietuviškos Lietuvos, suotinės' kovos tarp laisvės ir no lietuvio tautinis sąmonin- 
Ji nuo seniausių amžių buvo tironijos. Tiesioginiai ar netie- gumas būtų išlaikytas ir nuteik- 
laisva ir 1918 metų vasario 16 stoginiai jis yra paliečiamas vi- tas išsaugoti vilti, didinti pas- 
dieną dar kartą patvirtino sa- sur, kur Vakarai su Rytais su- langas ir būti pasiruošusiam 
vo valią Imti nepriklausoma ir sitinka — Jungtinių Tautų Or- aukotis Lietuvai laisvę atgau- 
niekad to savo apsisprendimo ganizadjoj, pasaulio didžiųjų ti ir atstatyti nepriklausomą 
nepakeitė. Maskvos įvykdytoji Londone, Paryžiuje, Bonnoje, valstybę.
1940 metais Lietuvos okupad- Vatikane, Viduriniuose ar To- Lietuvos nepriklausomybės 
ia ir—i - *...........................— . . -ja ir -priverstinis jos prijungi- limubsiuose Rytuose, visur, kur . paskelbimo keturiasdešimt pir
mas prie Sovietų Sąjungos bu- siaučia šaltojo karo vėjai, mųjų metinių proga visiems
vo nuoga Maskvos agresija, pa- sprogsta karštojo karo bombos, tautiečiams siunčiame sveikini-
daryta, susitarus Stalinui su ar vyksta dirbtinė koegzisten- mus.
Hitleriu. aja. Vyriausias Lietuvos Išlaisvini-aja.

Tarptautinė teisė, tarptauti- Visos musę tautos, kiekvie- me 
nės deklaracijos, sutartys ir su- no įos nario pareiga ir atsako- Komitetas,. Prezidiumas
sitarimai ir laisvųjų Vakarų ne- mybė budėti visur ir nuolat. 1959 m. vasario 16 d.

Kotryna Grigaitytė

MEDŽIOKLE

Lietuvoje kyla neapykanta ru
sui, kyla noras nuo jo atsiribo
ti savo. tautinio elemento pa
brėžimu, — kaltas yra dėl to

Vacį. Sidzikausko 
laiškas N. Y. Times

N.Y. Times penktadienį pa
skelbė Vaclovo . Sidzikausko, 
Jungtinių Pavergtos Europos 
Tautų laikinio pirmininko, laiš
ką, kuriame jis pasisako kritiš
kai dėl Times vedamajame pa
skelbto plano Europos padė
čiai išspręsti.

Laiškas nurodo, kad Times 
iškėlė teisingą prielaidą — se- 

- paratinės derybos tegali būti 
tik nenaudingos Vakaram. Ta
čiau praktiška išvada tai prie
laidai prieštarauja, kada Times 
siūlo ribotis tik derybom dėl 
Vokietijos. Laiškas prikiša laik
raščiui, kad jis ryty ir vidurio 
Europos soviety pavergtom vah

S / --v

PAMINKLAS žuvusiern už Lietuvos laisvę.

paskui virtuvėn, kaip dažnai gą aukštais batais, dėvėsiu rau- 
atstikdavo, o sėdasi jos vieton doną švarką bei kepurę, o nuo 
priešais židinį. šūvių aidės visas miškas.

— Saulės ir oro ....pratęsia 
Gintautienė žodžius ir pakelia

sulaužysiu įstatymų kaip šluo
tražio ir neužtvenksiu laiko, ku
ris atneša žydėjimą ir purvą 
drauge. Aš pasilieku visiškam 
savo bejėgiškume.

— Nesuprantu, mama, ką tu 
nori pagaliau pasakyti?! — jis 
pradeda nervintis.

— Et, tai mažmožis, vaike-

sę laisvai pasirinkti valdymosi 
formą, kurioje jos norėty gy
venti.

Times siūlomą saugumo su
tartis tarp Nato ir Varšuvos 
pakto valstybių tik stiprintų ko
munistinį bloką, nes pripažin
tų tame bloke esančias vyriau- - 
sybes, kurių kai kurios šian
dien dar nėra pripažįstamos.

Tarp jėgų, kurios lig šiol pa
laiko Vakarų saugumą, laiškas 
mini Amerikos karinę ir mora
linę tvirtą jėgą- Bet laiškas čia 
pat klausia: er Amerika išlaikys 
savo moralinę jėgą, jei ji lau
žys savo iškilmingus įsipareigo
jimus? Ar ryty Europos aplei-

temoje, kurios dalyviai būtę 
Varšuvos pakto ir Nato jėgos, 
nesudarys įspūdžio, kcd Ameri
kos politiką apsprendžia tikslin
gumas labiau negu principai?....

Pasijutę apleistos ir bejėgės 
tos tautos lengvai gali būti pa
stūmėtos nusilenkti komuniz
mui ir pasiduoti pasyviai rezig
nacijai, jei dar ne blogiau.

— Sovietų pilietis mirė, ir 
velnias davė jam pasirinkti: ar 
į komunistini pragarą, ar į ka
pitalistinį. Pilietis pasirinko: 
geriau jau i komunistinį, nes 
ten tikriausiai bus kuro trūku
mas.

mažytės išaugo lieknutė, aukš- matorė, parengimuose progra- 
ta švelnių bruožų mergina. Ar mos pranešėja ir tautinių šokių 
gali būti dailesnė lietuvaite re- vadovė.
prezentacijai tautiniuose rūbuo- — Ii*.... dar atstovauja seną 
se! madą su ilgom kasom, to dar

Antanas lėtai nuleidžia akis nepridėjai, mamučiuk, — gud- 
į savo buvusią draugę, kuri ^ai pasišaipo.
stovi grakščioje šokio pozoje. — J* atstovauja grožį ir pro- 

— Argi čia ta pati Nijolė, tingumą visa savo būtimi. Tuo

“Ji dengė mane savo krūti
ne nuo liepsnos ir kulkų,” — 
mąsto jis. —‘Ji tempė mane į sūnų akis. — O, ar pagalve- 
sunkesnį už betkokį ryšulį iš ji, mielas vaike, kad kažkas 
vieno kontinento į kitą. Ir nie- dėl tavo rankos vikrumo pas-

“šitaip yra atplėšiamas ma- virtuvėje. Pasilenkęs pabučiuo- ko mes daugiau neturime, kaip kutinį kartą regės saulę ir orą. _____ __  _ ____
no sūnus’ — apsigręžia Gin- ja motinai į smilkinį. vienas kitą. Nelengva “opera- Juk tai vistiek yra gyvybė, žmo- Ii, — numoja ranka. — Nei aš fa^m paėmę atostogau- greit įsitikinsime.,
tautienė nuo lango ir dingsta — Kaip gera prikūrentame cija” teks mano vargšei ma- gaus, žvėrelio, paukščio. draudžiu nei atkalbu. Ateina y į vasaros namelį Nidoje?__ — ’
kambario gilumoje. O ji, ta bute, kai lauke medžiai braš- mai, jeigu iš tikrųjų taip bus, Baltas sklastymas, įsibrėžęs mintis į galvą ir pasakau. Juk maloniai nustemba.

— Ji atstovauja grožį ir pre

— Pakviečiau juos mus ap- 
svetimoji, bučiuoja Antaną dar, ka nuo šalčio, — džiaugia^ jis. kaip svajoja žanetė. O ji labai tamsiuose Gintautienės plau- kiekvieno žmogaus jausmų ga- lankyti.
ir dar kartą. Išlipus jam ties Gal nesijauti gerai, mamut, — drąsi savo svajonėse ir jų ne- kuose, šviečia lyg sniego takas ma nėra ta pati. Geriau kalbė- — Taip. Tai ji. Tuo metu — Dar toliau, dar gražiau, 
namais, dar pamojuoja ir su- susirūpina. slepia.’ tamsiame miške, nakties vidų- kimės apie ką kitą. Atsimeni gandras suko apie jos tėvų na- ir važiuos jie iš Chicagos žie-
šunką: — Ačiū, sūnau. Viskas ge- — Jau sriuba ant stalo, ■— ry. Sūnus šypsodamos žiūri į Nidos pajūrį, gražiąsias kopas mus *r jiems buvo neparanku mos metu tokį ilgą kelią į šiau-

— Good by, Tony! --------- -------- ------- ------- - - ■ — ,sv“v~  ----- -rai. Vakarienė stovi šiltai or- pasigirsta iš virtuvės. Motina j4- ir mažytę savo draugę Nijo- palikti Kauną. Kai grįžome, Ni- rę?
Baltas automobilis per girg- kaltėje, šiandien užtrukai.... nepridėjo žodžių “mano brie- — Žinau, žinau, mama, tu lę? j°l^ uanue naažą broliu- — Nijolė prie vairo protar-

ždantį sniegą nušvilpia gatve. —Tarėmės su žanete dėl di”, kaip paprastai išbaigdama negali net vištos papjauti, — —Siek tiek. Ir kodėl kaip ^4- Ką manai, tiek metų kai pjais tėvą pavaduos. Ji jau turi

Antanas ilgai trypia už durų, 
ti ridim^nhn^dar^nipkai^ nė- leidimas! “B tikrųjų gal ji nusišaldžiu- lenkiame su įstatymu, mes, sa- — Kas gražaus yra pasauly- ^P finai» 45 Austrijos. Taigi, hioned”, kaip aš maniau, —
ra jam priekaištavusi už tai, ~ Ir mano Sta- si,’ — mąsto jis. — Baltiniai kyčiau, palaikome tvarką miš- je, visada laikyk atmintyje. Kur nesimatę. nuo Lietuvos laikų, suniurna lyg pats sau, žiūrėda-
kad vaikas nebūtų pagrobtas rėli’ ^esa? — dviprasmiškai padžiauti lauke, juk plikomis kų gyventojų tarpe. gi tu rasi gražesnį pajūrį, kaip Ji dabar jau turi mažiausia sep- mas į laikraštį.
svetimtautės Kiekviena karta nusišypso. — Na, gerai, esime rankomis tai atlikta”. — O man visa tai primena mūsų Neringa? čia atvažiuoda- tyniolika metų. Mes su jos mo- — Sadauskai atjaučia mūsų
jos judesiai pasidaro staigesrd valgyti- — Mama, galėjai padžiauti kitą medžioklę ir tuos, kurie vo poilsiui net kino žvaigždės tina buvome geriausios draugės, vienišumą, kur visai nėra lie-
ir rankos kieksuvirpa, kri te- nevikriai pakyla nuo židi- baltinius rūsyje. ŠitMp juos sumedžiojo tavo tėvą. Tuos iš HoDyvvoodo. Jos apvažinėja Kol Nijolė nepapuolė į spaudą, tuvių. Suprask, sūnau, tu jau- 
lefonuoja žanetė. ™0’ nuleidusi galvą bei rankas Mapius kabinant galima greit raudonuosius ... visa pasaulį, ir jos tvirtino, kad nieko nežinojau, kur jie yra, nas, tu turi savo draugų, o aš

pareina dar vieną kambarį ir peršalti, — lyg ir pabara sū- — Ak, mama, tu vis neper- Nidos kopoms bei pajūriui me- — kalba ji padriki^ais saki- svetima tarp svetimų. Net su- 
Prieblanda nuteka stogais, išnyksta virtuvės tarpduryje, nūs, sėsdamas prie stalo. maldaujamai liguista. kas prflygti negali, šiuos vaiz- niais, lyg negalėdama aprėbti sikalbėti vos galiu su vietiniais

pridengia langus, židinys pil- yj-g pripratę skaityti ____Lauke geriau išdžiūsta, — Atleisk, sūnau. Mano pas- dus man jautriai priminė gau- minčių gausumo. — Atsimeni, žmonėmis. Tai koks man čia
nas žarijų. Motina sėdi jo ato- vienas kito mintis iš judėsiu, jie prisigeria saulės ir oro. kirtis buvo šioje žemėje gyvy- tas laikraštis. Ir žinai, kokiu kai judu staugėt anuomet nu- gyvenimai! Nijolės tėvai pirko-
švaistoje, ant žemos kėdutės, eisenos, net menko atsidusimo, — Rytoj aš matysiu tiek bę duoti, bet nenaikinti. Gal keistu būdu? Ten yra parašy- laužta koja strinelę? Nijolė ver- si namus dviejų butų. Kviečia
rankomis kelius apsikabinusi. jOg Antanas pastebi, kad mo- daug saulės ir oro, — staiga šiuo mano liguistumu yra svar- ta apie Nijolę, štai, žiūrėk, — kė dėl to, o tu ją raminai, čia apsigyventi pas juos.

