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INVOKACIJA ATSTOVŲ RĖMUOSE 
Kalbėjo Tėvas Pr. Giedgaudas, O.F.M.

Baltijos kraštai vėl galės džiaugtis valstybine nepriklausomybe
Valstybes sekretoriaus pareiškimas Lietuvos. Latvi jot; ir Estijos 
nepriklauomybės paskelbimo keturiasdešimt antrom metinėm

CHRISTIAN HERTER, valstybes sekretorius, paskelbė Vasario 13 pa
reiškimą.

PRANCŪZIJA YRA JAU KETVIRTOJI ATOMINE GALYBE
Kas daryti atominio klubo trim nariam?

Prancūzija yra ketvirtoji vals
tybė, kurios turi atomines bom
bas. Tą vietą ji laimėjo prieš 
visų draugę ir priešę norą.

Prancūzija vasario 13 rytą 
susprogdino savo darbo plutoni-1 
jaus atominę bombą. Susprogdi
no Saharoje, prie Regan vieto
vės — per 750 mylių nuo ar
timiausio miesto šiaurėj Alži- 
ro ir per 650 nuo Kasablankos 
vakaruose. Bomba buvo nedi
delė; spėjama 20.000 tonų ga
lingumo, beveik tokia kaip A- 
merikoš pirma numesta bomba 
į Hiroshimą. Prancūzija paskel
bė. kad čia ji nesustos — 
mins vandenilio bombas.

ga-
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su- 
ar

Prancūzijos atominė bomba 
pačioje Prancūzijoje pakėlė 
savigarbą, bet užsieniuose 
tikta su nepasitenkinimu 
bent santūrumu.

Labiausiai nepasitenkinimą 
pareiškė Sovietai, skelbdami, 
kad tai gresia taikai ir kad jie 
darysią išvadas. Amerikos vy
riausybė laikėsi santūriai kaip 
ir Vokietijos. Tačiau spauda A- 
merikos vyriausybės santūrumą 
perdavė taip, kad jis reiškė ne
pritarimą Prancūzijos bombai. 
Vokietijos — pritarimą.

Japonija pažadėjo protestą, 
Indijos Nehru pareiškė apgai
lestavimą, Vokietijos socialistai 
pasmerkė, Amerikos, Anglijos 
eilė organizacijų siuntė protes
tus taip pat.

nes jos suinte- 
Prancūzija ne- 
atominė bomba 
tik prestižo su

Nepatenkintos naujosios Af
rikos valstybės, 
resuotos, kad 
būtų stipri, o 
jau reiškia ne 
stiprėjimą.

Nepatenkintos Jungtinių Tau
tų daugumas valstybių, nes J. 
Tautos 1959 lapkričio 20 buvo 
pasisakiusios prieš Prancūzijos 
atominius bandymus. Dabar pa
sirodė. kad de Gaulle jų ne
klauso.

Nepatenkinti ir sąjungininkai, 
nes dabar de Gaulle galės stip
resnius reikalavimus kelti Na- 
to ir bendroje politikoje.

Nepatenkinti ir ligšioliniai 
trys atominio klubo nariai (A- 
merika. Anglija. Sovietai), nes 
de Gaulle sumaišė jų kortas de
rybose dėl atominių bandymų 
draudimo. Tos derybos eina 15 
mėnesių Ženevoje be sėkmės. 
Jei ir pasisektų dabar tiem 
trim susitarti, tai jų susitarimas 
nustoja prasmės, nes jis ne
saistys Prancūzijos, kuri tose 
derybose nedalyvauja.

DVILYPiS MATAS

Atominės bombos vertinime 
labai krinta Į akis dvejopas ma
tas. Kai bombas turi Amerika. 
Anglija, Sovietai — gerai; kai 
jas Įsigijo Prancūzija — nebe
gerai. Kai Sovietai sprogdino 
savo pirmą bombą, tos organi
zacijos, kurios dabar protestuo
ja prieš Prancūzijos sprogdini
mą, tada neprotestavo. Kai 
Chruščiovas paleido raketą Į 
mėnulį. Amerika siuntė sveiki
nimus. Buvo aiškinama, kad ra
keta ne karinis, o 
pabūklas, nors tas 
pabūklas gali būti atominei 
bombai vežimas. Ir niekas ne
protestavo. kai tuo .moksliniu 
pabūklu — raketa Chruščiovas 
1956 grasino Prancūzijai. Tuo 
tarpu vadinant raketą moksli
niu pabūklu, tokiu pat vardu 
galima vadinti ir atominę bom
bą — Sovietai jau skelbiasi 
atominėm bombom kasią kana
lus ir ežerus.

moksimus 
mokslinis

Sovietai išmėgino
Užsienio žvalgybos 

nių. kad Sovietai jau 
kartus mėgino paleisti 
su žmonėm. Tai buvo 
prie Aralo ežero. Visi ketui i žu
vo.

turi ži- 
keturis 
raketas 
daroma

Raketa prieš raketas
Armija sausio 29 pranešė, 

kad jau išmėginta raketa prie
šo raketom nušauti. Ji veikė
sėkmingai.

Prieš keturiasdešimt dvejis 
metus Lietuva, Latvija ir Estija 
paskelbė savo valstybinę ne
priklausomybę. Šios nepriklau
somybės dekliaracijos buvo pa
remtos tvirtom valstybinėm 
tradicijom, kurios truko šimt
mečius, nepaisant kietos prie
spaudos periodu. Sovietu vyriau 
sybė buvo tarp tų, kurios anks
ti suteikė pripažinimą ir pareiš
kė atsisakanti visiem laikam 
nuo suverenumo teisiu Į nau
jas Baltijos valstybes. Tačiau

Kongresas minėjo Vasario 16 dieną 
Gubernatoriai skelbė proklamacijas

Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo keturiasdešimt dve
jų metų sukaktį pagerbė Vals
tybės sekretorius specialiu pa
reiškimu (skelbiame skyrium).

Kongresas vasario 16 mini 
skyrium Atstovų Rūmuose ir 
Senate. Atstovų Rūmuose mi
nėjimas pradėtas invokacija, ku-

PRANCŪzija kryžiuku žy- 
mėtoj vietoj susprogdino 
bombą.

ATOMINĖS BOMBOS
ISTORINĖS DATOS

atomi-
1945

Amerika susprogdino pir
ma atominę bomba slaptai 1945 
liepos 16.

— Amerika numetė 
ne bombą Hiroshimcj 
rugpiūčio 6.

— Sovietai susprogdino 
ma atomine bombą 1959 
sėjo 22.

— Anglijos pirma atominė 
bomba Australijoje 1952 spa
lio 3.

pir- 
rug-

— Amerikos pirma vandeni
lio bomba Pacifike 1952 lapkri
čio 16.

— Sovietu vandenilio 
ba 1953 rugpiūčio 12.

— Amerikos pirmas 
nis povandeninis laivas 
lūs 1/54 sausio 21.

bcm-

atomi-
Nauti-

— Anglijos vandenilio bom
ba Pacifike 1957 gegužės 15.

— Amerikos pirma raketa 
su atominiu kroviniu 1957 lie
pos 11.

— Sovietų tarpkontinentinė 
1957 rugpiūčiobalistinė raketa 

26.

prasidėjo dery-
bandymam su-

— Ženevoje 
bos atominiam 
stabdyti 1958 spalio 31.

— Prancūzijos atom. bomba 
1960 vasario 13.

po dvieju dešimtmečių laisvės 
Baltijos kraštai buvo smurtu 
Įjungti i Sovietų Sąjunga.

Mes norime šia proga patvir
tinti iš naujo mūsų aiškų ir 
tebetrunkanti draugiškumą Bal
tijos valstybėm ir užtikrinti jas 
iš naujo, kad jos labai pasilie
ka mūsų mintyse. Mūsų artimi 
ryšiai su Lietuvos, Latvijos, Es
tijos žmonėm kyla tiek iš bend
ros pagarbos laisvei, tiek iš 
reikšmingo indėlio, kuri žmo
nės iš tų kraštų davė Jungtinių 
Valstybių kultūrinio, ūkinio ir

rią kalbėjo Tėvas Pranciškus 
Giedgaudas, O.F.M., iš Brook- 
lyno. Senate invokacija atkal
bėjo kun. Benediktas Gaurons- 
kas iš Ansonia, Conn-.

Valstybių gubernatoriai. Al
to paprašyti, paskelbė Lietuvos 
dienas ir išleido ta proga pro- 
kliamacijas. Tuo tarpu redak
ciją pasiekė prokliamacijos ši$ 
gubernatorių:

— Iowa gubernatoriaus Her- 
schel C. Loveless,

— Maryland gubernatoriaus 
J. Millard Tavves,

— Ohio gubernatoriaus Mi- 
chael V. DiSalle,

— Pennsylvania gubernato
riaus David L. Lawrence,

— VVisconsin gubernatoriaus 
Gaylord A. Nelson,

— Illinois gubernatoriaus 
William G. Stratton,

— Ind iana gubernatoriaus 
Harold W. Handley,

— New Jersey gubernato
riaus Robert B. Meyner,

— Nebraska gubernatoriaus 
Ralph G. Brooks.

— Texas gubernatoriaus.
— New Yorko mayoro Ro

bert F. Wagner.
Virginijos ir South Caroli- 

nos gubernatoriai pažadėjo pa
informuoti apie Lietuvos Dieną 
ir spaudą.

ARGENTINA TEBEGAUDO 
PASLAPTINGUS LAIVUS

Argentinos aviacija ir karo 
laivai vasario 14 bombardavo 
iš Amerikos gautom vandens 
bombom svetimus povandeni
nius laivus Argentinos vandeny
se Golvo Nuevo. Laivai paste
bėti du, vienas veikia norma
liai. kitas sužalotas. Greičiau
siai nuo Argentinos bombarda
vimo. Neoficialiom žiniom pa
sirodė po bombardavimų aly
va; js sudėtis rodanti, kad lai 
vai iš rytų Europos. Paskutinėm 
žiniom, laivai pabėgę.

politinio gyvenimo plėtrai ir 
turtėjimui.