medžioklės. Ak, mamuliuk, pui- sakinį, kai yra gerai nusiteiku- nusijuokia jis. — Bet mes juk tik dabar turiu visa prisimin- nesimatėt Jie Amerikon atva- leidimą.
- - - - - - - savo iš Prancūzijos, o mes, — A, tai ne tokia “old-fas-kiausią sutvarkyta: ir šautuvas si. Jos balsas, atrodo, kimus ne brakonieriai, mes nepraši- ti?
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Vasario 16 slaptas minėjimas 
pirmosios bolseviky okupacijos metu Vilniuje

Vaurio MoHktoji 1919 me
tais buvo sekmadienį. Vilniuje 
lietuviam tai “buvo kartu 
džiaugsminga ir liūdna diena” 
— rašo kan. Povilas Dogelis sa
vo prisiminimuose (1936). 
Džiaugsminga, nes Lietuva 
prieš metus buvo pasiskelbusi 
nepriklausoma ir kūrė savo 
tautinę valstybę. “Liūdna, nes 

" Lietuvos sostinėje Vilniuje sė
dėjo bolševikai. Jie nuplėšė 
nuo Gedimino kalno plevėsuo
jančią Lietuvos vėliavą ir Tary
bos vėliavai (Jurgio prospekte, 
Red.) padarė begėdišką opera
ciją išplaudami lietuviškus 
ženklus ir ant tos pačios me
džiagos pritaisydami savo ženk
lus. Pasireikšti betkokiam Lie
tuvos Nepriklausomybės judė
jimui bolševikai griežčių griež
čiausiai draudė. Kad ir suvar
žyta lietuvių dvasia, tačiau pra
siveržė iš bolševikų varžtų 16 
vasario. Sumanyta tą džiaugs
mingą dieną paminėti viešu va
karu. Apie leidimą nė kalbos 
negalėjo būti. Bolševikai ja ne
duos. Tat ... 
tis.”.

...reikia slaptai rink-

tinių jėgų Vilniuje komisaru. 
Jisai, darydamas mitingus, nuo
latos kalbėjo kariuomenei apie 
greitą paėmimą Kauno ir visos 
Lietuvos ....Kai jie baugino už
tinsią Lietuvą, mūsiškiai viso
mis jėgomis organizavosi, stip
rinosi, šarvavosi”.

Vilniuje buvo susiorganiza
vusi ir veikė slapta Lietuvių 
Liaudies Sąjunga. Ji susidėjo 
iš kuopelių po 10 žmonių. Kuo 
pelių ryšininkais daugiausia bu
vo Vilniaus moksleiviai. Jiems 
buvo duotas įsakymas žodžiu 
išnešioti žinią, kad šv. Mikalo
jaus bažnyčioje bus pamaldos, 
o vakare sutartoje vietoje — 
minėjimas. Sekmadienį pamal
dų niekas sukliudyti negalėjo. 
Bolševikai dar nebuvo spėję 
griebtis prievartos prieš kuni
gus ir bažnyčias. Tačiau masi
nis susirinkimas buvo pavojin
gas.

Gausus uždaras minėjimas
Žmonėm buvo patarta rink

tis nurodyton vieton nedide
liais būreliais — po kelis. Pas
tebėję, kad priekyje eina kele- 

ta, didelė ar maža, turinti teisę 
laisvai savo gyvenimą tvarkyti. 
Priminė žiląją Lietuvos praeitį, 
vėliau užklupusias nelaimes, 
pasiryžimą vėl atkurti savo val
stybę. Siekimas ją užgniaužti 
esąs neteisėtas ir nesutinkąs su 
revoliucijas skelbiamais laisvės 
šūkiais. Mums tesąs vienas šū
kis: “Lietuva, tėvyne mūsų”.... 
nuskambėjo himnas.

Išdavimas ir areštai
Meninei programai besibai

giant, prie durų pasigirdo kle
gesys. Pasirodė bolševikai. Už
stoję išėjimą, apgraibinėjo iš
einančius, surašinėjo iš pasų 
vyrus, kai kuriuos statė kam
pan. Ką išskirti, nurodinėjo 
vienas lietuvis, toks nuošaša. 
Man jis krito į akį. Ir kan. P. 
Dogelis savo prisiminimuose 
pastebi:

“Būta šnipų.... Užrašė ir ma
ne. Supratome, kuo čia kvepia. 
Buvau laisvas po pirmųjų Ne
priklausomybės iškilmių tiktai 
parą. 10 valandą nakties Or
anžerijos gatvelėje Nr. 3 
mano sapnus pertraukė įsibrau

ATVIRUKAS, išleistas Nepriki. Lietuvos kūrimosi laikais.

ta. Bolševikai.... ties katedra 
aikštėje padarę skiepą, juos iš
kilmingai palaidojo. Prieš laido
jant, užmuštųjų lavonus po 
miestą nešiojo iškilmingoje ei
senoje, kaip kokias brangias 
relikvijas”. Paskui prasidėjo 
plėšimai ir vagystės. Plėšė 
krautuvės, sandėlius ir namus.

"Patriotas" atėjo karti....
Tuo metu Vilniuje gyvenęs 

kun. Juozas Tumas-Vaižgantas, 
žmogus optimistas, it vaikščio
jusi tarp žmonių šypsena, nu
ėjo pakalbėti su komisarų pir
mininku Vincu Kapsuku. Jį pa
žino dar iš caro laikų, kai abu 
kovojo su žandarais. Vincas.

.i, . Mickevičius — Kapsukas slaps-dėlę kratydamas gyrė Staliną įėsi jr kIebonijoseE Vaižgantas 
savo raštuose apie tai užsime
na ir pastebi: “tavo duoną val
gė ir tave koliojo”. Išsikoliojo 
jis su kun. J. Tumu ir 1919 me
tais. Girdi, “Kauno buržujų vai-, 
džia pastoja kelia raudonajai 
armijai pereiti į Vokietiją, kur 
laukia spartakai; su jų pagal
ba bus galima ir visą Europą 
užimti; reikia pirma tiktdi iš
karti Kauno buržujus”. Kai 
kun. J. Tumas pastebėjo, kad 
Kaune susitelkę lietuviai patrio
tai rūpinasi Nepriklausomą Lie
tuvą atstatyti, tai Kapsukas pa
šoko šaukdamas: “Aš taip pat 
patriotas, bet kitoks; man rūpi 
socialistinė Lietuva sąjungoje 
su Rusija, o ne buržuazinė; Ta
rybų Lietuva turės laisvę’, gerą 
valdžią ir tvarką”. Tada kun. 
J. Tumas nurodė, kad tvar-

bolševikus viskas raudona, tai 
ir tą laikraštį reikėjo pavadinti 
raudonai. Vardas dar turėtų at
tikti bolševikų dvasią. Blakė, 
žmogaus kraują gerianti, kaip 
tik tiko tam laikraščiui pava
dinti. Taigi, juokų laikraštis, 
L. Giros redaguotas, buvo pa
vadintas Raudonoji Blakė”.

Kai 1940 metais antrą kartą 
bolševikai įsibrovė į Lietuvą, 
Liudas Gira jau buvo susidėjęs 
su raudonom blakėm: Kaune 
ėjo iš kalėjimo vaduoti vadi
namųjų politinių kalinių, žygia
vo gatvėmis su jais susikabi
nęs, pasidarė švietimo vicemi- 
nisteriu, eilėmis rašė panegiri
kas bolševikam, savo retą barz- 

ir bolševizmą. Pabėgęs su ru
sais Į Maskvą, grįžo su trečiuo
ju bolševikų įsiveržimu į Lietu
vą 1944 ir Vilniuje mirė. Pa
sakojama, kad prieš mirtį šau
kęsis kunigo, bet raudonosios 
blakės neprileidusios.

Plėšikai su raudona žvaigžde
Bolševikai pirmąjį kartą į 

Vilnių įėjo Trijų Karalių šven
tės išvakarėse — iš sausio 5 
į 6. Kai rytą pakilome, baltam 
apšarmojusiam mieste pasiro
dė kai kur .raudonos dėmės, it 
sukrekėjusio kraujo. Giedri Tri
jų Karalių šventė su balta žvai
gžde buvo sudrumsta raudono
jo antplūdžio.

Tuo tarpu tas plūsmas buvo 
stipresnis už gyventojų pasi
priešinimą. “Tame susirėmime 
buvo keletas komunistų nušau-

'.iį ;-, . m,;;;:

neska Vilniuje darosi prasta, 
siautėja svetimieji, o Lietuvos 
vėliava draskoma. Kapsukas į 
tai atsakęs, kad visą savo am
žių kovojęs dėl raudonos vėlia
vos, tai dryžos spalvos nega
lįs pakęsti, o plėšikavimas esąs 
tik laikinis. Vaižgantas supra

NEMUNAS ties Alytum

to, kad to žmogąųs jau neper 
kalbėsi ir kad už jo pečių sto
vi kiti — rusai.

Iš lietuvių stovėjo greta Kap
suko dar- Zigmas Aleksa-Auga- 
rietis (vidaus reikalų komisaras, 
areštų vykdytojas), Vaclovas * 
Bielskis (žemės ūkio komisa
ras), Vaclovas Biržiška (švieti
mo), dr. Andrius Damaševidus 
(sveikatos), rabino mokslus ė- 
jęs Samanas Dtinenšteinas (dar
bo) irk. Gal kai kurie iš ją ir 
padėjo lietuviam, kaip kartais 
parašoma, tačiau be savanorių 
aukos ir kraujo Nepriklauso
moji Lietuva nebūtų nuo “kap- 
sukinio patriotizmo” apsigynu
si. • S. Suž.

— Partijos politrukas sugrįžo 
iš kelionės po Vakarus ir pasa
kojo apie nepaprastai blogas- -

* ūkines sąlygas Danijoje. Vienas 
iš buvusių drauge su juo nus
tebo ir sako: “Bet, drauge, ten 
languose visko pilna”. Politru
kas atsikirto: “O taip, tai tiesa, 
bet danai neturi pinigų tiem 
dalykam pirkti, dėl to languo
se ir pilna’.

NEŽINOMO KAREIVIO kapas Karo mušėjau* sodelyje 
Kaune; dabar kapas išniekintas, paminklas nugriautas. KAUNO miesto rotušč

Slapta liaudies sąjunga

Bolševikai Vilniuje sėdėjo 
jau šeštą savaitę. Per tą laiką 
net ir tie, kurie buvo jų laukę, 
nusivylė. “Rusijoje nesant pa
kankamai maisto, bolševikų ka
riuomenei užėmus Vilnių, pil
nas miestas primarmėjo iš Ru
sijos civilių žmonių — pėsčių 
ir važiuotų. Kareiviai iš žmo
nių rekvizuotus maisto produk
tus dalindavo saviems burlio
kams.... Gyvenimas darėsi kas
kart vis sunkesnis”. Dėl to y- 
pačiai širdo lietuviai, o lietu
viam akis badė ir lenkai, kad 
lietuvis “Mickevičius Kapsukas 
buvo vyriausiu visų komunis

tas, turėjo dėtis einą kita kryp
timi ir palaukti, kol anie sueis 
kieman. Įeiti reikėjo iš kiemo, 
tamsiais užpakaliniais laiptais. 
“Prigužėjo pilnutėlė salė ištroš
kusių Lietuvą pagerbti ....Vaka
ras su karštomis prakalbomis
ir dainomis praėjo pakelta nuo- pasodintų į Lukiškių kalėjimą,
taika. Tautos himnas nuskam
bėjo milžinišku džiąugsmu”.

Programai prasidėjus istori
kas Ignas Jonynas, vėliau Kau
no universiteto profesorijus, 
dabar jau miręs, nupasakojo ke
lią į laisvę mažųjų tautų — Bel
gijos, Olandijos, Šveicarijos. 
Jos gražiai tvarkėsi, — sakė, 
— karų nekelia. Kiekviena tau- 

dami į mūsų butą bolševikų 
slaptosios policijos agentai.... 
Įsakė rengtis ir eiti su jais”.

Tą naktį buvo suimta ir dau
giau lietuvių: vienį dėl Vasa
riu 16 iškilmių, kiti kaip žino
mi veikėjai. Tarp areštuotoji!, 

ŽVEJYS Nidoje'

buvo kun. J. Vailokaitis, kun. 
M. Reinys (vėliau Vilniaus ar
kivyskupas), F. Bortkevičienė, 
V. Stašinskas, Liudas Gira ir 
k.

Raudonoji blakė
Lukiškių kalėjime “Girai 

niežtėjo pirštai ką nors rašyti. 
Išgalvojo leisti juokų laikraštė
lį.... ranka rašytą. Kadangi pas

TILTAS per Salantų sHnj

ŠVENČIONIŲ bažnyčia

LIETUVOS kariuomen* Vilniuje 1939 metai*. MNIJOS upė* tilta* KĖDAINIAI. AkvareH A. Skyriau*



Lietuvių Kataliku Mokslo Akad
Po Lietuvių Kitalikų Moks

lo Akademijos atkūrimo naujai 
išrinktoji Centro Valdyba tuo
jau pradėjo darbą. Visiškai ne
turėdama lėšų, ji begalėjo greit 
išplėsti savo veiklos. Pagaliau, 
Akademijos veikla labiau reiš
kiasi atskirų akademikų kūry-

kaip Solovjovo filosofijos Va*

be Jo Eminencijos kardinolo 
Pizzardo, Gregorijanos univer
siteto ir Orientalinio Instituto 
rektorių, dalyvavo daug Romo
je gyvenančių profesorių, vo- 

ha, kaip valdybas apsukrumu. . kiečių, belgų, prancūzų, ispanų, 
italų ir kitų tautybių bei būrys 
studentų.

Malonu dar pranešti, kad su
rasta reikiamų lėšų Akademi
jos Metraščio leidimui. Jau nuo 
pat Akademijos atkūrimo laikų 
daugelis narių pageidavo, kad 
būtų leidžiamas Akademijos

Ilgokai užtrukusi tyla gali su
daryti įspūdį, kad su valdybos 
rinkimais viskas ir baigėsi Cen
tro Valdybai teko nemaža pa
sidarbuoti ir jau daug laimėti, 
ką verta ir visiems 'nariams, 
pranešti, kaip pirmuosius žie
dus, kuriuos, reikia tikėtis, seks

Centro Valdybai rūpėjo at
naujinti senąsias Akademijos 
tradicijas. E tokių jos or-

eilėn minėtinas 1957 spalio 2- 
4 Romoje suruoštas Akademi
jos narių suvažiavimas, kuris 
savo pasisekimu pranešė ir pa
čias drąsiausias Centro Valdy
bos viltis. Suvažiavimo^, pasise
kimas sustiprino pasiryžimą a- 
teityje šaukti suvažiavimus kas 
treji metai, kaip buvo įprasta 
Lietuvoje. Ateinantis suvažiavi
mas nuspręsta šaukti Chicago- 
je jam jau ruošiamasi. Įvyku
sio “Suvažiavimo Darbai” jau 
paruošti spaudai, parūpintos 
lėšos. Rinkinys greit bus ati
duotas spaustuvėm

Prel. Pranciškaus M. Juro lė
šomis buvo atnaujinta Akade
mijos leidinių serija. Neseniai 
jo dosnumu buvo Eleistas penk
tasis (pirmasis tremtyje) Aka
demijos leidinys: kun. Dr. Juo
zo Vaišnoros, M.I.C. studija 
Marijos Garbinimas Lietuvoje. 
Be to, jau seniai' pąruošta prof. 
Dr. Zenono Ivinskio studija apie 
Merkelį Gedraitį ir jo laikų 
Lietuvą. Betrūksta, gavus nau
jos medžiagos iš Lietuvos, tik 
smulkių papildymų, kuriuos 
profesorius atliks baigęs ruošti 
Baltų Instituto užsakytą Lietu
vos istorijos šaltinių leidimo

. darbą.
Suminėtinas ir pirmasis 

kademijos mėginimas Eeiti į 
tarptautinę plotmę. 1958 lap
kričio 30, Romoje, Gregorija
nos universitete buvo prof. 
Dr. Juozo Ereto labai pasiseku-

nių ąr ilgesnių studijų, a 
norintieji ateityje jų para 
Akademijos, Metraščiui, 
delsiant rašyti Centro VaMj

pradėtas Lietuvių KahHlgąj 
Mokslo Akademijos darbas, Die-• 
vo laiminamas, netik, eis pir
myn, bet augs ir klestės. ; 
čiau, kad pažanga būtų didės? > 
nė ir greitesnė, nuoširdžiai pra- į

tartinai prisidėti, ar straips-' 
niais ir studijomis, ar pinigine.;

__________________________ z parama, ar narių, ypač narių 
kad nėra kur spausdinti savo rėmėjų Akademijai verbavimu, 
studijų. Ir šitas trūkumas pa
šalintas. Todėl šita proga ma
loniai prašomi Akademijos na-

LKM* Akademijos Centro j

— Padėka Darbininkui: “Mū
sų R.K. Moterų S-gos 5 kuopai 
Worcesteryje teko daug kar
tų kreiptis į Darbininką su 
skelbimais ir korespondenci
jom ir Darbininkas niekuomet 
savo patarnavimo mums neat
sakė. Mums gi neturint vieti
nio laikraščio ir turint omeny
je, kad Darbininkas aplanko be
veik kiekvieną lietuvišką šei
mą Amerikoje, Darbininko pa
tarnavimas labai palengvino ir 
palengvina mūsų kuopos veik
lą. Už Jūsų paslaugas ir prie-" 
lankumą reiškiame Jums, po
ne Redaktoriau, ir visam Dar
bininko kolektyvui nuoširdžią 
padėką. Su pagarba: Marcelė 
Watkins, R.K.M. S-gos 5 kuopos 
pirmininkė; Sf. Staniulienė, 
sekretorė”.

KUN. J. KARALIUI 70 METŲ
Šv. Jurgio liet, parap. Shenan

doah, Pa., Klebonas kun. J? Ka
ralius vasario 4 tyliai paminėjo 
savo 70 metų sukaktį. “Labiau 
norėtum, kad neprimintų am
žiaus metų’ 
vietiniai kunigai ir keletas sve
čių ta proga jį aplankė ir pasvei
kino palinkėjo toliau stiprios 
sveikatos ir sėkmingos veiklos 
Bažnyčiai, kraštui ir. tėvynei. 
Kunigų Vienybės vardu svei
kino kun. Juozas Nevarauskas, 
K.V. vietos apylinkės pirminin
kas. Buvo atvykęs taip pat Phi- 
ladelphijos ilgus metus buvęs 
jo pagalbininkas kun. Jonas 
Lukšys, kurs išreiškė savo

sveikinimus ir vadovavo drau
giškam “Ilgiausių ir laimingiau
sių” metų giedojimui. Kun. B. 
Danis, E Nukryžiuotojo Jėzaus 
seserų vienuolyno Elmhurst, į 

— pareiškė. Bet Pa., atvežė savo ir seserų svei
kinimus. Kun. Juozas Čeponis 
sveikino Lietuvių dienos komi
teto ir visų apylinkės lietuvių 
vardu.

Kun. Juozas Karalius gimė 
1889 vasario 4 Jeseniaukos 
km., Lazdijų valse. Seinų apskr. 
Amerikon atvyko 1901. čia mo
kėsi šv. Baromėjaus kunigų se
minarijoje Overbrook, Pa., ir 
katalikų universitete Washing-

1 tone. Kunigu buvo įšventintas 
1919 gruodžio 20. Buvo vikaru 
šv. Pranciškaus par. Miners- 
ville, Pa., administratorium — 
Šv. Jurgio par. Shenandoah, Pa. 
Vėliau buvo patvirtintas klebo
nu ir tas pareigas eina ligi šiol. 
Kitų metų rudenį bus jau 30 
metų, kaip klebonauja Shenan
doah, Pa.

Be pastoracinio darbo, gyvai 
reiškėsi lietuviškoje visuomeni
nėje veikloje. Yra buvęs dauge
lio organizacijų steigėju, vado
vu ir nariu; ir dabar tebepri
klauso visai eilei organizacijų. 
Daug rūpinosi ir tebesirūpina 
Lietuvos reikalais.

Aloyzas Baronas — Mėlyni 
karveliai, apysakaitės jaunimui, 
išleido Terra, iliustravo Gražvy
das Botyrius, 71 psl., kaina ne
pažymėta.

ATSIŪTA PAMINĖTI

KUN. JUOZAS KARALIUS

Norite geros—meiliškos fotografijos 
portreto, šeimos, vaikų, įvairių progų, 

vestuvių, krikštynų, gimtadienių^ įvairių pobūvių ir pan. 
nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? 

Jums geromis sąlygomis padarys

gyv. 422 Menahan St, Eidgewoed, Brooklyn, N. Y. 
Skambinti tet HYacint 7-4677

NEW JERSEY gub Robert Meyner pasiražo Lietuvių dienos dekliaraciją. Sėdi: I. Trečiokienė, gub. R. Meyner, 
p. Dilienė; stovi V. Dilis, adv. Silvestravičius. Nuotr. V Maželio.

MASKVA BIJOSI, 0 HARTFORDAS PASIKVIEČIA
Neseniai gautame iš Lietu

vos laikraštyje komunistai vai
zduoja E. Devenienę, kaip pa
sakų raganą, skraidančią ant 
ližės ir kačergos. Pasakomis 
apie raganas paprastai gąsdi
nami vaikai. Maskva seka seną 
nuobodulio pasaką apie išdavi
kus ir liaudies priešus, kurių 
sąrašan yra įtraukta ir Deve- 
nienė. Lietuvos komunistai tai

pasakai suteikė tiktai iliustra
cijas —taip E E. Devenienės 
pasidarė ragana.... Ji užkliūva 
nebe pirmą kartą.

Kodėl komunistai bijosi E. 
Devenienės? Ogi 
daug matė, žino 
netyli.

E. Devenienė 
kai ieškojo

todėl, kad ji 
ir žinodama

daug matė, 
savo bolševikų 

Evežto į Sibirą vyro. Ji žino

daug, nes ištisą eilę metų, dirb
dama Balfe, Alte, Vlike ir ki
tose organizacijose, buvo ir te
bėra visuomeninio ir politinio 
gyvenimo sūkuryje. Ji netylė
jo, nes pirmoji iškėlė mintį 
kreiptis į Amerikos vyriausybę, 
kad oficialiai Etirtų bolševikų 
padarytus nusikaltimus okupuo- 

į tame Pabaltijy. Po kelių me
tų jos idėja buvo realizuota 
Kersteno komisijos.

Gal dėl minėtų, o gal ir 
dėl kitų priežasčių komunistai 
bijosi E. Devenienės, o Balfo 
Hartfordo skyrius ją pasikvietė 
skaityti paskaitą Vasario 16 mį- 

! nėjime.

3ALTIMORES ŽINIOS
Sodalietės vasario 1 dalyva- Floridą. Jis yra suspratęs lie- 

vo mišiose, kurias atnašavo jų tuvis ir vis randa laiko prisidė- 
dvasios vadas kun. A. Drangi- ti prie lietuviško veikimo. Jis 
nis. Po mišių šv. Alfonso sa- padeda ne vienam lietuviui tuo- 
lėje buvo pusryčiai, kuriuos se reikaluose, kurie liečia jo Minėjimas įvyks vasario 15 
parengė šv. Vardo vyrai. Susi- tarnybą. lygiai 2 vai. p.p., lietuvių
rinkime išrinkta valdyba šiem parapijos mokyklos salėje,
metam: pirmininkė -Horen- „rZfe'lSSŠ Tą pafi? <Ben« E' De''enic"ė
ee Pataek, vicepnmmmnke Kat- narnas pramdes m^mnga skaitys ų jr New.Haven 

iai bendra- nna Vilcmskaite, raštininke Ru- vakanene vasario 14, sestadie- dėlto jau 3 val palikti
, ta Kližytė ir korespondentė Ma- nL Lietuvių Svetaines puosmo- irartfor(ja ryAi to<. Driežasties: ria Hobner. Valdas narėms > salėje, puošia Lietuvių Ta- Hartford^ Del tos Pažasties

ryba, kuriai vadovauja Tomas ... .. .. . _ . „
Grajauskas. Jis ir praves vaka- Punk‘u^> į vai- p.p. Be

K. Kačauskas, Baltimorėje ge- rienę. pristatys kalbėtojus. In- daf ‘Vain menl-
rai žinomas vienintelis lietuvis vokaciją atkalbės veteranų ka-
graborius, išrinktas Amerikos pelionas kun. A. Dranginis. Po 10 vai. ryto lietuvių parapi- 
Lietuvių Atletų Klubo pirmi- vakarienės bus šokiai jos bažnyčioje bus atlaikytos
ninku šiems metams. šv. MEios už Lietuvą. Pamoks-

Vasario 15, sekmadienį 10 pasakys kun. dr. V. Cuku- 
val., šv. Alfonso bažnyčioje bus . 
iškilmingos mišios už visus ken
čiančius brolius ir seseris pa
vergtoje tėvynėje, ištremtus ’į 
Sibirą. Lietuvių Bendruomenė | 
ruošia minėjimą, kuris bus Lie
tuvių Svetainėje 5 v. p.p. Kal
bės dr. Domas Krivickas, me
ninę programą atliks šeštadie
ninės mokyklos vaikučiai.