Mes tebesilaikome tvirto Įsi
tikinimo, kad Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos žmonės turi teisę 
vyriausybes pačios pasirinkti ir 
laukti dienos, kada Baltijos 

kraštai vėl galės džiaugtis val- 
slybirse nepriklausomybe.

TĖVAS PRANCIŠKUS GIEDGAUDAS, O.F.M. vasario 16 Atstovu Rū
muose kalbėjo invokacija.

Kuba — Maškvos agresijos baze
Kuba virsta vis sparčiau 

Maskvos kolonija. Tai pagreiti
no Mikojano kelionė Kuboje 
nuo vasario 4 iki 14.

Kuboje savo buvimą Mikoja- 
nas baigė vasario 13 pasirašy
ta cukraus sutartim. Sutartimi 
pasižadėjo Mikojanas pirkti iš 
Kubos 5 mil. tonų cukraus per 
5 metus. Lig šiol pirkdavo 
maždaug po 200.000.

Antras Mikojano pažadas — 
duoti Kubai 100 mil. dol. kre
ditus po 2.5 proc. Už tuos kre
ditus Kuba turės pirkti iš So
vietų mašinų.

Trečias pažadas — duoti Ku
bai. jei norės, sprausminių lėk
tuvų.

Sovietai bus pagal sutartį po 
Amerikos pirmas Kubos cuk

Mes niekada nesu- 
svyravome tikėjime

Henry Cabot Lodge JR., at
stovas Jungtinėse Tautose, pa
skelbė taip pat pareiškimą;

". . . Jungtinės Valstybės nie
kad nepripažino Sovietu netei
sėtai Įvykdytos Lietuvos ir ki
tu Baltijos valstybių okupaci
jos. Mes niekad nesusvyravome 
savo tikėjime, kad šitų kraštu 
tautos atgaus savo laisvę. Jūs 
galite pasitikėti mano geriau
siom pastangom palaikyti šita 
tikėjimą gyvą".

Kuba — židinys
Kuooje Havana provincijoje 

rengiami įvairia tautybių 500 
komunistu, kurie skirti per- 
ve r s m ui N i caragu j g j e.

Rūpestis dėl Berlyno
Vokietijos kancleris Adenau- 

eris esąs susirūpinės. kad Va
karai viršūnių konf-’icncijoje 
gali eiti i "issipani arimą” Ber
lyno klausimu. Tuo reikalu
Anglija spaudžianti Ameriką.

Visagali, Tu laiminai Ameri
kos tautą, kai skelbė ji savo 
nepriklausomybę, išpažindama: 
“kad visi žmonės yra sukurti 
lygūs, kad jiems’Aukščiausias 
suteikė tam tikras neatimamas 
teises, kuriose glūdi gyvenimas.
laisvė, gerovės siekimas”?

Visagali, Tu laiminai ir Lie
tuvą, kai ji atgavo šias teises, 
1913 metais tapdama nepri-
klausoma.
Po dvidešimt laisvės bei ge
rovės metų Lietuva ir jos kai
mynai Pabaltyje buvo pirmoji 
auka. Dievo ir žmogaus prie
šui komunizmui žengiant i Va
karus ir mindžiojant gyvenimo, 
religijos, laisvės ir gerovės tei
ses.

Leisk. Visagali, kad Lietuvos 
kančia būtų atlyginimu už tuos 
laisvojo pasaulio žmones, ku
rie nemoka branginti laisvės 
ar ja naudotis.

raus pirkėjas. Tik dėmesio ver
ta, kokia kaina Mikojanas pir
ko. Pažadėjo mokėti pasaulinės 
rinkos kaina -- 3 cn. svarui. 
Už paskutinį cukraus pirkinį 
Mikojanas buvo sumokėjęs tik 
2.78 cn., nors Kuboje savikai
na yra 4 cri. Tuo tarpu Ame
rika pernai pirko 3,119.655 to
nas ir mokėjo po 5.25 cn. Ame
rika, mokėdama daugiau nei 
pasaulinės rinkos kaina, kasmet 
sumoka daugiau Kubai po 150 
milijonų.

Toks yra skirtumas tarp Mas 
vos ir Amerikos pirkimo.

KONGRESMANAS LEONARD FARBSTEIN Vakario 16 minėjimo New
Yorke. Nuotr. V. Maželio.

Tegul daugelio tūkstančių 
lietuvių išlietas kraujas bei mir
tis kovoje dėl laisvės būna į- 
spėjimu visam pasauliui gintis 
nuo bedieviško komunizmo.

Neleisk, Viešpatie, kad Lie
tuvos likimas bei jos ateitis
priklausytų nuo pavergėjų už
gaidų, nes "avis ir vilkas lais
vę supranta skirtingai”.

Laimiųk, Visagali, ir tori
Amerikos tautą, kuri rodo mei
lę bei užuojautą paverg.c.'is 
šalims. Ugdyk amerikiečiuo‘3 
supratimą, kad jų tautinė mi.'i- 
ja yra "Įgyvendinti teisybę, ga
rantuoti ramuma . . . kelti bend
rą gerovę ir išsaugoti laisvės 
laimėjimus" netik "sau ir savo 
palikuoniams”, bet ir visai žmo
nijai. Viešpatie, juk laisvė, tei
singumas, gerovė, taikomi vi
siems, yra tikrasis kelias i vi
suotinę taiką.

Iki išauš toji taikos ir lais
vės gadynė, stiprink Lietuva 
kovoje ir didink jos vi'ti.s. 
Leisk, pagaliau, kad kuo grei
čiausiai būtų Įgyvendintas Ta
vo teisingumas pavergtose tau
tose. Amen.

ft'cprik’aujomybvS 
minėjimai: 

Ncvv Yorkc
Ne\v Yorko Alto skyrius va

sario 14 \Vebster Hali surengė 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimą. Minėjimui vadovavo 
Alto pirmininkas A. Varnas, in- 
vokaciią atkalbėjo kun. J. Gu- 
rinskas. kalbas pasakė kongres- 
manas Leonard Farbstein ir dr. 
D. Krivickas, sveikinimo žodį 
tarė Lietuvos Generalinis kon
sulas Jonas Budrys, paskaitęs 
savo kalba, pasakytą per Ro
mos radiją į Lietuvą; M. Kižy- 
tė paskaitė valstybės sekreto
riaus ir New Yorko guberna
toriaus pareiškimus; New Yor
ko miesto atstovas perskaitė 
Roberto Wagnerio proklama
cija. Taip pat buvo pristatyti 
svečiai — latvių, estų ir ukrai
niečių atstovai.

Meninėje dalyje dainavo so
listė Aldona Stempužienė. akom- 
ponuojant Aleksui ?drozinskui, 
N.Y. tautinių šokių grupė, va
dovaujama J. Matulaitienės, pa
šoko keturis tautinius šokius, 
programą užbaigė Operetės cho
ras. vadovaujamas M. Cibo. Re
zoliucijas perskaitė adv. Brie- 
gis. Petraukos metu buvo rink
tos aukos. Vieo surinkta 1995. 
.30 dol. (iš bilietu prie įėjimo 
gauta 793. laiškais aukų atsiun
tė 208).
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V : -s būti”, kalbėjo

tiacije. Valia juoktis H rusę, 
velia šokti rock'n roti, velia

ja, o taip pat kultūrinės lais-

Vtoldjė —taii
Ha šokHrodc'n raR.vMie abatrakttyiim
Mos ir nSuno koegsfirtencije, o tety p*t icultūrinės ioisvė* 
vis dkiesnėįo grėsmėje. •

ąq, režimas remia abortus — pora MMv "?*»¥• ir vtt 
pernai buvo daugiau kaip. '
(KIO abortų. Bažnyčia ai 
programai priešinasi. Taigi 
Šinasi režimui. Rėžimas j 
na bažnyčiai ūkiniu spau 
Bažnyča pasinaudoja savo

priė

spaudmu. 
savo mo

raline įtaka žmonėm, kad spau-

PAS

1. Kada gertoosia namas pirkti?

ji* žiemos metu pigiausi.

£ J IMA S 
patyrusia namų pirkimo - pardavimo

saugoja du 
stabdžiai. Vienas — tai vokie
čių privengimas. Trečdalis Len
kijos yra buvusi Vokietija. Len
kai privengia, ar vokiečiai ne
išties rankos tom teritorijom 
atsiimti. Rusai yra lenkam ga
rantija nuo Vokietijos, nors 
lenkai iš rusų juokiasi, atvirai

Nuo to labiausiai

Lanlciįoįo kitoki ypfaHfa* mažiau teisėtai uždar prieš režimą. Kiekvieną sękma-
~ ■ ' ' —* * dieni ta jėgą pasirodo. Bažny- dimą atremtų. Kai vieną jąu-

čios perpildytos. Vieną lenkiu-, ną kunigą korespondentas pa
ką korespondentas paklausė, klausė, ar tarp bažnyčios ir 
ar jis esąs religingas. režimo eina šaltasis karas, tai, rodo jiem panieką, o vokiečių

jokiais anekdotais nepaliečia.
Antras stabdis 

jos likimas, kada Vakarai tik 
tylom žiūrėjo į 

t tautos žudymą.
Tas pats liausimas kilo ir 

» stebint kultūrinį gyvenimą: ar 
- išsilaikys ilgai tokia padėtis, 
i kokia yra?

Dabar Lenkija vienintelis sa
telitas, kur pakenčiamas kul
tūrinis nukrypimas nuo Mask
vos linijos.

Varšuvoje galima gauti už
sieninių žurnalų, nors gavimas 
sunkinamas. Varšuvoje leidžia
mas ir “abstraktinis menas”, 
kai kituose satelituose tik “so
cialistinis realizmas”. Varšuvo
je pats korespondentas dalyva
vo rock’-n’-roll koncerte, kuris 
baigėsi didelėm karštom disku
sijom. Sušilę kalbėtojai įrodi
nėjo rock’-n’-roll meninius ir 
net politinius nuopelnus me
nui. O kultūros ministeris vie
šai pasmerkė milicijos bruta
lumą, kai ji Krokuvoje suėmė 
nagan paauglius, triukšmaujan
čius, įkvėptus rock’-n’-roll mu
zikos. Policija prilupo vaikėzus 
ir uždarė tos muzikos orkest
rą. Kaip po karštų kalbų už 
rock’-n’-roll ir jos orkestrą ko
respondentas paklausė, ar tam 
orkestrui bus leista veikti to
liau, lenkai juokdamiesi atsa
kė: “Žinoma, ne”. Tačiau jiem 
niekas nekliudė laisvai kriti
kuoti.

Ar tokios laisvės ilgai bus? 
Alsop sakos esąs bent dėl vie
no dalyko tikras:

arba Gomulkos ar jo įpėdi
nio režimas grąžins terorą kaip 
valdžios pagrindinį instrumentą, 
arba Lenkijos režimas turės iš 
esmės skirtis . nuo Rusijos bei 
kity satelity režimo. Nes yra 
tikras dalykas, kad komunisti
nė sistema, kuri Rusijoje iš
augo nuo 1918 ir pusei Euro
pos buvo primesta, negali gy
venti be teroro.

Daugiau ženklų 
Lenkijai gali grįžti 
apie kurį kalbėjo 
pirklys, (b. d.).

X Rumunijoje, Bulgarijoje ar net biauti. 
Jugoslavijoje. Ieškant, kuo Len- - 
kijos gyvenimas išsiskiria iš ki
tų satelitų, korespondento St.

* Alsopo akys sustojo prie vidu-
* tinio amžiaus vyro, landaus,
* agresyvaus, kurį jis sutiko prie
į Čekoslovakijos pasienio. Pa-
< klaustas, kur galima būtų pa-

valgyti, nepažįstamas tuojau pa-
J sisiūlė nuvesti £ gerą restora

ną. Ir jau pakeliui ėmė^siūly- * 
tis parduoti lenkiškų zlotų. Par-

i duoti gera juodosios rinkos kai-
* na. Gailavo, kada koresponden

tas pasisakė nesąs zlotų reika 
lingaš. Gaila, tikrai gaila, jis

■ jau esąs supirkęs apie “porą 
kilogramų” dolerių. Kai supirk- 
siąs dar vieną, tada mausiąs. 
“Kodėl”? teiravosi korespon
dentas, “reikalai juk dabar ge
riau einasi prie Gomulkos”.

"Taip", jis kalbėjo, "reika- 
j' lai geresni, nei jie buvo. Bet 

jie vėl blogesni bus —• po mė
ty, dvejy. Jūs, amerikiečiai, to 
negalite suprasti. Reikalai turi 
eiti blogyn, šita sistema nega
li veikti be teroro".

Jis ir pats esąs tos'sistemos 
padaras. Rytų Europoje žmo- 

. ~ gus negali dorai gyventi iš sa
vo darbo. Jis turi turėti du 
darbu, ar antrą bent dalinį, ar 
susirasti kitokių šaltinių savo 
pajamom padidinti. Taip yra 
Lenkijoje. Taip yra ir kituo
se satelituose. Skirtumas tas, 
kad kituose rytų Europos sa
telituose žmonės stengiasi dau-

O Lenkija tai viena ištisa 
ir atvira spekuliacija. Anot len
kų, čia viena ranka plauja ki
tą

Kiek čia atvira spekuliacija, 
tiek atvira ir burna kalboje 
prieš rusus ir komunistus. Pir
mą dieną Varšuvoje korespon
dentas jaū girdėjo net tris ver
sijas anekdoto apie Varšuvos 
“kultūros namus”, kuriuos pi-, 
statė rusai kaip dovaną Len
kijai. Anekdotas sako, kad 

geriausias .Varšuvos vaizdas 
žiūrint iš "kultūros namų". | 
klausimą kodėl — atsaką: nes 
tada nematyt pačių kultūros 
namų...

Toki sąmojai skraido dešim
tim. Korespondentas vieną jau
ną lenkiuką paklausė, ar ku
ris jo draugas yra komunistas, 
tikras, nuoširdus, tikintis ko
munistas. Tas atsakė: “Buvo 
čia toks vienas, bet dabar atos
togų išvykęs”. Paskiau rimtai 
pridėjo:

"Iš tikrųjų, dabar ne mada 
būti komunistu".

Lenkija išsiskiria ir komu
nistinio režimo santykiais su 
bažnyčia. Gomulka pažadėjo 
nekliudyti tikybos tiesų moky
ti mokyklose. Pažadas dar vyk
domas. Tačiau ar ilgam? Ne-/ 
priklausoma bažnyčia yra jėga

, ar jis esąs religingas.
"Religijos atžvilgiu tai nere

ligingas, bet politikos atžvilgiu 
tai religingas".

Tokis atsakymas turėjo reikš
ti, kad tas “politinis religin
gumas”, ėjimas į bažnyčią yra

nizmui
O konfliktui tarp bažnyčios 

ir režimo medžiagos netrūksta. 
Norėdamas pvz. brutaliai sulai
kyti lenkų tautos spartų augi-

tas atsakė:

"Ne šaltasis karas, bet ka
ras už žūt ar būt".

Tokioje padėtyje ir tenka 
grįžt prie baugaus klausimo: 
ar Gomulka atgaivins teroro 
sistemą? O jei taip, tai kas ta
da įvyks?. Atsakymo, pastebi 
korespondentas, niekas nežino. 
“Jei režimas tikrai imsis grįž
ti prie senojo teroro, Dievas

2. Kodėl?
— Dabar pigiausi, nes nėra namų 
pirkimo sezonas, o pasitaiko pirkinių,' 
nes namus parduoda į Floridą, ar ki
tus šiltus kraštus važiuodami. Taip 
pat pasitaiko, kad namus parduoda, 
nes darbo vieta pakeičiama, pasitai
ko, kad nuosavybė likviduojama ir 
tokiais atvė jais perkate pigiau, negu

- > ž • •

i ■ •.

yra Vengri-

kovojančios
3. Kur namus pirkti?
— Namus geriausia pirkti: ęypreas 
Hills, East New York, Woodhaven,

Wm. J. Drake (Dragūnas)

Richmond Hill, Ftushing, Kew Gardens, Jamaica ir Jamaica E»- 
tatea, nes tose lietose ramu ir gražu gyventi, o taip pat patogus 
susisiekimas.

4. Kas darytina norint įsigyti namus?
— Reikia kreiptis pas patyrusį namų pirkimo pardavimo tarpi
ninkų, o tokiu yra Wm. J. Drake.

5. Kodėl kreiptis į Wm. J. Drake?
— Reikia į jį kreiptis ieškant pirkti namus, nes toje apylinkėje 
užaugęs, jų gerai pažįsta, sėkmingai verčiasi namų pirkimo - 
pardavimo tarpininkavimu, turi 30 metų toje srityje patyrimo. Jis 
yra lietuvių imigrantų sūnus, gerai pažįsta kiekvieno lietuvio rei
kalus, galėsit su juo kalbėtis gimtųja kalba. Daugeliui lietuvių jis 
įvairiuose reikaluose patarnavo.

6. Kaip ps gali Joms padėti įsigyti namas?
— Nuėję į jo įstaigų Jūs užsiregistruojate, pasisakydami kokių na
mų jieškote, kiek galite investuoti ir kokioje vietoje norite sau 
namus pirkti. Jei tuo metu jis neturės Jums tinkamų namų, juos 
Jums surasJr praneš.

7. Kokia laiku patogiausia į Mr. Wm. Drake kratytis?
— Kreipkitės į jį vakarais kasdien, o ^eštadieniais nuo 10 vai. ryto 
iki 6 vaL- vakaro; sekmadieniais nuo 1 iki 6 vai. po pietų.

Wm. J. DRAKE JUMS GERAI PATARS IR PATARNAUS

AMERICAN HOME RĘALTY
Wm. J. DRAKE REAL ESTATE BROKERIS

84-14 JAMAICA AVĖ., WOODHAVEN 21, N. Y. 
(Forest Parkway Stotis)

TeL: Hl I-5220
• Dėmesiui visų tų, kurie nori namus parduoti! 
Kreipkitės į šių įstaigų ir ji greitai suras pirkėjų.

NUOMOJAMI BUTAI ; A P D R A U D A

DARBININKO ADMINISTRACIJOJE 
GALIMA GAUTI LABAI PAPIGINTOMIS

Ar žinai, kad
— Aukšto kraujo spaudimo 

f priežastis tebėra nežinoma. Tai
pripažino prieš porą savaičių 
posėdžiavę 850 širdies ligų eks- 
pertų. E 100 atsitikimų 95 at
sitikimų priežastys tikrai neži- 

? nomos. Amerikoje aukštas krau
jo spaudimas kankina apie 10 
milijonų žmonių. Taip pareiškė 

' Columbijos universiteto specia
listas George A. Perera, tikri
nęs 3,000 pacientų.

Aukštas kraujo spaudimas 
galimas paveldėti. Jis pasitaiko 
dvigubai dažniau tarp moterų 

.. . nei tarp vyrų. Pastebėjo taip 
pat, kad moterys labiau nei vy- 

- rai linkusios į perdidelj svorį.
Vidutinis amžius, kada ši liga’ 
pastebima, yra apie 32 metai.

— Gydytojai ir slaugės turi 
būti atsargūs kalboje, kai pa
cientas yra anestezijoje (už
migdytas),* — taip įspėja San 
Francisco dr. David B. Chek. —

KAINOMIS ŠIE LEIDINIAI:
Saulės Giesmė, dr. A. Maceina . ........ $3.00
šv. Kazimieras, dr. Z. Ivinskis ".J.....------ 2.00
Milanas, Didvyris, Šventasisdn P. Gaida 1.00 
Laisvė ir Būtis, dr. J. Girnius ..................  J..00
Vysk. M. Valaačiaos biografijos bruožai,

V. Biržiška.................    1.00
Čia taip pat gaunamos visos naujai išleistos lietuviškos 
knygos: “Draugo”, “Nidos”, “Terros”, Sa’ezieSčių knygos 
jaunimui, Vokietijoje išleistos “Mūsų Tėvų pasakos” ir 
kitos vaikams knygutės, maldaknygės, plokštelės (ilgo 
grojimo), devocijonalijos bei kalėdiniai atvirukai.

DAEBINLNKO ADMINISTRACIJA
910 WiEoughby Avė., Brooklyn 21, N. Y.