Jonas Obelinis

darbiauja spaudoje. Daug rašė 
Garse, Darbininke, Drauge ir 
kituose laikraščiuose. Lietuvos buvo įteiktos dovanos, 
klausimais taip pat rašė ameri
kiečių spaudai. Lietuvių litera
tūrai praturtinti yra skyręs 
premijas už religinio — tauti
nio turinio rašinius ir vertimus.
Pats yra Evertęs vysk. J. Shee- 
no “Sūnus palaidūnas” ir pa
rašęs brošiūrą “Jaunuomenės 
auklėjimas”. Stambia suma pa
rėmė St. Šalkauskio biografijos 
rašymą. Veikalą jau baigia 
spaudai ruošti prof. J. Eretas 
Šveicarijoje.

Gerbiamam Jubiliatui nuošir
dūs sveikinimai ir linkėjimai 
parapiečių ir apylinkės kunigų.

Hartforde minėjimas prasidės

— Darbininkui paremti Lin- 
deno Moterų S-gos kuopa, mi
nėdama savo gyvavimo 40 me
tų sukakti, paaukojo 10 doL 
Amžinojo Rožančiaus Draugi* 
ja, Angelų Karalienės parapijos 
Brooklyne, jau antrąjį kartą 
aukojo 5 dol. Darbininko leidė
jai TT. PrancEkonai reiškia 
nuoširdžią padėką.

— Marija, gelbėki mus, Sibi
ro tremtinių ranka rašyta mal- J
dų knygelė, jau atspausdinta f 
Immaculata Press spaustuvėje, 
Putnam, Conn. Eleido Ateitis. 
Sibiro tremtinės keturios lietu
vaitės ją ranką parašė, iliustra
vo, įrišo ir 1953 m. vasario 16 
d. persiuntė savo penktajai 
draugei Pranutei, kad šį “ge-. 
riau galėtų kartu su mumis 
jausti, mąstyti ir garbinti Vieš
patį”. Įrašas simbolEkas kaip 
lygiai simboliška data, kurią 
anos didvyrės mergaitės įrašė į 
maldaknygę. Pratęsiant aną 
mergaičių troškimą, jų maldų 
knygelė Eleista 1959 vasario 
16.

BRIDGEPORT, CONN.
Vasario 15 d., 4 vai. po pie

tų parapijos svetainėje bus Lie
tuvos Nepriklausomybės pas- _ 
kelbimo šventės minėjimas. 
Kalbės svečias dr. Br. Nemic- 
kas iš New Yorko. Meninę pro
gramą išpildys parapijos cho-' 
ro solistai, kvartetas ir pora 
jaunų akordionistų. Programa 
bus trumpa ir linksma, įžan
gos mokesčio nebus. Visi Brid- 
geporto ir apylinkių lietuviai 
yra maloniai kviečiami dalyvau
ti.

Vakarienė, kuri įvyko šv. 
Alfonso salėje vasario 8, sutei
gė progos gerai pasilinksminti 
prieš gavėnią. Laimėjimams bu
vo leista daug tortų ir kitų do
vanų. •

Tomas Marcin-Marcinkevičius 
Baltimorėje gerai žinomas vei
kėjas judėjimo teismo teisėjas, 
su žmona išvyko atostogauti į

N-G.
Bridgeporto Alto skyriaus val
dyba.

i 
i 

DARBININKO administracija labai prašo neuždelsti ■ s
DARBININKO SKAITYTOJAM

atsilyginti už laikraštį. Raginimas sudaro naujas išlai
das, o nudelsimas atsiliepia laikraščio leidimui.

ALICE STEPHENS DAINININKES
| SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą, | 
| dedamas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pa- | 
| siųsti adresu: |
| Darbininkas, 910 WilloughbĮ/ Are., BrooklĮpi 21, N. Y- 1

Prašau pratęsti prenumeratą 1959 m.

JONUKAS ir 
GRETUTĖ

: MEILES 
ELEKSYRAS

CLĖ ŽALČI 
KARALIENĖ

FALSTAFj

maloniai kviečia atsilankyti jų ruošia
mam operų vakare

VASARIO 21, ŠEŠTADIENĮ, 8 V. V.
IAUN1MO CENTRE

56^) So. Claremont St.
Programoje operų-ištraukos. Puikios de
koracijos! Puošnūs rūbai! Dalyvaus 40 

dainininkių
Vadovas — GZOBGE LAWNER iš Lyric 

operos
Bilietai gaunami: Moiųuette Parke — 
"Marginiai", 251 W. 64 St., J. Krutulienė, 
6806 Šo. RockwėH; Bridgeporte—-"Daina" 
3321 S. Holsted St.; Cicere—J. Bobinienė, 
1530 S. 49 Avė. Taip pat pas choro nares 
ir rašant A. Stepkens, 64 E. Van Buren.

| Vardas’ ir pavardė

į ..................

| Adresas 
s s-
a ..... ......as s
| tingiem, ligoniam) 
į Vardas ir pavardė
ž

Prašau siuntinėti Darbininką (pažįstamam, netur-

Adresas

Siunčiu:
| už prenumeratą $...
is

aukų $. Viso $.

(Data) (Pandas)



PA.ąBiąiMKAS

KAS TEISYBt, TAI NE MELAS
Prieškeleris metus šio laik

raščio skiltyse buvome gana 
griežtai pasisakę prieš K. Luko
šiaus užsūbojimą šalinti lietu
viškus vienetus iš mūsų lietu
viškų žaidynių, liat, mums kiek
vienas
gus, o lietuvišką sportinė or
ganizacija — juo labiau.

Amerikos futbolas, kaip ir 
jo administracija, yra atsilikęs 
apie puse šimto metų. Pavie- 
nios lygos tarp savęs pykstasi, 
nesutinka. Tai atsitiko ir New 
Yorke 1956 metais. Stipriausia 

^Kdidžiaysia JAV futbolo orga
nizacija New Yorke. German- 
American Sąjunga (DAFB), tu
rėdama rimtą pagrindą, atsisa
kė paklusti kai kuriems negud
riems New York State Futbo
lo Sąjungos potvarkiam. N.Y. 
State Sąjunga, gavusi JAV Fut
bolo Sąjungos pritarimą, DA- 
FB su visais jos klubais (ir mū
sų LSK) suspendavo. Dėl to 
1956 metais žaidę Toronto ir 
Detroito lietuviai futbolininkai 
buvo nubausti. Užtat susidarė 
net dviejų svarų susirašinėji
mas (cituoju K. Lukošių); tuo 
tarpu Kanados ir JAV sąjungos 
per eilę metų nesukombinavo 
net tarpvalstybinių futbolo 
rungtynių JAV: Kanada. Be to 

-JN.Y.'JState Sąjungą, anuomet 
suspendavusi DAFB ir LSK, da- 
bar pati atsidūrė už durų ir su 
JAV Futbolo Sąjunga net po 
teismus tamposi.

Labai keistas ir kenksmingas 
buvo Lukošiaus užsimojimas dėl 
kažkokių airiškų ar škotiškų 
kaprizų mėtyti lietuviškus fut
bolo vienetus iš lietuviškų žai
dynių. Galiu drąsiai tvirtinti, 
kad Torontui ar Chicagai atsi
dūrus panašioje padėtyje, new- 
yorkiečiai vadovai bailiai iš ko
vos lauko nebėgtų ir, nubaus
ti ar įspėti, neverkšlentų.

Lukošius savo atsakyme šiuos 
faktus patvirtina. Tada neat? 
rodo, kad būsime su teisybe 
kur nors prasilenkę. O teisybė 
nėra dar šmeižtas, nors Atle
tas, “išlindęs kaip yla iš mai-

Šv. Kazimiero seserų rėmė
jos nuotaikingai minėjo Lietu-' 
vos Nepriklausomybės sukaktį 
vasario 4. Mat, jų susirinkimai 
esti kiekvieną pirmą mėnesio 
trečiadienį. Ta proga ir pasi- 

" naudota.
Lietuviškomis spalvomis pa- 

puošuoje salėj, apie 60 narių 
rimtai ir susikaupusiai prisi- 

. minė Lietuvą ir lietuvius. Pir
miausiai pasimelsta' už visus 
kenčiančius lietuvius. Kun. Sta
sys Raila pasakė pritaikytą žodį, 
paaiškindamas Lietuvos trispal
vės simbolinę reikšmę. P. S. 
Paulionis kalbėjo angliškai apie 
lietuvių nepalaužiamą troškimą 
siekti laisvės. ;

L.. . Meninę programos dalį išpil
dė šv. Jurgio mokyklos moki
niai, padainuodami lietuviškų 
dainelių ir pašokdami tautinių 
šoktų. Minėjimas baigtas Lie
tuvos ir Amerikos himnais, ku
riuos visi sugiedojo.

Senesnės narės džiaugėsi ma
tydamos, kad jų anūkai ir anū
kės dar gali lietuviškai dainuo
ti, noriai mokosi lietuvių kal
bos. Patys jaunieji programos 
dalyviai buvo pavaišinti, kad 
prisimintų dalyvavę Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjime. 
Visi turėjo padirbėti, kol išmo
ko lietuviškai dainuoti ir šokti 
lietuviškus šokius: Mergaitės 
buvo pasipuošusios lietmiškų 
spalvų kaspinais.. .X

~ Daugiau dar minės. Visa pa-, 
rapija minės Lietuvos švente 
pamaldomis sekmadieni, vasa
rio 15. Be to, vasario 15 d. 2 
vai. popiet iš Pottsville, Pa., ra
dijo stoties bus perduota 30 mi
nučių lietuviška programa, ku
rią paruošė Kunigų Vienybės 
Valdyba. Atskirai minės, šv.

Jurgio veteranai savo susirinki
me vasario 16, parapijos mo
kykla, Lietuvių klubas, o vie
tos laikraštik įdės vedamąjį a- 
pie Lietuvą, kaip jis tai daro 
eilę metų.

Naujas lietuviu klubo

Vasario 1 A. Benediktas pe
rėmė LK. pirmininko pareigas 
iškilmingame susirinkime. Da
lyvavo nemaža narių ir svečių. 
įžanginė maldą sukalbėjo ir žo
dį pasakė angliškai kun. J. Ne- 
varauskas, o lietuviškai — kun.

dovanėlė —- laikrodėlis. 
P© ėnąrfnĮrim© ht»w> paminėti 
kelių narių gimtadieniai ir visi

Sis klubas yra didžiausias 
lietuvių vienetas, kurs išliko iš 
daugybės čia buvusių įvairių 
tiatyviškų klubų bei draugijų. 
Ją Ūksiąs draugiškumas ir lie
tuviškumas.

Iš metinės parapijos apykai
tos sužinome, kad pakrikštyta 
44 kūdikiai sutuokta 24 poros, 
mirė 65 asmens, Pirmą Komu
niją priėmė 61, išdalyta 48,200 
komunikantų, 5 mergaitės įsto
jo į vienuolyną ir 2 berniukaiStasys Raila. Praeitų metų pir- jo į vienuolyną ir 2 

mininkui Deringeriui įteikta į kunigu seminariją.

PRANCIŠKONŲ MISIJOS 1959 
METAIS

Chicago, III., Šv. Kryžiaus pa
rapijoje misijos vasario 15-22 
d. — Tėv. Leonardas Andrie- 
kųs, O.F.M.

Brooklyn, N.Y-, šv. Jurgio 
parapijoje misijos kovo 1-8 d. 

—Tėv. Benvenutas Ramanau
skas. O.F.M.

AMERIKOS vyskupų fondas prašo aukoti vargšam ir bėgliam. 
Vajus skelbiamas kovo 1-8.

Lietuvių Enciklopedijos talka
Lietuvių Enckilopedijos Leid^k- m nuraminti okupuotą Lietuvą 

la skelbia paskutinę Lietuvių En- suteikė jai teisę išsileisti susovie- 
ciklopedios Talką nuo 1958 m. spa- tintą enciklopediją lietuviškai. Tą 
lio 15 d. iki 1959 m. balandžio 15 "pažadą davė vien tik lietuviams, 
d. Talkos metu naujai KE. už- bet. kaip įprasta, pažadas liko

»» » » » ■■ * e «įjį> ■ * a>jMĮ. e
Highest Prices Paid For Waste 
Paper — Rags — Old Office
Records and MetaL Scrap 
TULINO VVASTE MATERIAL 

COMPANY 
1541 Doan Stroot 

Brooklyn, N. Y. 
PR 86301

Waste Paper — Office Records 
Files — Destruction Guaren 
ted Highest Prices
ACTIVE VVASTE PAPER CORP.

696-3rd.Au*.
Brooklyn, N.Y.

SO 87111

VOS. A. DeS ĮMONE
Suvartotą popiarį, metalą, sku
durus surenka kasdien aukšto
mis kainomis. Įsteigta 1907. 
297 Nevins St., BTdyn, N.Y.

ULster 2-6594

SUPERKAME VARTOTĄ PO- 
PIERf Aukštos kainos. Pasitei
raukite.

DESTRUCTION GUAR, Ine.
Crosby Paper Stock Co. 

419-21 W. B’way CA 6-7772

For the Highest prices for Waste 
Paper — Tabulatiag Cards call or 
ivrite:

CARLO PELLEGRINO 
185 - 8th Street 
Brooklyn, N. Y.

SO 8-5503

OZONE PARK WA8TE MATERI-

97-37 Ozone Park 
Long Island N. Y.

“Highest prices paid for waste 
paper — rags — Special considera
tion given to Religious Institutions.

Vi 5-7001 - 2

Highest prices paid for — prin- 
ters — Binders — Lithographic 
waste — Special consideration gi- 
veu to Religious Institutions.

DUNMORE VVASTE PAPER Co.
210 Stuyvasent Avė.

Brooklyn, N. Y. 
GL 3-2258

Highest Prices paid for — Rags — 
and Paper — Special consideration 
given to Religious institutions.

FENN1MORE RAG C». 
653 Parkside Avė. 
Brooklyn, N. Y. 

IN-2-1556

are able to supply the new 
Flag at Reasonabie prices. We highly recommend them 

' - to you for dependable Service.

EICH OF BEOFORD THE EMBLEM MART

4 Mt. Btna Placo 
New Rochdlo, N.Y.

NE 44173

ARiSTA FLAG DECORATIONS

Brooklyn, N. Y.
Dl 6 -8300 — Days 

FL 7-9031 — Evonings

Mamrfacturos & Distributors of 
American and Fordign Flags

šo”, jau per eilę metų šiame 
laikraštyje visokias mūsų spor
tinio gyvenimo negeroves ke
lia, kai kam gal ir įduriamas.
Griežtos teisybės esame nusi
statę laikytis ir toliau, ar kam 
bus malonu ar nemalonu.
. Dideliam Lukošiaus nustebi
mui reikėtų pažymėti, kad Atle
tas jokiuose sąrašuose nefigu- 
ruoja ir dar pageidauto, kad 
New Yorko lietuvių vietinis są
rašas nelaimėtų; liktų daugiau 
laiko sporto veiklai vietoje. 
Bet ir čia teisybė yra ta, kad 
New Yorko sąrašas yra stipres
nis už kitus. Savo meto būkš- 
tavome, kad rinkimuose nelai
mėtu Gevelandas. Būkštavi- 
mai, deja, pasitvirtino prakti-

. „ . _ „ . susakiusieji gaus. dovanų knygp- pažadu ir Lietuvoj turėjusi pa-cliz&Detn, pi*J., Sv. x*etro ir _ . . .. . ... j.,_ ... ... . mis. sirodyti sovietiška enciklopedijaPovilo parapnoie misijos kovo „x. ' T , . .s m. -r. Užsisakę L.E. nuo 1958 m. gnio- jau numarinta Maskvos okupaci-15-22 d. — Tev. Benediktas A . .. - . “džio 15 d. iki 1959 m. yasano 15 nėję cenzūroje. Sis Maskvos ru-
. „ . . , cL gaus pilną V. Krėvės Rąstų pestis ir nuolatinis L.E. puolimas

_T . ..................... , rinkinį- (6 tt ). Ir visi tie, kūne rodo, kolą milžiniškai lietuišką
ParaP1j°ie misijos ovo uįSįsajCyS nuo i959 m. vasario 15 darbą šiandien mes išeiviai atlie-

d'beOnardaS iki 1959 . metų balandžio 15 kame, ir tikrai mes ja galime di- 
dnekus, O.!1 .M. . a. Lietuvos žemėlapį ir Jo-
Nashua, N.H., šv. Kazimiero „ . - . TX_I \ . .. . .... . . .. . _ _ , no Bako Lietuvių Dainos Ameri- issiblaskę po visą laisvą pasaulį,
parapijoje misijos kovo 2-8 d. , . -v. __j--r J . koj. leidžia -bendrąją enciklopediją su—— Tėv CrPnirnin^^s jocv^ . .

* Išėjusius LE. 15 tomų naujieji gausia lituanistika. Kito tokio at-
_ prenumeratoriai gaus išsimokėji- sitikimo dar nėra pasaulyje. Mes

Lowell, Mass*, šv. Juozapo , , * , . ;___ . . . ■ . .. *.... ... . .Te - mui 14 pageidautomis sąlygomis, darbą daugiau kaip įpusejome, ti-parapnoje misijos (lietuviškai . . . . - . ' .. .f ... , o už naujai išeinančius tomus, kime ir iki galo ištesėti,ir angliškai) kovo 9-22 d. — 
Tėv. Gediminas Jočys, O.F.M.

Youngstown, Ohio, Šv. Pran
ciškaus Asyžiečio parapijoje mi
sijos vasario 22------- kovo 1 d.
— Tėv. Gediminas Jočys, O.F.

Waste Paper — Rags — Old Of
fice Records Removed — Highest 
Prices paid — For Dependable 
Service

Bagdonas, O.F.M.

džiuotis, nes tik vieni lietuviai,

Contact 
UNITY PAPER STOCK Co.

44 Congrecc St. 
Brooklyn, N, Y. 

MA 5-2997

Tuojau pat surenkame vartotą po- 
pierj, skudurus, ištaigų pop. reik
menis. Mokamos aukščiausios kai
nos.

R A J TEDESCO
1135 - 61 St., Brooklyn, N.Y.

GE 6-1410

1644 Broadway
Brooklyn, N.Y.

HY 1-8353

We also carry a complete line 
of Religious Articles.

S.L THEATRICAL RENTAL Co.
4 Hawthore Avė. 

‘Staten Island, N. Y.
GI 2-7475

If no answer
GI 86440

Perkant-parduodant namus, ar išnuomojant butus, 
įvairiausiais apdraudos reikalais, federalinių ir valsty
binių taksų (Ihcome Tax) užpildyti, pirkimui piniginių 
perlaidų (Money Orders), Mutual Funds.

Kreiptis —

Josepli And r tįsis Insurance 
87-09 JAMA1CA A\TL, . WOODHAVEN 21, N. Y 

TEL. VI 7-4477
glokiadieiiiais — 9 vaL ryto Ugi 9 vai vako 
epknmdieuiaht — 1 vai. p.p. Ugi 5 vai. vak

VILNONES MEDŽIAGOS
gaunamos 3 krautuvėse didžiausios ir tos rūšies vienintelės firmos

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125.136 OHCHABD STW GR 5-4525

COR. DELANCEY, N. Y. C. '1

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusižkai, lenkiškai ir ukrainiškai i
KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, IŠSKYRUS I 

SE8TADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO

Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius

UfclTJVOJE. LATVIJOJE, ESTIJOJE, GUDIJOJE. ,
UKRAINOJE IR UŽKARTACIO RUSIJOJE!

Pasiųsk jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam i 
Muitas už vilnones atlaikas yra mažesnis, negu už pasiūtas sukneles I

Vilnones medžiagas ritinių ir atlaikas pačiom prieinamlausiom 
kainom visam mieste jums sūlo 3 stambios krautuvės 
Atsineškite šj skelbimą, kuris bus ypatingai Įvertintas I

MEDŽIAGOS Į
Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams; vilnonės bei 

šilkinės medžiagos moterų suknelėms ir skaroms 
Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite:

koje.
Valdžioje paprastai norima 

turėti žmones taktiškus, tole
rantiškus ir pajėgančius mūsų 
sportinį jaunimą burti ir jung
ti. Ponas Lukošius, deja, yra iš 
tų žmonių, apie kuriuos sunku 
pasakyti, ką jie, valios Įgavę, 
gali daryti. Juk daugiau negu 
juokingas grasinimas bėgti ir 
skųstis Kanados Sąjungai įdo- tų, galime būtų pagelbėti. ją puolė ir iškonevvikr. o norėda
ma, kas tuo būtų pasiekta. Nuo- Valia kiekvienam savo nuo-

Chester, Pa., Aušros Vartų 
parapijoje velykinis patarnavi
mas kovo 26-29 d. — Tėv. Vy
tautas Balčiūnas, O.F.M.

St. Clair, Pa-, šv. Kazimiero
parapijoje velykinis patarnavi
mas kovo 27-29 d. — Tėv. Ge-
dinamas Jočys, O.F.M.

kurių bus dar 12-13 tt., mt^a už Mielas Lietuvi, mes kviečiame 
kiekvieną išeinantį tomą. Vieno Tave įsijungti į L.E. prenumera
toms kaina JAV $7.75, visdr ki- torių eiles ir tuo pačiu būti mū- 
tur — $8. sų pradėtojo darbo dalininku. L.

Lietuvių Enciklopedijos laidimas E. leidžiame visi sutelktinėmis 
nėra kieno nors asmeninis reika- pastangomis, ją leidžiame visi 
las, bet visų lietuvių sutelktinių bendra talka. Todėl ir ją baigus, 
pastangų vaisius, nors, deja, tik visas mūsų pasididžiavimas ir bū- 
laisvame pasaulyj gyvenančių lie- simų kartų įvertinimas priklau- 
tuvių pastangos už savo kultūrą sys visiems: leidėjams, redakto-. 
ir lietuviškumo išlaikymą šiandien riams, talkininkams ir prenume- 
tapęs ir besąlyginė laisvinimo ko- ratoriams.
vos dalimi, šiandien jau jokia L^ame atsiliepiant, 
paslaptis, kad pradėjus leisti iš- 
sibarsčiusiems pasaulyje lietu-

Relaible Removers of Waste Paper 
- Office Records - Highest Prices 
Paid - Special Consideration Given 
To Religious Institutions

8TOCCI A SONS
396 W. Brodway, N. Y. C. and
242 West 47 SU Brooklyn, N. Y. 

Telf. HY 2-3355

Immediate removal of Waste Pa
per — Rags — Old Office Records 
— Special consideration given to 
Religious Institutions.

LOUI8 MANZELLA A SON 
59-24 Bleecker St.

VA 1-0282

Lituvių Enciklopedija
265 C Street

So. Boston 27. Masu.

koštos gal sugebėtų paaiškin- ginti ir bandyti įgyvendinti, /T A fk n B T A VfiP nninnAiPi 
ti, už ką prieš keleris metus tik nevalia mums K. Lukošių ■ — ||\ I rRArUOLE!
Toronto•-National Lyga buvo valdžioje turėti. TaVLJ * —------------
suspenduota. Jeigu nesugebė- Atletas

... tūkstančiai tokių pranešimų! Pasveikau iš silpno 
girdėj.mo per daugelį metų, nuo garsų ausyse, kuriuos

5 turėjau dėl galvos kataro. Gk
J ATSIŠAUKIMAS N Daugelis vyresni kaip 70 metų džiaugiasi pagiję, kai

Mažosios neturtingosios seserys fThe IJttlę Sistrrs of the Poor> £ pavartoja mūsų paprastą Ehno Palliative namų kurą- yCK 
I labai trokšta ir kartu yra susirūpinusios benrfrada-biavimu su vys- J* Qaij būt. kad tom padėjo ir jūsų maldos. NE- <jd 

Rupijos ir miesto ugniagesių įstaigomis norėdamos apsaugoti jų iš- $ NAUDOJAMA JOKIO APARATO. Su galvos kataro liga 
laikomuose dvejuose senelių prieglaudos namuose šimtus senelių nuo « -
galimos gaisro nelaimės. *■

Namų pertvarkymas pagal naujas ugniagesių taisykles reikalau- , 
ja daug lėšų, todėl jos kreipiasi j jų rėmėjus ir prietelius prašyda- \ 
mos šiam reikalui aukų. Reikalas labai skubus ir neatidėliotinas. nc-mis, blogiau lietingomis ir šaltomis. Ausyse girdisi įvairūs garsai:

e šios seserys Rrooklyno diecezijoje tarnauja nuo 1868 m. patar- j svirplių, varpų, nuolatinio ūžimo. kLksėjimo, garą prasiveržimo ir 
a np.udamos seniesiems Amerikos piliečiams užtikrindamos jiems savo pap Jeigu tok'a j figų sveikatos padėtis yra dėl gal vok kataro, jūs, 
£ meilę ir rūpestingumu. _ __ $ kaip ir daugelis kitų, kurie mūsų pagalba naudojasi jau per 20 me-
t w •”*’’* $ ■ataugu,
j Atsakymus J R atsJMumnią prašome ųsu j RAdYKlTE TUOJAU PAT — ŠIANDIEN IR PER 30 DIENŲ PA-

£ SVEIKSITE. Rašykite tik angližkai., Please mite in English only. 
X THE ET .MO nOKtPAMV

Maldingas diklngunu seselių Ir senelių bus gausus visiems mū- v. > .
* sų gmdariaoia

J k* garsais ausyse simptomai būna tokie: užkimusi gerklė — pilna 
J gleivių, apsunkusi galva, nuolatinis nosies ir gerklės užsikimšimas 
** * Jūs girdite, bet nesuprantate žodžių. Geriau girdite gražiomis die-

THE LITTLE 6I8TER8 OF THE POOR
Buidr-dck A DeKalb Avės., Brooklyn 21. N. Y.