SOVIETAI Varšuvoje pastate kultūros namus, kurių lenkai labai nemėgsta.
SPAUDA

yra, kad 
tas kelias, 
anas zlotų

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV. B. KUČINSKASSkatina akciją už 
šeimų sujungimąPaprašyti galima, bet pieno nuo to nebus daugiau

Kiburiai1 tokis kolčho- IS LIETUVOS

35 So. 8th Street EVergreen 7-2155

nes pacientas gali būti visiškai 235 Y1"3 Žagarės, dabar Joniš-
užmigdytas bet jis gali girdėti rajone. Rajono vykdomojo pieno, nes menkas pašaras — 
dar kalbas ir jas paskui atsi- komiteto pirmininkas Vaneikis šeria šiaudais,\ir siloso pride- 

Vaitekūnas atvyko kolchozo pa- da tik šiek tiek, 
tikrinti. Norėjo pamatyti kai
menę. Kolchozo pirmininkas 
Samelienė norėjo nuslėpti, .kad 
kaimenė menka, karvės pieno 
duoda maža, nuvežė lankyto
jus į ganyklas ir parodė kai
menę ... Joniškio sovchozo.

minti.
— Ortopedikai gali pirmieji 

pastebėti plaučių vėžį, — pa
reiškė dr. Paul A Dee Ameri
kos ortopedikų chirurgų akade
mijoje,— nes plaučių viršūnių 
vėžio pirmuosius ženklus pa
junta dažnai kaip skausmus pe
čiai, rankos, sprandas.

karvės gauna ne daugiau kaip 
20 kg., o visa kita tik šiaudai. 
Bet kolchozo pirmininkas Vai
tiekus kitaip aiškino: jeigu da
bar ir nėra tiek siloso, jeigu te prašosi, kad Jungtinių Vals- 
radot tik ,400 tonų, tai dėl to, tybių ir kitų laisvųjų kraštų 
kad karvės jau suėdė. lietuviai pradėtų specialią ak-

Tame pačiame kolchoze bu- riją už visų lietuvių šeimų su- 
vo geras derlius iš 480 ha grū- jungimą. Mes todėl ir-siūlome, 
dinių javų ir 36 ha dobilų. Ru- kad Amerikos Lietuvių Taryba

Draugas vasario 2 vedama
jame kėlė tokį sumanymą:

“Leonų, Trečiokų ir kelių ki
tų išleidimas iš Lietuvos prašy-

Brooklyn II, N.Y. Resid. ILfinois 8-7118

— Tai kodėl daugiau siloso 
neduodat; juk paruošta po 10 
tonų karvei; tai aiškiai matyt 
iš sąrašų? — teiraujasi kores
pondentas melžėjas.

— Popiety viskas galima, ga- deni prikūlė po 13 cn. kvie- tuojau pradėtų registraciją Vi
limą ir po 20 tonų prirašyti,

Tik gyvulių prižiūrėtojas Kle- — buvo apsakymas, — bet nuo 
to karvės nebus sotesnės i

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

Silver Bell Baking Co.
Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms

# Vestuvėms ir pokyliams tortai
Dalia ir Albertas Radžiūnas, 

36-3840 STAGG ST.

čių iš ha, 11 cn. rugių, o mie
žių net po 20 cn. Nuo sukro- 
vimo į kūgius praėjo keturi 
mėnesiai. Per šį laiką pelės 
sugadino, išnešiojo daug grūdų.

— Po du tris cn. pasigen- 
dam nuo kiekvieno ha, — pa
reiškė kolchozininkai Jonas Ca- 
kstė Stasys Urmonas ir kt.

sų tų šeimų, kurios yra gele
žinės uždangos atskirtos, su
ardytos. Čia gyvena daug vyrų, 
kurių žmonos yra pasilikusios 
Lietuvoje ar Sibiran ištrem
tos, panašioj padėty yra ir ne
mažai žmonių, taip pat daug

■ ------------------------ mas Veikalas prasitarė: .. . . ...
— Soviety Inturistas paskel- — Mūsų pirmininkas jum pieno daugiau neduos.

bė, kad šią vasarą laukia at- rcdo svetimus gyvulius. “Kibu- —Pas mus siloso skirta kar- 
vykstant 35,000 amerikiečių. ™i” kaimenė ganosi kitoje vie- vėm tik po 5 tonas, — patvir-

.. toje ir pieno duoda perpus ma- tino kolchozo partijos sekreto-- Pr.ncw.|. sprogdins ne ” ” rius Patekąs. Pasikalbėjimas su

buhalteriu parodė, kad kolcho
zo pirmininkas Vaitiekus akis 
buvo muilinęs. Ypačiai trūksta dobilų sėklų, vo tėvus, arba tėvai pas vai-

— Mūsų pirmininkas liepė Trūksta beveik pusės viso der- kus”. >
prie siloso dėti runkelių la- liaus. Kolchozas nuostolio turi Tokią suardytų šeimų regis- 

beveik už 50,000 rublių, nes traciją būtų galima pradėti mi- 
kolchoze dar neiškulta beveik nint Vasario šešioliktąją.”. - 
pusė viso derliaus. Tačiau kol
chozo pirmininkas Vaitiekus 
rašo rajonui pranešimus apie 
tvarkingai einentį kūlimą, apie 
102 tonas, supiltas jau į sėk
lų fondą. Jiors tie skaičiai tik 
popieryje.

paskirtas į Ceiloną nežinojo, giau kaip 3-4 litrus. Melžėjos Pagal raštus išeina, kad ka- Tokius vaizdus duoda So- 
kaip vadinasi Ceilono ministe- Matulionytė ir Bcdžiugaitienė vė kasdien suėda po 93 kg. vetskaja Litva korespondentas 
ris pirmininkas. aiškino, kad karvės neduoda siloso, o melžėjos sako, kad N. Cuiko.

vieną, bet dvi atminės bom
bas. Kolchozo pirmininkė Seme-

lienė buvo papeikta. — To at
sitikimo gailina būtų ir nepri
siminti, — rašo Sovetskaja Lit- 

jei nebūtų mėgėjų pa
sekti Semelienės pavyzdžiu ir 
rodyti tai, ko 
pavyzdžių dauj

“Jankūnų” kolchoze 1959 bu
vo paruošta siloso kiekvienai 
karvei po 10 tonų, šieno ir kito

A8 JAU NCBBNPLOMATAS
Milijonierius Maxwell Gluck, 

kuris buvo paskirtas Amerikos 
atstovu 1957 į Ceiloną, dabar
jau grižo į New Yorką, i ark
lių lenktynes, į biznį ir nebe
turi jokio noro būti diplomatu.
(I diplomatus jis buvo įkopęs 

1956 davęs rinkimų fondui res
publikonam 25,500. Pradėda
mas diplomato karjerą buvo pašaro. Tačiau karvių produk- 
sukėlęs triukšmo tuo, kad jau tyvumas buvo menkas. Nedau- 10 tonų.

pus, bulvienius, kopūstų lapus,
— aiškino kolchozo buhalteris.
— Pirmininkas sakė, kad tokis 
nurodymas yra iš rajono vyk
domojo komiteto. Tai mes. ir 
rašėm. Sudėjom siloso 600 to
nų, bet parašėm 1,170, 'skai
čiuodami, kad karvei išeitų po

BROOKLYN 6, N.Y.

Telefonas: STagg 2-5938

trenkti už geležinės uždangos

“Reikia manyti, kad šiai ak
cijai pritartų ir pagelbėtų ir 
kai kurie JAV Kongreso komi
tetai’’.

Dėl to "keliavimo į Vilnių"
Dirvoje vasario 5 redakto

rius rašo dėk skelbimų lietuviš
kuose laikraščiuose, vardu “Jūs

(nukelta į 6 p.)

VYTAUTAS BELECKAS 
SAVININKAS

Itt3 MADISON STREET 
BROOKLYN 27, N. Y. 

(Ridgevrood)
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Lietuvos Nepriklausomybės 
IdėjM turėjo ir draugų Jr prie; 
šų. Daug buvo tų draugų, daug 
ir priešų./ Tarp pirmųjų visus 
pralenkė Amerika. Tarp antrų-

klasta jau

nepriklausomą

antrų-

Lietuviai Lietuvoje
Nepriklausomybės. sukaktyje ris rodo lietuvius ir Lietuvoje 

vertinami tautos gyvenimo po- ir Sovietų Sąjungoje.
Skirtumas tarp šio skaičiaus 

ir lietuvių skaičiaus Lietuvoje, nuėjimai. Rečiau nukreipiamos
akys į pagrindinį tautos ir vals-*' yra 78,000. Tas skirtumas gali, 
tybės elementą — žmogų, kiek 
jo prieauglio laimėta, kiek tau
ta pasirodo auganti ar kiek 
nykstąnti? '

reikšti lietuvius, kurie yra ne 
Lietuvoje, kurie yra išlikę iš 
gausingų deportacijų į Sibirą, 

. kurie yra kariuomenėje ir tt.

Lietuva, kai aš tave tariu — 
Prieš akis sumirga raštų raštai, 
Ir pilna padangė vyturių, 
Ir linų žydėjimas be krašto...

rėjo įtraukti į slaptą klastą ir 
Ameriką. Momentui jftem ir pa
vyko. Jaltoje Stalinas laimėjo 
Roosevelto tylą — AmerikosSmurtu vykdomą Maskvos po

litiką tegalėjo -atremti tik gink
lo jėga. Lietuvos savanorių pa
siaukojimas atrėmė raudoną
sias gaujas; Lenkijos kariuome
nė tuo pačiu metu atstūmė 
bolševikus. . ..

Tik prieš jėgą Sovietai nu
silenkė ir padarė su Lietuva 
taikos sutartį 1920 liepos 12.

Tai buvo sykiu ir pripažini
mas nepriklausomai Lietuvai, 
sykiu atsisakymas nuo tos “re
voliucinės darbininkų vyriau
sybės”.

Amerikos nusistatymas nuo 
ano laiko per visą nepriklau
somybės laikotarpį nepakito. 
Amerika, atokiai laikydamasi 
nuo Europos reikalų, nede
monstravo ypatingo draugišku
mo Lietuvai.

Nepasikeitė ir Maskvos nu
sistatymas Lietuvos atžvilgiu. 
Kad ir pasirašius taikos sutar
tį ir dar daugybę sutarčių, ji 

-knisosi klasta “po Lietuvos pa- 
matąis. Nepakito ir abudu me-

Skamba ten seni, šventi vardai 
Girių, upių, klonių ir sodybų, 
Sunkią skausmo skarą suradai, 
Sidabru Sietynas šiaurėj žiba.

Taip buvo nuo pat nepri
klausomybės atstatymo pradžios 
iki pat dabar.

Amerika su draugiškumu ne
siskubino. Kai Lietuvos Tary
ba 1918 vasario 16 paskelbė 
Lietuvos valstybės atstatymo 
aktą, Amerika nesiskubino su 
jos pripažinimu. Išlaukė iki 
1922 birželio 29, iki gyvenimas 
jai įrodė, kad

lietuvių tauta yra pajėgi į- 
vykdyti tautinio apsisprendimo 
principą, kurį Amerikos prezi
dentas Wilsonas buvo paskel
bęs savo 14 punktu" 1917 me
tais.

Taip, Lietuvos valstybės at
kūrimas nebuvo priešingas A- 
merikos paskelbtai politinei li
nijai. Atvirkščiai, jis derinosi 
su Amerikos politika —- duoti 
laisvę visiem, kurie gali ją vyk
dyti.

Rusija skubinosi.- Skubinosi 
su savo nedraugiškumu atsikū
rusiai Lietuvos valstybei. Nors todai — smurtas ir klasta, ku-

I, rie vienas kitą turėjo paremti,
komunistinė Kai Maskvai klasta prieš

nėr Welles. Prezidento tylą 
Stalinas išnaudojo kaip neprieš- 
taravimą Baltijos kraštų oku
pacijai tačiau greitai Amerika 

_ klaidą atitaisė, —
Kiekvienos Vasario 16 proga 

valstybės sekretorius pakartoja 
dekliaraciją: Amerika tebepri- 
pažįšta nepriklausomas Lietu
vą, Latviją, Estiją; Amerika 
linki ir tiki, kad tos valstybės 
atgaus laisves.

Taip, Amerikos ištikimybė 
laisvės principui, taigi ir ne
priklausomom Baltijos valsty
bėm, nepasikeitė.

Neparikęitė ir Sovietų sieki
mas, kad Amerika aktyviai pri
pažintų okupuotus Baltijos kraš
tus Sovietų Sąjungai ir dabar
tinę okupaciją paverstų anek
sija.

Dabartiniu metu Sovietų Są
jungą kovą prieš nepriklauso
mą Lietuvą ypačiai vykdo klas
ta. Klasta kovoja prieš pačią 
Vasario 16 idėją.

Klastodami Lietuvos istoriją, 
labiausiai stengiasi įtikinti, kad 
Vasario 16 idėja tai esąs pada
ras vokiečių.
, Net Maskvoje išleistame va
dovėlyje apie Lietuvą (Litovs- 

(Nukelta į 5 pus.)

Ir suaidi vėl iš praeities 
Dainos, mįslės, pasakos nutilę, 
Ir pakyla tiltai iš nakties 
Į didžiųjų kunigaikščių pilį.

Ir einu tais tiltais į tave, 
Lietuva, trys tyro aukso saulės! 
Ir skaitau: — Tėvyne, be tavęs 
Tuščias ir beprasmis šis pasaulis.

Okupacinės administracijos . 
pareigūnas M. šumauskas savo 
prancūziškoje knygelėje “La 

• Lithuanie” užsieniui kalba, kad 
bendras gyventojų skaičius Lie
tuvoje 1959 daviniais buvo 
2,713,000. Jis pastebi, kad tas 
skaičius yra 167,000 mažesnis 
riet prieš karą 1939. Jiš skuba 
tuojau aiškinti užsieniečiui, kad 
hitlerininkai sunaikino./Tuo no- . ..
ri nukreipti dėmes} nuo sovie- .n“vertusi caro režimą, 
tų. Tačiau jis nesumini, .kurios 
tautybės Lietuvoje sumažėjo ir 
kurios padidėjo. O surašymo 
daviniai rodo:

jei 1959 buvo viso Lietuvoje 
gyventojų 2,713,(MM), tai atėmus 
lietuvių skaičių, Lietuvoje lie
ka dar 465,000 nelietuvių. At
ėmus iš to skaičiaus žydus (ku
rie yra tik 25,000), atėmus ne
gausius lenkus, liūto dalis ten
ka rusams.

Labiausiai rusų skaičius pa
didėjo Vilniuje ir rytų Lietu- Oficialiai ją skelbė Lietuvos ir

- voje. Vilniuje esą 64,000 rusų, hcrr.-r-ctų partija, La — ------------- —---------- -------- medpiu-i Aiicmao cyvfmi
pat sumažino, gimimų skaičių, arba 27.2 procentas visų Vii-, ninas tučtuojau, gruodžio 22 pripažįsta nepriklausomas Lie- , r»’ium^w^w;uivwii« 

1959 surašymo paskelbti da- niaus gyventojų. Prieš karą dar Jau skubinos ją pripažinti. tuvą, Latvi ją,- Estiją. MO &AtKOttARP1G REIKŠMĘ
viniai rodo: toli, 1931, rusų Vilniuje buvo
1959 buvo 2,248,000 lietuvių. vos į procentas. 
1941 -r- 2,547,000. *

Tai lietuvių mažėjimo ženk- Surašymo daviniai rodo, kaip
lai. Nepaisant dešimties metų fedo Lietuvoje savo po-
prieaugtio, lietuvių skaičius Lie- utiką _ mažinti s^_
tuvoje vis tiek 300,000 mažės- čiq ir jq 

s nei prieš karą. skaičių. Dabar sustabdytos bru
talios masinių deportacijų sce
nos. Dabar leista net grįžti iš 
Sibiro. Tačiau grįžusieji negau
na darbo, ar neleidžiama jiem 
įsikurti, kad jie būtų priversti 
keliauti atgal į Sibirą, šitokiom 
administracinėm ir ūkinėm prie
monėm siekia lietuvius išstum
ti, rusus infiltruoti.

Kai tai bus pasiekta, rusai 
miršta. Sovietinis surašymas galės ir pasakyti: dabar jau ga- 
1959 priskaitė lietuvių viso Įima balsavimu pareikšti “tau- 
2,326,000. Bet tai skaičius, ku- tos valią’

Nepriklausomos valstybės lai
ko tarpas nuo 1921 iki 1941 
prof. K. Pakšto pastebėjimu, 
teigiamiausiai atsiliepė ne tik 
ūkinei bei kultūrinei tautos pa
žangai. Tas laikas buvo palan
kiausias ir tautos prieaugliui. 
Metiiūs prieauglis buvo 25.000. 
Pernepriklausomo gyvenimo 
porą dešimtmečių metų prisi
dėjo pusė milijono lietuvių.

Jei Lietuva būtų buvusi lais
va ir nepaliesta okupacijų, ka
rų, sąmoningo gyventojų nai
kinimo pačiom žiauriausiom 
priemonėm; jei per šiuos du 
dešimtmečiu būtų augusi tokiu 
pat spartumu, tai 1959 būtų ga
lėjusi turėti 5.5 miL lietuvių.

Lietuva, kai aš tave tariu, 
Ausyse nuaidi laimės gandas, 
Mirgant vaivorykštei žiburių, 
Pinas padavimai ir legendos.

Gintaras, sula, midus, medus 
Nemunais per žemės širdį teka, 
Ir lietuvis laisvas, išdidus 
Į užburtą kalną randa taką.

Ir šenilių amžina ūglis ' ■ 
Aukurų aukštuos pagojuos dega, 
Ir kapuos pabudintas šauklys 
Pučia amžių balso didį ragą.

socialistinė
Rusija neatsisakė caro imperia- Baltijos valstybes nepasisekė 

padaryti slaptose derybose su 
Anglija ir Prancūzija 1938, 
Maskva tą pačią klastą įvykdė 
slaptose derybose su Hitleriu. 
Gavęs jo palaiminimą, Stalinas 
jau smurtu užėmė Lietuvą, Lat
viją, Estiją.

Amerika. tada pirmoji iš di
džiųjų pademonstravo Lietuvai 
draugiškumą: atsiliepė Sumner

Ir girdžiu galingam jo balse:
— Lietuva — septynios aukso saulės! 
Kam užges tėvynė širdyse, 
Tuščias ir beprasmis šis pasaulis!

listiniy plany.
Kai Lietuvos Taryba paskel

bė nepriklausomybę, kai prof. 
Voldemaras buvo pavestas 1918 
lapkričio 5 sudaryti pirmą Lie
tuvos vyriausybę, Rusija sku
bėjo su atsakymu į tą faktą: 
jos raudonoji armija plūdo į 
Lietuvą; ji paskelbė 1918 gruo
džio 8 Lietuvai “laikinų revo
liucinę darbininkų vyriausybę”. Welles dekliaracija:

Nepriklausomybė gyva ne tik širdyse bei mintyse 
Vaclovas Sidzikauskas, LLK 

pirmininkas, t kalboje per radi
jų skaičių ir pagreitino miri- didėjo Vilniuje ir rytu Lietu- Oficialiai ją skelbė Lietuvos ir Amerikos nusistatymas ir da- ją Vasario 16 proga iškėlė 
mus; ta nenormali padėtis taip voje Vilniuje esą 64,000 rusų, Gudijos komunistų partija, Le- bar nesikeičia; Amerika tebe-

Okupacijos laikotarpis atne
šė didelius žmogaus sunaikini
mus. Karas, deportacijos, trem
tis, žudymai sumažino gyvento-

2,547,000.

Okupuotojo Lietuvoje lietu
vių nykimas eina ir toliau, nors 

ny-karas seniai pasibaigęs. Tą 
kūną rodo skaičiai: 
1941 buvo 2,547,000,
1951 — 2,300,000,
1959 — 2,248,000.

Tie skaičiai nereiškia, kad lie
tuvių iš viso mažiau gimsta, nei

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES paskelbimas. Aktą skaito eta. Jonas Basanavičius.