DEPT. C M B BAYENPOET, IOWA

L CIGNA N, INC. ;!
New York Z. N. Y. ?’161 Orchard Street,

TeleL GR 5-0160
Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai

Atdara šiokiadieniais. šeštad. bei sekmad
_____ . 6•UBee**e*9*MB9*******e^M>ee******^**«e**44<4<*«*>MRW

S1UNTINIAMS J LIETUVĄ!
r»nwtx ra« didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

b turkams, moterų eUotčms. suknetems bei švarkams.
Maiftyu* ir raynninėa medžiagos parduodamos griežtai urmo

Removal of Waote Paper — Rago— 
Old Office Recortfa — at top prices 
with special consideration given to 
Religious Institutions.

OERRICO CO., INC 
907 E. 141st -

K and K FABRICS

TeL EL 4-1711

WY 3-2100

Highest prices paid for Waste Pa-

etai consideration given to Religious 
Institutions. Ali Bėros —

F AV GACCIONE A Co.
935 Courtland Avė.

L U 8-4030

Highect prices for Waste Paper — 
Rags — Office Records —■ Special 
consideration given to Religious In
stitutions

C. RU88O < SONS

Brooklyn, N. Y. 
GE 0-8457

Reikalingas spaustuvai lino- 
typu darbininkas. Kreiptis — 
Franciscan Fathers, 910 Willou- 
ghby Avė., Brooklyn 21, N.Y. 
TeL: GL 2-6916

PRIE CITY SAVINOS BANK

ATVARAI KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO
MOsv kainos vvry drabužtam* prasideda nuo 9.50 už pilną eilutę

VILNONES MEDŽIAGOS JCSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS ir VIETINES

’ Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. 
Taip pat šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, 

vilnonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

Speeialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

PAMfiGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BUSITE
PATENKINTI

Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orehard Street, New York 2, N. Y.

TeL: AL 4-8319



UX National Che** Ratinga 
mūsų šachmatininkus rikiuoja 
šitaip: metoieriy klasėje Povilas 
Tautvaiša, Chicago 2291 tš. 
•taperiai: K. Jakštas Cham-
paign2129, K. Škėma, Detroit 
2105, V.. Palčiauskas Cicero 
2050, £ Staknys, N.Y. 2041, 
K. Jankauskas, Chicago 2036, 
A. Zujus, Chicago 2011, Dr. A. 
Nasvytis, Cleveland 2000. A kl.: 
G. Šveikauskas 1997, K. Mer
kis 1949, S. Makutėnas, 1948, 
A. Kutkus 1935, J. Poluikis 
1875, A Giedraitis 1855, A. Pu- 
kinskis 1856 ir V. Karpuška 18 
05. B kl.: J. Vilkas 1778, A. Ke
turakis 1746, A. Makaitis 1710, 
R. Anskolis 1673, A. Ratas 16 
1634, S. Trojanas 1619, žemiau 
J. Vilkas Sr. _

Palyginant su praeituoju ra
tingai, matome gerus ženklus. ■ 
Eką)ertų klasėje nustojome vie
no (Merkio), bet gavome 3 nau
jus: Palčiauską, Stakiį, Jan
kauską. Sveikiname juos su JA 
V eksperto vardo gavimu. Į eks
pertus baigia kopti G. Šveikaus
kas, jam betrūksta 3 taškų. A 
klasėje atsirado visa eilė naujų 

> vardų, labai malonus reiškinys.
Bostono tarpklubinėse Lietu- 

? vių B komanda iškovojo gražią 
pergalę prieš Harvard Club 
(alumnair4-l. TL Karosas ir S. 
Kazlauskas pelnijo po % taško, 
G. Kuodis, A Makaitis ir A. 
Karosas po visą tašką. Komanda 
po devynerių rungtynių turi 
6^-2^4 taškų.

Lietuvių A su Bostono meis
teriu Cambridge “Y” nutraukė 
prie padėties 2-2 su 1 nebaigta. 
G. Šveikauskas ir J. Starihskas 
laimėjo taškus.

Kęstutis Stalioraitis laimėjo 
Esseno miesto pirmenybes, su
rinkęs 12-2 taškų, skelbia Vo
kietijos Schach-Echo, sausio 5

HONG-KONGO Mgtių vaikutis 
baloje. Vargšam ir bėgliam pa
remti Amerikos vyskupai kovo 1- 
8 skelbia maisto, vaistų ir drabu
žių vajų.

Kų daryti, kad sumažėtų skaus
mai nuo

Pamėginkite laisvai

Jeigu niekuomet nenaudojote ‘Rosse 
Tabs’ sumažinimui arthritis. neural
gijos, reumatizmo skausmų, mes 
norime jums pasiūlyti mūsų atsa
komybe. Mes atsiūsime jums nemo
kamai. kad jūs galėtumėte tuojau 
išmėginti ir būti patenkinti'skaus
mų sumažėjimu. '

Nesiųskite pinigų, tik prisiųskite 
' savo adresą ir mes tuojau jums pri
siusime Rosse Tabs.

ROSSE PRODUCTS CO.

Dept. 20, Box 772, Chicago 90, III.

EVergreen 8-9794

M. and Z.
Collision Works 
JULIUS MALDUTIS

Sulankstytų automobilių da- J 
lių ištiesinimas, pakei/mas 4 
naujomis, dažymas ir poli- 1 

ravimas <

—Invalidams — Gailestingų se
serų priežiūra
139 Irving PI., Woodmere, LLN„Y.

ROSEWOOD NURSING HOME
Leista Nassau apskrt. ligoninių 
departamento 24 valandų prie

žiūra
Du akrai gražaus parko seneliam 
ir begyjantięms Ilginiams , . 
75 Main SL, Raslyn,

Mayfąir 1-1641

EARLE NURSING HOME 
Savininkė Genevieve G. Earie 
Mediciniškas ir slaugių patarna
vimas — širdies ligonių, chroniš
kų ir po operacijas
1801 Broadway, Lynbrook, LJ.N.Y. 

LYnbrook 9-1038

BROOKSIDE NURSING HOME
Specializing įn 

Care of Convalescents 
Chronic and Aged 

320 Montauk Highway 
West Islip, L. I., N. Y.

MO 1-7240

G. Šveikauskas, Bostono lie
tuvių A komandos žaidėjas ve
da matčą su buv. Bostono meis
teriu A. Freemanu, santykiu 
3-1.

BROOKLYN 11, N. Y.

MUSIC

DU PUIKŪS PRIEGLAUDOS 
NAMAI — 'THE MAPLES" 

311 Rdbkavay Avė., Oceanside, 
’ “ RO 6-3660L.I.

THE MASSAPIOUA MA PLĖS

Palčiauskas su Šalkausku pir
mauja Chicagos Neries turnyre.

BROOKLYN CONSERVATORY 
of MUSIC

58 Seventh Avė., Brooklyn, N. Y.
MAin 2-3300

prie 
1199 Marrick Road, 

Massapiųua L.L 
PY 8-3434

OUEENSBORO BRANCH

Newark, N. J.
Nepriklausomybės minėjimas
New Jersey Lietuvių Taryba 

vasario 15, sekmadienį rengia 
Lietuvos nepriklausomybės mi-
nėjimas šia tvarka:

10:30 v. švč Trejybės bažny-
čioje pamaldos už žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės.

3 vai. p.p. šv. Jurgio salėje, 
180-2 New York Avė., — ben
dras minėjimas. Invokadją at
kalbės prel. Ig Kelmelis, kalbas
pasakys: Liet. Konsulas Vytau
tas Stašinskas, senatorius Har
rison A. Williams, Newarko 
miesto burmistras Leo P. Car- 
lin, apskrities prokuroras adv. 
C.F. Paulis. Meninėje progra
moje dalyvauja Rūtos ansam
blis, vadovaujamas muz. A Ka
linausko, deklamuos Audronė 
Butvydaitytė ir Rūta Graudu-

Minėjimas prasideda punktu- 
liai ir truks neilgiau kaip dvi

tuviai maloniai kviečiami daly
vauti.

Stephen Bredesjr.
ADVOKATAS

37 Sheridaa Avė, 
BrooHyn 8» N. N.

televizija, radijų, patefonų
Įrengia HI-FI

Krnmy, N. J. TeL WY 1-8390

174 Nutiey Avenue
Ntftlcy, N. J. T«L NU 2-1880

IN 1-8910
Children. Adults, Beginners,

MUSICAL INSTRUMENTS
Piaho-Voice

DANCING: Ballet • Tap * Modern
Day, Evening & Summer Classes

ENROLL ANY TIME

MASON RECORDING CO.

Mūsų specialybė užrašyti į juo
stas ir nufotografuoti jūsų ves
tuves. Nedūštamos. Įamžinki
te brangų atminimą į juosteles 
ir nuotraukas.
1630 Amsterdam Avė., N.Y. 
Tompkinš 2-7656.

Pilnas aptarnavimas ir prie
žiūra chroniškų invalidų ir se
nelių daktaro priežiūroj.

FLUSHING, L.!., N.Y.
Sveikstantiems, vyresnio am
žiaus ar seneliams visokia prie
žiūra privačiam gailestingos se-
sers name.

Hlckory 5-6152

T. V. SERVICE

PATIKIMAS T. V. PATARNAVI-
MAS 

1.00 dol. plūs dalys
Dirbame visas 7 dienas. Aptarnau
jame tik Brooklynų.

Long Island Fordo Centras

turi daugiau kaip 100 naujų 1959 metų Fordų savo krautuvėse 
visuomet, visų spalvų — visų modelių — visokio stiliaus.

DABAR PARDUODAMI VARTOTI AUTOMOBILIAI
(10) '51 to '53 Fordai — Chevies — Plym. ir kt nuo ---------- $195
(8) ’54 to ’56 Buickai — Dodge — Olds ir kL nuo---------------$395
(11) ’5* to '53 Chevies — Fords — Pont, ir kL nuo----------- $1695

šeiminiai automobiliai
(8) ’54 to ’58 Fordai & Chevies pilnai įrengti nuo - ------------- $495
A-1 Vartoti automobiliai — atnaujinti <— Garantuoti — valdžios 
patikrinti.

257 Main SL, Hempstead, L. U N. Y^ 
Adam ir vakarais

IVanhoe 1-7200

105 No. Frar.klin St., Hempstead L. L, N. Y. IV 3-7262

JOHN C. McGILL, savininkas 
Pristatymas į namu*, ustuvių vaiH*, banketai, shovrers, ko

munijos pusryčiai.

585 Albany Ave^ Braškini. UtgenaD 7-KS5

Bažnyčiosns, privatiems na
mams ir institucijoms.

Tarantino Hoor* 
3851 Atlantic Avk

BrooUyiv H Y., TAylor 7-7088

CAKNIT CONSTRUCTION CO.
General Contraetors

> 25 TEARS EKPERJENCE 
JOI CARNEVALE, Pres.

SoUyvood Kit^hens __ Flnished

meni madona — Converslons 
Ertanrioa trnllt — Rooflng 
Paintiag — Ceramic Ule — (

. APLANKYKITE ELIZABETH
' SETON’S GYVENIMO

sVIETOVES
Eramitaburg. Baftimore. Getfys- 
hurg, Battlefield, SL Joeeph .and 
SL Mary*® kolegijas ir katalikų 
bažnyčias kur Sisters of Charity 
slaugo sužeistuosius.

Automobilis (station wagon) jus 
paims iš namų kiekvienų penkta
dieni valčare ir parveš sekmadienį.

Rąžykite — Mark H. Callahan
35 Roe Court, Isiip, N. Y.

Karas, sale vestuvėms
parengimams, susinn 

kiniams, etc.
1888 MAD1SON ST BROOKLYN 27. N. V-

Tel. E V 2-9586 (Prie Forest Avė. stoties! Ridgewood
MENS CLOTHES

ment Worfc — Celotex Ceilings — 
- WaltpĄyrin< — StormDoorsand 
Wlndows

Atlenktam of Ali Kinds 
VIOLAYTONS REMOVED

65M 2fth Avė, Brooklyn, N.Y.

DISPLAY

VALENTINE McDERMOTT 
NURSING HOME

Convaiescent — Chronic Invalida —
ESderly People.

Home likę atmospbere
Licensed Kurse on 24 hours duty

1O- Clayton SL
Central Islip, L. I.

CE 4-6994

FLOOR WAX — grindims vak 
$a*, baldy nuopoli ravimu i, šie 
ny plovimui. Žemos kainos. 
Sam Warren, Ine., 1023 Sixth 
Avė., BR *6087. Naktimis — 
OLinville 32059..

Iž dytoUtV «®9¥ švarko pada
rom vieneilį už $12.00. Užsaky
ta* nauja* kostiumas kaštoja 
$45.00

C. MORAN 
720 Lerington Avė.,

N. Y. C. v 
PL 1-0392

PAUL’S RESTAURANT
LIQUORS - BEER - V/INES

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI
Šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas1 orkestras
Sav. P. Višniauskas -

31 Spring SL, New Britam, Conn. Tel. BA 3-9771

REAL ESTATE

j NEW 2 Families Brick House 
Apartments 4 —4 Rm. Full

basement. Garage $23,750. Spe- 
cial gift for buyer — Kelvinator 
regrigerator.

HORSES For H IRĘ and BOARDED 
at 

PINE ACRES 
West Street 

Harrison, N. J.
Closed week day during 
months

For' Information 
Phone

• z - 0W 8-9663

IN BEAUTIFUL EAST MEADOW

518 Wingate Drive. Split level dęad- 
end Street. Appliances carpeting ex- 
tras, school 1 block. Price $22,500, 
Near Catholic Church, Immediate 
occupancy. House can be seen Sun- 
day — 1-5 P.M. Call owner HU 7- 
3535 or HU 2-3907.

R e p u b 1 i c 
Wine & Liųuor Store

322 Union Ave.\ Brooklyn 11, N. Y.
...... ~ Tel. EV 7-2089 — - - ■

SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, deg: 
tinių. konjakų, midų šventėms bei 

kitoms progoms

Winter

Importo ir^. eksporto prekių per
vežimas sutfkvežūniais. Pristatome 
kasdien į visus uostus. Cargo ap
drausta.

374 Broadvvay, New York, N. Y. 
VYOrth 2-4189

Old Floor Made New
Scraping Refinishing — Special 
consideration given to Religious In- 
stitutions — Sweedish — Esta- 
blished 1922u

J. W. JOHNSON 
2912 Humphrey SL, 
East Elmhurst L. I.

HA 9-2447

IN MOUNT CARMEL PARISH
ELMSFORD Ranch 3 bdrms, 1 1/2 
bths din rm panld playrm w/bar. 
f pi. dishvvshr. 2-car gar. Excelt 
4 paroch shfs. Shool Bus at door— 
Gifrs Catholic High School near by.

. Asking $25300. Owner transferred. 
WH 8-3908.

TAISAU BALDUS
Kėdes, virtuvės ir valgomojo, ap- 
traukiu, iynudažau. Plastika ar 
oda. Patyrusių darbininkų dar
bas. {patingos kėdės apipurškia
mos gelžimi ar chromu.

Walter LUTKIEWICZ 
MA 1-3128 1934-7-18-59T-R-63

Kas norėtų skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti

GLenmore 5*7281

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon Street Fhiladelpiiia 23, Pa.
POplar 5-4110

K A R L 0 N AS
FUNERAL HOME

280 Chesnut Street New Britein, Conn.

Tel. BA. 94181

CARROLL FUNERAL HOME, Ine.
' PETRAS KARALIUS, savininkas

Laidotuvių direktorius ir balzamuotojas
74 Providence Street

Worcestcr, Mas*.
PL 4-6757 PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME
loeeph J. & johanna H. Diisa 

51 PROVIDENCE STREET 
WORCESTER 4, MASS.

PLeasant 4-3501 PLeasant 4-3865

NORKAS FUNERAL CHAPEL
LAED0TUVIŲ DIREKTORIUS 

PAUL P. NORKUS
Mandagus patarnavimas įnirusiems

POplar 9-3231

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
RAVS LięUOR STORE

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir im
portuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtines ir 
vyno.

RTS BLVD. R1CHMOND HILL, N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3544

ELEKTROS MOTORŲ TAISYMAS

JULIUS KUMPIKAS
119 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.

VANDENS POMPOS
DULKIŲ SIURBLIAI 
ELEKTR. VĖSINTUVAI 
ELEKTR. GRĄŽTAI

Mėsinių ir saliūnų šaldymo sistemos pilnas aptar
navimas. Papildomas gazas. Sudedami nauji vamzdžiai.

Atidarą nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 5 iki
• 8 v. v., šeštadieniais — visą dieną.'

Dėl didesnių užsakymų skambinti STerling 9-6534 
(po 8 vaL vak.)

Labai svarbus pranešimas visiems tau- I 
tiečiams, kurie siunčia siuntinius į !

Lietuvą arba į kitus kraštus. į

Prašome įsitikrinti, kad mūsų standartiniai medžiagų 
siuntiniai yra pati geriausia ir praktiškiausia dovana, kokią 
galite padaryti savo artimiesiems. Mūsų pastangų dėka gau
nate aukščiausios kokybės medžiagas už iki šiol negirdėtą

1. 3 angliškos medžiagos 100% vilnoniams kostiumams
I arba paltams su priedais

1
" 2. 3 vietinės gamybos vilnonės medžiagos taip pat prie- i

dais ..............      $50.00 ?
O

Į šias kainas įeina visos išlaidos ir pristatymas, o taip a 
pat mes imame pilną atsakomybę, kad adresatas gaus lygiai | 
tas pačias medžiagas kokias užsako. “

g Mūsų vaistų skyrius yra medicinos daktaro priežiūroje. * 
? Visi užsakymai išpildomi tiksliai ir greitai. Už pačius vaistus | 
I mokate urmo kainą.
I Pas mus galite taip pat užsisakyti visų rūšų maisto siun- 
A tinius. siuvamas mašinas, akordeonus ir bet kokius kitus | 
T daiktus, kurie yra reikalingi siuntinių sudarymui. S

Visi siuntiniai yra apdrausti ir jų pristatymas yra pilnai f 
X garantuotas. .

$60.00

Prašome reikalauti pavyzdžių ir katalogu, kuriuos tuo-
jaus išsiųsime.

Rašykite'lietuviškai ir gausite nuoširdų lietuvišką atsa-
kymą. ;

American A Foreign Book Co.
22 Chapin Pteca, Hartford, Conn. 
Telef. CHapel 6-4773.

Antanas Ustjanauskas



Wiiliam J. Drake-

BROCKTON, MASS

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

3. Pasninko dienomis tik vie-

Viščinio,vad.

po pietų.

Matthew P. Ballas

LDS' Susirinkimas

CAMBRIDGE, MASS.

NEW YORKO TARYBA

MINĖJIMĄ PRANAS W ATIKUS

1959 VASARIO 15 D„ 3 VAL P. P.

NEW YORK, N. Y.

Krautuvėje taip pat gali
ma gauti DARBININKĄ, 
pratęsti prenumeratą arba 
užsisakyti naujai ir kreip
tis visais DARBININKO

2. Pasninko dienos yra visos 
gavėnios savaitės dienos ir di
dysis šeštadienis iki vidurnak
čio, išskyrus sekmadienius;

LIETUVOS VYČIŲ RADIJO 
PROGRAMA transliuojama iš 
stoties WLOA, 1550 kilocycles, 
kiekvieną sekmadienį nuo 1:30 
iki 2 vai. po pietų. Knights of 
Lithuania, Braddock, Pa.

rootiasn bendri pusryčiai su 
programa. Kviečiami draugijų 
panai ir svečiai iškilmėse daly
vauti.

žemės, jo paliktos tam miestui 
kurtis.

Phfladetphįjos. Jos sodrus bal
sas ir puiki teftysena praturti
no šį koncertą. Ji padainavo ir 
su oktetu porą dainų. Solistei 
akomponavo muz. A. Mrorins- 
kas.

Tauro ir Noringos tuntų N. 
Y. skautai ir skautės Lietuvos 
nepriklausomybės minėjime a- 
teinantj sekmadienį, vasario 15 
d., 3 vaL p.p., Webster salėje, 
prašomi dalyvauti uniformuoti, 
įėjimas uniformuotiems skau
tams nemokamas.

Lietuviy radijas

te savaitę vedęs rekolekcijas 
-Uvams ir broliamą pranciško

nams Brooklyne, pirmadienį iš
vyko į Scranton, Pa. B ten 
vyks į. Putnam, Conn., kur Ne
kalto Prasidėjimo seselių vie
nuolyne praves uždaras reko
lekcijos moterims ir mergai
tėms. Kovo 9 sugrįš vėlįBrook-

kurioje galima gauti visam 
butui moderniškiausi bal
dai, įvairiausios lempos, 
vaikam lovutės, virtuvės 
reikmenys ir k. Kreipkitės 
adresu:

Vasario šešioliktoji
bostoniečių bus minima va

sario 15 d. 2 vai. popiet. Tho- 
mas Park aukšt. mokyklos sa
lėje. Bus gubern. Foster Fur- 
calo, kalbės adv. Julius Smeto
na, dainuos solistas Stasys Lie
pa, Bostono lietuvių tautinių 
šokių sambūris, Onos Ivaškie- 
nės vadovaujamas, rodys pusę 
valandos trunkantį naują me
ninį montažą “Lietuva vergi
jos pančiuose”.

Zunde laikinai yra apsistojęs 
Brooklyne pas Reventus. Su
tvarkęs formalumus po poros 
savaičių grįš atgal į Vokietiją.

Off. Telph. AN 8-1618
Bes. AN 8-5961

LIETUVOS ATSIMINIMŲ ra
dio valanda, vad. J.J. Stuko, 
1264 White St., Hillside, N.J., 
teL: WAverly 6-3325. Transliuo
jama iŠ WEVD stoties banga 
1330 kilocycles, 97.9 meg. FM., 
šeštadieniais nuo 4 iki 5 vai. 
po pietų.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimą Brocktono Lietuvių 
Taryba rengia. vasario 15, sek- 

10 vai.

ROM
ŽINIOS__

LITHUANIAN RADIO HOUR, 
vadovaujama A. Kneižio, 
50 Cottage St., Norwood, Mass. 
telef.: NOrwood 7-1449. Trans
liuojama kiekvieną sekmadienį 
nuoll iki 12 vaL, iš stoties 
WHIL —- 1430 kilocycles —■ 
Medford, Mass. - ; .

Vakaro vedėjas V. Bražėnas 
savo humoru linksmino vakaro 
dalyvius Jis paskaitė ir padai
navo ištraukas iš savo kūrybos, 
V. Bražėnas yra autorius kny
gų “Normuotos šypsenos” ir 
“Kolorijos ir doleriai”. Buvo 
miela V. Bražėną pirmą kartą 
matyti New Yorko scenoje.

Lietuvos Skautų Sąjunga, |- 
vertindama okteto nuopelnus 
lietuviškos dainos srityje, okte
to vadovą muz. M. Liuberskį 
šio koncerto proga apdovanojo 
ordenu “Už nuopelnus”. .

RADIO PROGRAMA, vado
vaujama Step. Minkaus, 502 E. 
Broadway, So. Boston, Mass., 
tel.: AN 8-0489. Banga 1360 iš 
WLYN stoties. Veikia sekma
dieniais nuo 2:30 iki 3 vai. po 
pietų.