DABARTINĖM KOVOM DĖL ma, yra neįkainojamos reikš- 
LAISVĖS* m®s P0*’**™*' teisinis ir psicho-

loginis veiksnys mūšy pastan-
“Antradienį sukaks 42-ji me- gose išsilaisvinti iš rūsy neva

lai, kai, vykdydama mūsų tau- Ifos.
tinio atgimimo subrandintą taų-l.,;yM1jęr€mųus nesigaili pastangų 
tos valią, Lietuvos Taryba Vii- įamžinti Lietuvos pavergimą, 
niuje paskelbė Lietuvos vals- gauti savo užgrobimų Europo- 
tybės atstatymą. Po keleto mė- je tarptautinį pripažinimą. Mū- 
nesių tačiau sukaks dvidešimt sq^ laisvėje gyvenančių, parei- 
metų, kai rusų tankai ir kazo- ga paversti niekais tas Mask- 
kų divizijos sutrypė Vasario 16- vos pastangas”.
tos Aktu atstatytą Lietuvos ne
priklausomybę. Minėdami pir- AR LIETUVOS KLAUSIMAS 
mąją sukaktį, negalėsime išleis- GALIMAS GEGUŽĖS 16 KON

FERENCIJOJE?

‘Dabartinis politinis momen-
tas yra mums itin svarbus. Po
litiniai antrojo pasaulinio ka
ro padariniai tebėra neišspręs
ti, Europa tebėra padalinta, jos 
rytinė dalis' tebėra Sovietų ver-

ti iš akių antrosios ir jos pa
darinių.

Maskoliai sutrypė Lietuvos 
nepriklausomybę, tačiau nužu
dyti jos jie neįstengė. Ji tebė
ra gyva lietuvių širdyse ir min
tyse, o laisvajame pasaulyje
Lietuvos suverenes teises tebe- govėje. Dėl Maskvos laikysenos 
vykdo Lietuvos diplomatiniai nebuvo ir greičiausiai nebus 
ir konsulariniai • atstovai. Fak- sušaukta taikos konferencija, 
tas, kad taip abieję pasaulinių Tad vadinamoji viršūnių kon- 
karų Lietuva buvo nepriklauso- (Nukelta j 5 pusi)

J. GIRMANTAS J

KANDYS
MMMUUMU Keturių veiksmų pįesė

(13)
Kunigas (į Gabrienę): Ponia Gabriene, tamsta ma

no parapietė ir, galėčiau pasakyti, gera katalikė, tik 
perdaug rūpinies kuo nereikia ir perdaug plepi. Bet 
koks tamstai buvo reikalas šmeižti nekaltus žmones? 
Argi be to negalėjai valgyti duonutę ir laukti geres
nių dienų? O būtum tamsta pati likus rami, ir mums, 
visiems būtų buvę gėriau ir nuo kitų žmonių gra
žiau. .. Juk tamsta ne pati sugalvojai tą bjaurų darbą 
prie bažnyčios durų? (Griežtai!). Taip!

Gabrienė (truputį patylėjus): Tai jau taip, klebo* 
nėli. ■

Kunigas: žinoma. Ir gaila, kad prisidėjai prie 
tokio negražaus darbo.

Gabrienė (praverkdama): Aš maniau, kad nieko 
nebuuuus

Kunigas: Kaip gi tu galėjai manyti' Juk nema- 
žytė mergaitė!

Gabrienė: Ir ponia Bakūnienė nemažytė ir dar 
mokyta, o ir ji ... mes abi

(Visi labai nustebę. Bakūnas net pašoka).

Kunigas (irgi kiek sumišęs): Ir ponia Bakūnienė?

Gabrienė: Taip, klebonėli. Aš nenoriu meluoti. 
Ponia Bakūnienė sakė, kad~taip bus gerai, už ką jos

vyrą vilioja. (Bakūnas pakilęs kelis žingsnius žengė 
eiti, bet pagrįžęs ir vėl atsisėda).

Kunigas (truputį patylėjęs): Ponia Gabriene, ar 
tamsta atsimeni, kad Švento Jono vakarą aš buvau 
šalia panelės Pociūtės, kai tamsta atėjai jos kviesti?

Gabrienė: Atsimenu, klebonėli.
Kunigas: Sakei, kad atvažiavus jos draugė (Trū

kis neramiai sukruta).
Gabrienė: Taip.
Kunigas: Bet tamsta buvai pamiršusi, kad, pane

lę Lydą reikėjo pakviesti niekam negirdint.
Gabrienė: Taip, klebonėli.
Kunigas: Bet panelės Lydos draugės nebuvo.
Gabrienė (vėl pravirkdama): Nebuvo, klebonėli.

Aš pamelavau.! ...
Kunigas ( stipriai pakeltu balsu, rodydamas į 

Trūkį): štai tikrasis kaltininkas! štai ta kandis!
(Trūkis susijudina pasitraukti, bet Keraitis ir dar 

du jauni vyrai pastoja jam kelią).
Keraitis (į Trūkį): Palauk, palauk. (Pastoja Tru

kiai kelią ir dar du jauni vyrai, atėję drauge su 
Keraičiu).

Baragožius: Prašau ramybės. Aš neleisiu taip už
sipuldinėti ant žmogaus. Kur įrodymai?

Kunigas: Prašau. Aš dar nebaigiau savo kalbos.
Baragožius: Bet netaip skandalingai, gerbiamas 

klebone.
Kunigas: Skandalas pats kyla. Q Gabrienę). Kam 

tamsta melagingai kvietei panelė Počiūtę?
Gabrienė (rodydama į Trūkį): O štai tas nevido-- 

nas prašė.
Baragožius (į Gabrienę): Prašau 4okių žodžių ne

vartoti!
Kunigas:' Dabar girdėjot, mieli lietuviai. (Rodyda

mas į Trūkį). Jisai norėjo sukompromituoti jauną

mergaitę, tai sugalvojo negražų būdą ją išsikviesti.
Trūkis: Nieko panašaus, kunige. Ji reiškė man 

tam tikrų simpatijų, tai aš norėjau tada su ja pasi
matyti. O žinojau, kad nelengva ją tą vakarą iš
kviesti.

Baragožius: Tikrai taip galėjo būti, ponai.
Koraitis: Kažinką duodu, kad taip negalėjo būti. 

(Sūrius su valizėle rankoje ir dar vienas vyras atsi
varo surištomis rankomis šliurskį, su jais drauge at
eina dar kelios moterys ir vaikai).

5 scena (Tie patys, Sūrius, dar vienas vyras, 
šliurskis, kelios moterys ir vaikai)

Sūrius (pasidėjęs valizėlę): Sveiki, tautiečiai Ypa
tinga mano kelionė šiandien. Vos įžengiau į jūsų sto-’ 
vykią, girdžiu — Šaukia: “Gelbėkit, gelbėkit!” Ir iš
bėga štai šitas (rodo į Šliurskį) vyrelis. (Rodydamas 
į kitą vyrą). Nutvėrėva ir atvedėva. Ar yra čia ku
nigas klebonas?

Kunigas: Prašau. Aš čia.
Sūrius (rodydamas į šliuiekį): Šitas ponaitis bu

vo įsibrovęs į tamstos butą.
Kunigas: Į mano butą?
Sūrius: Taip. Moterą ten pamątė ir pakėlė triukš

mą. Tamsta pasitikrinsi, ar ko netrūksta.
Kunlgss; Aukso neturiu.
Sūrius: Dabar tokie laikai, kunige klebone, kad 

ir neauksas eina į apyvartą
Baragožius (garsiai): Tautiečiai! Mes čia spren- 

džiam dabar kitą bylą, tai nepaiDioUm į daiktą dvie
jų. To žmogaus galima pueftaUrati paso ir paleisti 
— rasim paskui. Dabar baikim ką pradėję.

Sūrius (Baragottii pradėjus kalbėti, atsisuka į jį, 
valandėlę žiūri, paskui pameti artiaps prie stalo ir 
staiga iškelia į Baragožių kumičią): Rupūže!

(čiūdra ir dar keli vyrai sulaiko įį. Visi nustebę).
Ciūdra: Kas tamsta toks, kad atėjai peštis?
Sūrius: Aš esu Sūrius. (Išėmęs rodo savo doku

mentus). Prašau. (Rodydamas į Baragožių). O dabar 
jis teparodo savo dokumentus!

Baragožius: Aš prašau rimties!
Sūrius: O aš prašau teisybės! (Į t visus). Tegu jū

sų pirmininkas parodo savo dokumentus!
Baragožius: Aš nematau reikalo kiekvienam pra

eiviui rodyti savo dokumentus.
Sūrius: Šitaip. Gerai Tai aš juos atskleisiu.. (Iš

ima iŠ kišenės kelis raštus ir rodo iškėlęs). Prašau. 
(Iš arti rodo kunigui, Bakūnui, ir dar keliems). Ma
tote. 1941 metais jis buvo kalėjimo viršininku, par
tijos patikėtiniu. (Susirinkusiųjų tarpe didelis bruz
dėjimas. Trūkis su šliurskiu dar bando pasišalinti, 
bet juos vyrai sulaiko).

Beregebus (kiek susijaudinęs): Aš prašau rimties.
Tai yra šmeižtas. Aš to žmogaus nepažįstu.

Sūrius (į Baragožių): Ar tu manęs nepažįsti? 0 
kas 1941 metų gegužės 1 dieną mane su pistoleto 
vamzdžiu primušė? (Rodo kaktoje randą). Ar pažįsti 
šitą ženklą?

BarogdHus: Nepažįstu. Ko tamsta iš manęs nori?
Sūrius: Palauk. Tu buvai įsitikinęs, kad aš žuvau 

partijos įsakymu, o tavo vykdymu. O matai, ne. Ste
buklu išlikau, kad liudyčiau prieš tokius, kaip tu.

Keraitis (rodydamas į Baragožių): Ir jis mūsų 
pirmininkas! Vyrai, laikykit 'visus tris! Patikrinsim 
dokumentus! (Baragožius nori pabėgti, bet vyrai jį 
sulaiko).

1 vyras (j Baragožių): Palauk, palauk. Leisk
mums su tamstele geriau susipažinti.