Tado Kostiuškos
paminklas stovi Bostono par

ke ir be jokio platesnio užrašo 
paminkle. Kostiuška yra gimęs 
ir augęs Lietuvoje. Tai 1794 
metų sukilimo prieš rusus va
das ir generolas, sukilėliams 
vadovavęs kartu su pulkininku madienį. Mišios bus

Aprolfldmo psrap. bažnyčioje 
vasario 14, šeštadienį, 9 vaL 
zyH bW tvt M. Marijos Liur- 
de apsireiškimų 100 'metų ju- 

^fhaigimn Ruimingos 
kurias aukos klebonas 

kun. N. Pakalnis, pamokslą sa- 
~kys tėvas Leonardas Andriekns, 

lyną ir Apreiškimo parapijos CtFAL Pęr mišias giedos sol. 
bažnyčioje vadovaus moterų, Ljonė Juedytė-Mathew. Po pa
vyru bei inteligentų rekolekci- naJdų mokyklos didžiojoj salėj 
joms.

Žmonos žygis
Petronėlė Grinkevičienė, kaip 

ir visi kiti iš Lietuvos nuo ru
sų bolševikų okupacijos išbėgę, 
taip pat išbėgo su savo dviem 
vaikais ir dabar gyvena So. 
Bostone. O jos vyras Petras, 
gimęs JAV Pennsylvanijoje, 
dėl staigių karo įvykių nebe
galėjo susisiekti su savo šeima 
ir liko Lietuvoje. Jiedu yra su
situokę Lietuvoje, ir Lietuvoje 
gimusi ir augusi žmona nežino
jo, kur savo vyro gimimo met
rikai surasti, kad jį galėtų į 
Ameriką' atsiimti. "Galop, po 
trejų mėtų rūpinimosi jai pa
sisekė surasti parapiją, kur jos 
vyras buvo krikštytas, ir tuo 
būdu gauti jo gimimo metri
kus. Dabar moteris džiaugiami 
galėsianti savo vyro susilaukti. 
Jų sūnus Jonas čia yra vedęs 
Nijolę Adamkevičiūtę, ir jiedu 
jau augina dukrelę, o duktė 
Marytė (Grinkevičiūtė) pradėjo 
čia aukštesniąją mokyklą lan-

. Dispensos nuo pasninkų
Visi Brooklyno vyskupijos 

katalikai ar atsilankę į ją ket
virtadienį, vasario 12 (lincol- 
no diena), pirmadienį, vasario 
23 (Washingtono diena) ir an
tradienį, kovo 17 (šv. Patriko 
d.) yra dispensuojami nuo pas
ninko. Didįjį šeštadienį galima 
vieną kartą valgyti mėsos.

BALDŲ 
KRAUTUVĖ

PahmavtmM P naktį
Nauja moderniška koplyčia *ar- 
meninu dykai. Aptarnauja Cun- 
bridge ir Bostono kolonijas te- 
tniaulomia kainomis. Kainos tos 
paCtoa ir J kitus miestus.
beitai* laukite: Tel. TR

Pritin&miausiomis kaino
mis su labai gerom išmmo- 
kėjimo sąlygom ir prista
tymu į vietą patarnauja 
visiem lietuviam

135 Broaduray prie Bedford Avenue
539 Eastem Parkway. prie Nostrand Avė.

Member Federal Insurance Corporation

366 West Broadway, 
So. Boston 27, Mass.

Išnuomojamas 2 kambarių 
butas su patogia virtuve gera
me Jamaica linijos susisiekimo 
rajone. Skambinti Tel.: VI 6- 
-1119.

jos pilna «alė žmonių Šiltai pri- 
ĮptįftBMĮBMB ėmė dainininkus, dažnai iškties- 

'"^'"Prte Mas t dama kartoti. Oktetas sudainavo
' namiekln litnanipm aikštėje apie 15 daįnių. Dainavo tąip pat 

Prima Awl ir Stagg St., vasa
riu 15 <. 1X3® »- po trumpų 
ęąmmrih bus iškelta Ameri
kos ir Listuvos vėliavos. Apie

spaudos reikalu prakalbos. Kal
bės iš Kennębunkport, Me., at
vykęs Tėvas Pranciškonas. Pra
šome visų LDS narių tą dieną 
atnaujinti—užsimokėti už Dar-

.. Dragūnas
LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 6-7272

JAU PASIRODĖ RINKOJE

naujos konstrukcijos ir naujos 
formos RAŠOMOSIOS MASI- 
NĖLŽS, fcurioS pttnai atstoja 
raštinės tipo mašinas, o yra 
lengvos ir mažos.

Katalogų ir kt. reikalaukite 
(gausite veltui):

J. L. GIEDRAITIS, 
1632 Broad Street 
Hartford, Conn., 

patarnaus sąžiningai.

Bibliotekų rėmimas
Bostono miesto taryba buvo 

belinkstanti miesto bibliotėką 
ir jos skyrius išskirti iš' pini
gais remiamųjų įstaigų. Finan
sų komisijos pirmininkas adv. 
Antanas Young — Jankauskas 
buvo priešingos nuomonės: kad 
kas, bet bibliotekos juo labiau 
remtinos ir kad net ir pats 
Bostonas yra jau senas Švieti
mo židinys ir vienas pirmųjų 
Amerikoje kultūros centrų. Ta 
jo nuomenė daugumos buvo 
teigiamai suprasta, paremta, ir 
todėl bibliotekos ir toliau bus 
remiamos iš miesto lėšų.

Parapijos bažnytinis choras 
savaitėje dukartu renkasi 

praktikos: sekmadieniais 11-12 
dieną ir pirmadieniais 7-8 vak. 
bažnytinėje salėje, nes, be kit
ko, jis smarkiai ruošiasi savam 
pavasariniam koncertui.

LAISVĖS VARPO radio pro- tada iš Lietuvos sukilėlių buvo Kazimiero parapijos prel. Ur- 
grama, vad. P. Viščinio, 47 išvyti. Tai atsitiko prieš 163 bonavičiaus vardo auditorijoje 
Banks St., Brockton, Mass., tel. metelius. Po kurio laiko rusai su iškilminga ir įdomia progra- 
JUniper 6-7209. Transliuojama vėl suspietė savo karines pajė- ma. Kalbės žinomas lietuvių vi- 
iš stoties WK0X, 1190 kilocy- gas ir vėl užėmė Lietuvą ir suomenės veikėjas dr. J. Lei
dęs Farminghaėi Mass. Veikia Lenkiją, paskandindami krau- monas iš Bostono. Meninę pro- 
sekmadieniais nuo 2 iki 3 vai. juje, bade ir mare. Kostiuškai gramos dalį išpildys vietos pa

po sunkių dienų, galop, pasise- rapijos choro solistai, mokslei- 
kė pasprukti į Ameriką, ir jis viai ateitininkai ir skautai.

moksleivių tautinių šokių grupė, va
dovaujama J. MATULATHENSS- 
Visi lietuviai yra kviečianti kuo gau
siausiai dalyvauti.

5. Jeigu sveikata ar sunkus 
darbas reikalautų dažniau nei 
tris kart per dieną valgyti, tuo 
atveju geriausia pasitarti su pa
rapijos kunigu ar savo nuodėm
klausiu.

bininko prenumetatą.
Į šias prakalbas yra kviečia

mi ne vien LDS nariai, bet ir

Tikintieji raginami gavėnios 
metu pagausinti savo pamaldu
mą. Kas gali, kasdien teišklau
so šv. mišias, galimai dažniau 
tepriima komuniją. Sušelpti 
vargšą, aplankyti ligonį, susi
valdyti nuo blogų įpročių ar 
malonumų yra graži auka Kris
tui.

na kartą galima valgyti mėsos. 
Kičus du kart valgoma be mė
sos ir truputį nedavalgoma;

4. Tarp valgių galima ger
ti pieną, vaisių sultis, kavą ar 
arbata.

Sekmadienį, vasario 22 d., 
2:30 v. p.p. Šv. Kazimiero par. 
salėje įvyks LDS kuopos meti- 

Misijos lietuviškai vyram ir susirinkimas įj- katalikiškos 
moterim prasideda vasario 16. 
Mišios su pamokslais iš ryto 8 
vai., pamokslai ir palaiminimas 
vakare 7:30 vai. Pamokslus sa
kys kun. J. Vaškas, M.I.C.

Gavėnios metu šv. Mišios bus 
aukojamos trečiadienių vaka
rais 7:30 vai.

Steponas Povilavičius mirė 
vasario 7. Palaidotas iš Nekalto « . - _ _  ..... , _ . svečiai ir viešnios. Prasidėjimo bažnyčios vasario 
10 šv. Mykolo kapinėse.

Solistė ROMA VILCINSKArre-MAS- 
TIENfi, Operetės choras, vadovauja
mas muz. M. CIBO, ir New Yorko

Juozas Polikaitis, Studentų 
Ateitininkų Sąjungos centro 
valdybos pirmininkas iš Detroi
to vasario 13 atvyksta į Brook- 
lyną dalyvauti Ateitininkų Fe
deracijos Valdybos posėdyje, 
kuriame bus svarstoma ŠAS 
problemos.

— InL Pr. Zundė su šeima va
sario 5 atvyko iš Vokietijos į 
JAV atnaujinti ‘Re-entre’ vizos. 
Bonnoje P. Zundė turi įsteigęs 
spaudos biurą, kuris seka Rytų 
Europos spaudą. Įvairios vaka
rų pasaulio firmos bei privatūs 
asmenys naudojasi jo paruošto
mis specialiais klausimais ap
žvalgomis ir laikraščių iškar
pomis. Jo suorganizuota fir
ma yra vienintele tos rūšies

buvo vienas iš svarbiausiųjų Brocktono Lietuvių Taryba 
Amenkcs ^vaduotojų is anglų kviefia Unės
valdžios. Todėl Amerikoje jis su dajvvauti Uetuvos
vism- yra atsimenamas ir ger- nepnklausomybės paskelbimo 
biamas. Beje, New Yorko įmes- mjnėiįme 
tas stovi ant T. Kostiuškos J

Išnuomojami 2 gražūs kamba
riai su baldais, atskiras įėjimas, 
privati vonia ir virtuvė, prie 
Jamaica linijos Woodhavene,

EVergreen 8-9770

Joscpli Garszva

ReDuhi VedSjaa 
669 Gnad Street 
Brooklyn, N. Y.

N0TARY PUBLIC

Didėja šelpiamųjų skaičius. 
WiUūūnsburgo sekcijos sveika
tos ir aprūpinimo įstaigos vedė- 
jas pranešė, kad aprūpinamų 
.senelių skaičius šioje sekcijoje 
pakilo iki 42.000. Visame krašte 
vyrų, moterų ir vaikų yra ap
rūpinama pensijomis apie 12 
su puse milijono. Williamsbur- 
go apskrities sodai security įs
taiga yra persikėlusi į naujas 
patalpas — 860 Willoughby 
Avė., Brooklyne 21; N. Y. Mė
nesinės pensijos pereitų metų 
gruodžio mėn. buvo nuo 30.00 
iki 108.50 dol. Gi sausio mėn. įstaiga visame Vokietijoj 
1959 pakilo nuo 33.00 iki 116. 
00 dol. Pereitais metais didžiau
sia šeimos pensija buvo 200.00 
dol., šiais metais — 254.00 doL

Laidotuvių Direktorius 
ir Babsmnoto ju 
Cambrldge, Msmr. 
HUTARV PUBLIC

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Parinvay Station) 

ffoodhavea, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiHadJa

BALSAMUOTOJAS 
231 Bedford Ave.^ 
Brooklyii, N. Y.

TeL EVergreen 7-4335 
Stephen Aromiskis 

(ARMAKAUSKAS) 
GraboriuS-BalsazMiotojas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

GAVĖNIOS PASNINKAS
Brooklyno vyskupas, pasi- 

.naudodamas spetialiais Apašta- 
liį Sosto leidimais, skelbia ga
vėnios pasninkų tokią tvarką:

Susilaikymas nuo mėsos.
-I 1. Kiekvienas, sulaukęs pil
onų 7 metų, yra įpareigotas tam 
.tikrom dienom visai ar dalinai 
nevalgyti mėsos.
X 2. Pilnas susilaikymas nuo 
mėsos yra kiekvieną gavėnios 
penktadienį ir pelenų trečia
dienį. Tomis dienomis negali
ma valgyti mėsos, mėsiškos 
sriubos nei mėsiškų padažų: 
-3 3. Dalinis susilaikymas nuo 
mėsos yra metų ketvirčio tre
čiadienį ir šeštadienį — vasa
rio 18 ir 21. Tomis dienomis 
mėsos, mėsiškos sriubos ar mė
siškų padažų galima valgyti tik 
vieną kartą dienoje.

Pasninkas.
1. Kiekvienas, sulaukęs pil

nų 21 metų iki pilnų 59 metų, 
yra saistomas pasninko nuosta-

ŠEN. KENNETHT1R. KEA'TING kalbės New Yorke 15. žiūr. skelbimą apa-
čioje.