BaragužiuK Aš protestuoju! ...
(Bus dsugtau)
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“1918 metais vasario 16 dieną jie pasirašė Lietuvos Nepriklausomybes aktą

Dr. Jonas Basanavičius

Prisimindami Lietuvos nepri
klausomybės 42 metų paskel
bimo sukakti, sustojame ties 
tais asmenimis, kurie anuomet, 
1918 vasario 16, Vilniuje, Pi
lies gatvės namuose, visai prie
šais universitetą, pasirašė Lie
tuvos nepriklausomybės aktą. 
Tai buvo Lietuvos Taryba, ku
rią sudarė 20 asmenų ir kuriai 
pirmininkavo Antanas Smeto
na. Tačiau nepriklausomybės_ 
aktą Vasario 16 dieną paskai
tė ne pirmininkas, o dr. Jonas 
Basanavičius, vyriausias Tary
bos narys, Aušros redaktorius, 
tautinio atgimimo vienas iš 
svarbiausių veikėjų.

Čia pateikiame jų atvaizdus 
maždaug, kaip jie tuomet at
rodė; pateikiame alfabeto tvar
ka, kaip jie pasirašė nepriklau
somybės akte. Vieni iš jų la
biau išgarsėję, kiti mažiau, to
dėl ir mūsų surinktos žinios

Steponas Kairys

Pranas Dovydaitis — gimęs 
1886.12.2 Runkių kaime, Viša
kio Rūdos parapijoje, Marijam
polės apskr., bolševikų išvež
tas Į Sibirą ir ten miręs, pa
garsėjęs kaip mokslininkas en- 
ciklopedistas, ateitininkų kūrė
jas, publicistas, visuomeninin
kas, buvęs žurnalistas ir dau
gelio laikraščių redaktorius, pro 
fesorius, buvęs ministeris pirm. 
Nepriklausomybės aktą pasira
šė eidamas 32 metus.

Steponas Kairys — gimęs 
1878.12.20 Užunvėžių kaime, 
Kurklių valsčiuje, Ukmergės 
apskr., dabar gyvenąs Breok- 
lyne, N.Y., gimnaziją lankė Pa
langoje ir Šiauliuose, inžineri
jos technologijos mokslus Pet
rapilyje, socialdemokratų vei
kėjas, profesorius. Nepriklau
somybės aktą pasirašė eidamas 
40 metus.

Kazimieras šaulys

Saliamonas Banaitis

Mykolas Biržiška

nevienodos.

Dr. Jonas Basanavičius — 
gimęs 1851.11.23 Ožkabalių kai
me, Vilkaviškio apskrityje, mi
ręs 1927 vasario 16 Vilniuje; 
Aušros įkūrėjas ir redaktorius, 
lietuvių praeities tyrinėtojas, 
tautosakos rinkėjas, telkęs Lie
tuvos istorinę medžiagą Vilniu
je, vadovavęs Lietuvių Mokslo 
Draugijai. Nepriklausomybės ak 
tą pasirašė eidamas 67 metus.

Saliamonas Banaitis — gimęs 
1886.7.15 Vaitiekupių kaime, 
Sintautų valsčiuje, Šakių apskri
tyje, miręs Kaune 1933.5.4. Mo
kėsi Marijampolės gimnazijoje 
ir Petrapilio buhalterijos ir ko
mercijos kursuose, 1905 Kau
ne suorganizavo lietuvišką 
spaustuvę, kuri spaudė to me
to lietuviškus laikraščius, kny
gas, vadovėlius. Nepriklausomy
bės aktą pasirašė eidamas 32 

* metus.

Mykolas Biržiška — gimęs 
1882.7.24 Viekšniuose, dabar 
gyvenąs Los Angeles, Calif., 
profesorius, lietuvių literatūros 
tyrinėtojas, kultūros, tautosa
kos tyrinėtojas, ilgą laiką va
dovavęs Vytauto Didžiojo uni
versitete humanitarinių mokslų 
fakultetui, buvęs Vilniaus uni
versiteto rektorius. Nepriklau
somybės aktą pasirašė eidamas 
36 metus.

Kazimieras Bizauskas — gi
męs 1893.2.2 Paviluostoje, Kul- 
dingos apskr., Latvijoje, gim
naziją lankęs Mintaujoje ir Kau
ne, studijavęs teisę Maskvo
je, buvęs steigiamojo seimo na
rys. Lietuvos atstovas Ameriko 
je, Anglijoje ir kt, paskutinis 
min. pirm, pavaduotojas. Bol
ševikų suimtas 1940 liepos mėn. 
ir išvežtas. Tolimesnis jo . liki
mas nežinomas. Nepriklauso
mybės aktą pasirašė būdamas 
25 metų.

Petras Klimas

Petras Klimas — gimęs 1891. 
2.23 Kušliškių kaime, Kalvari
jos valsčiuje, Marijampolės ap
skr. Gimnaziją baigė Marijam
polėje, teisių mokslus Maskvo
je. turinėjęs Lietuvos praeiti, 
atstovas Paryžiuje, bolševikų iš
vežtas, paskui grąžintas, gyve
na Kaune. Nepriklausomybės 
aktą pasirašė eidamas 27 me
tus.

Alfonsas Petrulis — gimęs 
1873.8.4 Katališkių kaime, Pa
nevėžio apskrityje, miręs 1928. 
6.28, kunigas, vienas iš Vilties, 
Aušros, Draugijos, Bažnytinės 
Apžvalgos, Tėvynės Sargo, Ry
to, Blaivybės laikraščių steigė
jų, ilgai dirbęs lenkų okupuo
tame krašte Pivašiūnuose. Ne 
priklausomybės aktą pasirašė 
eidamas 45 metus.

Kazimieras šaulys — gimęs 
1872.1.16 Švėkšnos valsčiuje, 
kunigas - prelatas, baigęs Kau
no kunigų seminariją ir Petra
pilio dvasinę akademiją, dabar 
gyvena Šveicarijoje. Napriklau- 
somybės aktą pasirašė eidamas 
46 metus.

Dr. Jurgis šaulys — gimęs 
1879.5.5. Švėkšnos valsčiuje, 
baigęs Berno universitetą, at
stovas Vokietijoje, Šveicarijo
je, miręs Šveicarijoje 1948. Ne- 
priklausorpybės aktą pasirašė 
eidamas 39 metus. Justinas Staugaitis

Donatas Malinauskas

Donatas Malinauskas — gi
męs 1869.2.23 Krės'auky, Lat- 
galijoje, 1941 išvežtas į Sibi
rą, kur jo tolimesnis likimas 
nežinomas. Mokėsi Vilniuje, 
Minske, Galicijoje ir Čekijoje, 
agronomas, buvęs Lietuvos už
sienio ministerijos tarnautojas, 
ėjęs charge d’affaires pareigas 
Įvairiuose kraštuose. Napriklau- 
somybės aktą pasirašė eidamas 
49 metus.

Vladas Mironas —- gimęs 
1880.6.22 Kuodiškių viensėdy
je, Panemunio valsčiuje. Rokiš
kio apskrityje, mirė 1953.1.1 
Vladimiro kalėjime, kunigas, 
buvęs ministeris pirmininkas. 
Nepriklausomybės aktą pasira
šė eidamas 38 metus.

Stanislovas Narutavičius — 
kilęs iš Alsėdžių valsčiaus, Tel
šių apskr., nepriklausomos Lie
tuvos laikais ten ūkininkavęs ir 
nusišovęs apie 1938. Daugiau 
žinių šiuo metu surasti nepa
sisekė.

Dr. Jurgis šaulys

Stanislovas Narutavičius Jokūbas šernas

Jokūbas Šernas — gimęs
1888.6.14 Jasiškių kaime. Bir
žų apskr., baigęs teisę Petrapi
lyje, visuomenininkas, politikas, 
miręs nepriklausomoj Lietuvoj. 
Nepriklausomybės aktą pasira
šė- eidamas 30 metus.

Antanas Smetona — gimęs
1874.8.10 Užulėniu kaime, 
Taujėnų vals., Ukmergės ap., 
miręs Clevelande 1944.1.9, pir
masis ir paskutinis nepriklau
somos Lietuvos ptrzidentas. Ne
priklausomybės aktą pasirašė 
eidamas 44 metus.

Jonas Smilgevičius — gimęs
1870.2.10 Šoniuose, Alsėdžių 
valse.. Trakų apskr., miręs Kau
ne 1942.9.27, Nepriklausomybės 
aktą pasirašė būdamas 46 metų.

Justinas Staugaitis — gimęs
1886.11.14 Tupikų kaime, Ša
kių apskr., miręs Telšiuose 
1943.7.8, kunigas, steigiamojo 
seimo pirmininkas, vėliau Tel
šių vyskupas. Nepriklausomybės 
aktą pasirašė eidamas 42 me
tus.

Aleksandras Stulginskis — 
gimęs 1885.2.26 Kutalių kaime, 
Kaltinėnų par., Raseinių apskr., 
antrasis Lietuvos prezidentas, 
ištremtas sovietų Į Sibirą, da
bar grąžintas. Nepriklausomy
bės aktą pasirašė eidamas 33 
metus.

Jonas Vailokaitis — gimęs 
1886 Sintautų parapijoje, bai
gęs prekybos ir pramonės in
stitutą Petrapilyje, mirė Vokie
tijoje. Aktą pasirašė eidamas 
32 metus.

Jonas Vileišis — gimęs 1872. 
1.3, miręs 1942.6.1, buvęs mi
nisteris,-Kauno burmistras. Ne
priklausomybės aktą pasirašė 
turėdamas 46 metus.

Kaip matome, iš pasirašiu
siųjų vyriausias buvo dr. Jo
nas Basanavičius — 67, jauniau
sias Kazimieras Bizauskas — 
25; bendras amžiaus vidurkis 
— 46 metai.

Aleksandras Stulginskis

Jonas Vailokaitis

Antanas Smetona Jonas Smilgevičius Jonas VdeiSis

I



vardu Australijoje A. .Krausas, raščųi. Dalį liaudies meno dir- 
kun. J. Praustas, vysk. y. Briz- trinių iš Australijos atvežė kun. 
gys, Vliko pirm, dr. A_ Trima- dr. P. Bačianskąs, taip pat bu
kas, Dėtuves ministeris Pran- vo išstatyta V. Butkienės kero? 
c ūži j ai St Bačkis, prof. M. Bir- mikos darbai, kuriuose vyrau- 
žiška, Dunediho apylinkės valdy ja liaudies meno įtaka. 3 
ba, nūn. S. Lozoraitis, msgr.

aktorius Petras- K. Šaulys, Australijos Lietuvių 
Kunigų sekretoriato vardu kun. 
P. Butkus ir kun. S. Gaidelis, 
Lietuvos Laisvės Komiteto pirm. 
Sidzikauskas, Vasario 16 gimna
zija, D. Britanįjbs Lietuvių fi
ga, Baifo vardu kanauninkas J.

Lietuvių Bendruomenės su
rengtas dešimtmečio suvažiavi
mas Aucklande prasidėjo gruo
džio 29. Vakare Gribblehuret 
parko salėje įvyko atidarymo 
vaišės. Jų metu kalėdų senelis 
jaunesniesiems atnešė dovanų. 
Programoje 
Šimkus skaitė ištrauką iš Vinco 
Krėvės “Žento”.

Rytojaus dieną specialiai į 
suvažiavimą iš Australijos atvy
kęs kun. dr. P. Bučinskas šv. 
Patriko katedroje aukojo mi
šias. Pamoksle svečias atkreipė Končius, ALB pirm. Iz. Jonai-

Gruodžio 31 dienos rytą vy- 
ko ekskursija po AurklandO; 
apylinkes, o vakare suvažiavęs 
svečiai dalyvavo Baitų Klubėr 
Naujųjų Metų sutikime. Vakaro 
metu Vasario 16 gimnazijai lie
tuviai surinko apie trisdešimt 
svarų. Rytojaus dieną surengta 
gegužinė Orewos pajūry. Suva-

kyti lietuviškumą ir atgauti Lie
tuvos laisvę kaip dieviškos va
ikis vykdymą, ragindamas tiek 
vyresniuosius, tiek jaunesniuo
sius atlikti savo pareigas.

Vėliau YVVCA salėje vyko su
važiavimo posėdžiai. Praneši
mus padarė Dunedino atstovė 
V. Butkienė, Wellingtono se
niūnas F. Jerašius, Aucklando 
apylinkės pirm. J. Žiginskas ir 
N. Z. L. B. pirm. C. Liutikas.

x .P. Butkienė skaitė paskaitą —
Lietuvis tremtinys istorijos bė- lęiem reikalams . vietoj aimanų 
gyje. kalbėtoja nurodė, jog Be- ’ .......... .
tuvių, tremtinių būta nuo gilios 
senovės, vienok mūsų 'Sąlygos 
yra geriausios, kokias lietuvis 
tremtinys yra turėjęs, todėl mes 
galime ir turime padėti savo 
kraštui.

Po kelių valandų pietų per
traukos buvo sveikinimai, žo
džiu suvažiavimą sveikino kun. 
dr. P. Kačinskas, lietuvių stu
dentų vardu Zelandijoje G. 
Procuta. Raštu (gavimo tvarka) 
— Lietuvių Skautų Sąjungos

Paukštienė, A. Senatorskis ir 
dr. A. Butkus.

G. Procuta skaitytoje paskai
toje — Lietuviško jaunimo pro
blemos tremtyje — iškėlė ke
letą nutautėjimo priežasčių: di
džiumos vyresniųjų nenuosai
kus materializmas ir stoka nuo
širdaus ir sąmoningo darbo lie
tuvybei, neigiamai nuteikia jau
nuosius. Kalbėtojas ragino lie
tuvių visuomenę parodyti dau
giau darbo ir jausmo lietuviš-

žiavimo dalyviai turėjo progos 
pamatyti kun. dr. P. Bačiansko 
darytų nejudamų filmų rinkinų 
iš lietuvių gyvenimo ir veiklos 
Australijoje. Studentai ir vy
resni gimnazistai vieną vakarą 
drauge su kun. dr. P. Bačians- 
ku filosofinėje plotmėje nag
rinėjo lietuviškumo klausimus.

Suvažiavimas praėjo jaukio
je nuotaikoje, dalyvavo apie 
šimtas žmonių, buvo išreikšta 
pageidavimų panašius suvažia
vimus rengti dažniau.

NEW JERSEY rietuvių 
kiamaciją. Nuotr. y. Maželio-

Detroit, Mich. —t Vasario 21 
3 vai. popiet Hispanos Unidos 
salėje įvyks jaunimo gražaus 
skaitymo, deklamavimo ir kal
bėjimo konkursas. Kiekvieno 
žanro trims pirmiesiems laimė
tojams JAV LB Detroito apy
linkė skiria dovanas.

1 konkursą įsirašyti paskuti
nis terminas buvo iki vasario 
13, 12 v. pas šeštadieninės mo
kyklos vedėją Vincą Misiulį. Tą 
dieną konkurso jury komisi
ja, kurią sudaro rašytojas Vy
tautas Alantas, lituanistė Sta
sė BubBenė, lituanistė Valeri
ja Kundrotienė, tėvų komiteto 
pirm. Jurgis Mikaila, švietimo 
vedėjas Albertas Misiūnas, li
tuanistas Vladas Pauža ir reži- 
sorius Justas Pusdešris, atrin
ko po tris geriausius ziš kiek
vieno žanro bei grupės, kurie 
dalyvaus galutiniame konkurse ferencija, kuri rinksis /gegužės vartoti visas taikingas priemo- 
vasario 21. 16 d. Paryžiuje, tam tikra pras- nes, vedančias į pavergtųjų

. . . . Norime priminti visam lietu- me bus taikos konferencijos valstybių laisvę”.
Sausio 1& specialus- komite- Esu nepaprastai dėkingas 42 m. sukakties minėjimą, ku- viškam jaunimui, o ypač lietu- ’ pakaitalas. Męs darome visus 

,tas iš orgrfniiŽjP^ų. atstovų ir Organizacijų Komitetui, kuriam ris,.*- įvyks vasario 21 d. (sek- viškų jaunimų organizacijų .va- ygąifrmus kad toje kon-
keh šimtai bičiuBų suuošė man taip energingai ir sumaniai va- madiehį)? Minėjimą pradėsime dovams, kad po konkurso toje “ femicijoj^ greta Vokietijos ir “Dabarties sąlygose tas dar- 
New Yoke mario 70 metų gim- dovavo Liet. Bendruomenės Ta- pamaldomis, kurios bus 10:30 pačioje salėje bus jaunimo' pa- nusiginklavimo klausimų, bū- bas gali_ iajsvųj„ jįe.
tadienio minėjimą. rybos pimininkas p. Jonas šie- v. šy. Jurgio Bet parapijos baž- silinksminimas ir šokiai Daž- tų iškeltas ir Lietuvos bei kitų tuvi j organizacijų jų vals-

P^55 kuriam tygiai nuošir- nyčioje ir 10 vai. Nepaliauja-’ nai tenka išgirsti iš jaunimo Maskvos pavergtųjų Centro ir fvhinin ”
& SS £ “ ,alklnlI’ka™ dideUs bū- mos P^Ibos lietuvių pavapi- organizacijų vadovų tarpo, kad Rytų Europos valstybių nepri- y,uSuvos lai^nimo darbas

. j F . . . 'rys visuomenininku. jos bažnyčioje. mekas jaunimui tokių pasi- klausomybės ir laisvės atstaty-džiai, dovanos ir sveikinimai , ........................... vo nera asmenų ar organiza-
Esu dėkingas visoms mane Iškilmingas aktas ir menine linksminimų nesuruosia. Dabar mo klausimas”. ciju darbas Jis yra visu lietu-

sveikinusioms organizacijoms, dalis bus 4 vai. popiet. St. Jo- mes prašome Jūsų talkos, kad 'q-ikra šiandien yra tai, kad vių reikalas įrodytame tai gau- 
•ja, nepajėgiu kiekyienam tiek J.A.Valstybėse, tiek kitose seph High SchooL 18491 Lake visus savo organizacijų narius didžiosios Vakarę valstybės ne- < 
miškai padėkoti už atsiųs- pasaulio dalyse ir keHms šim- Shore Blv. Pagrindiniu kalbė- tuo konkursu ir pasilinksmini-

ir tuščiažodžiavimo. *
Toliau buvo Krašto Valdy

bos rinkiniai ir einamieji rei
kalai. Naują valdybą sudaro: 
arch. V. Procuta — pirminin
kas, J. Pečiulaitis — sekreto
rius ir A. Malskaitis — iždi
ninkas. Posėdis užbaigtas Lie-- 
tuvos himnu. Posėdžio salėje 
buvo surengta lietuvių liaudies 
meno ir spaudos paroda. Išsta
tyta virš kelių šimtų Įvairiau
sio žanro lietuviškų knygų ir 
kiek mažiau žurnalų bei laik-

JONO BUDRIO PADĖKOS ŽODIS

Cleveland, Ohio
Vasario 16-tosios minėjimas

Šiais metais mūsų Tėvynės 
okupantas rengiasi iškilmingai 
paminėti Lietuvos užgrobimo 
20 m. sukaktį. Kiekvieno iš
eivijoje gyvenančio lietuvio pa
grindinė pareiga į tai reaguoti, 
keliant viešumon mūsų Tautos 
tragediją ir reikalaujant, kad 

/jos vergijos pančiai būtų gali
mai greičiau nutraukti.

Tai galėsime padaryti, atvykę

VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

Savo posėdyje JAV Lietuvių 
Bendruomenės Detroito apylin
kės .valdyba vasario 7 nutarė 
šaukti visuotinį apylinkės susi
rinkimą balandžio 3, 4 vai. po
piet Hispana Unidos salėje.

•- Jau dabar visi prašomi pa
galvoti, ką norėsite sekančiais 
metais matyti JAV LB Detroito 
apylinkės valdyboj ir su jais nėjimo meninę dalį. Po to iš 
iš anksto susitarti, kad sutiktų 
kandidatuoti.

Motinos Dienos minėjimas

Kadangi sekančiai Bendruo- 
’ menės Valdybai teliks tik 5 sa-

vaitės po išrinkimo iki Motinos 
dienos minėjimo, todėl dabar
tinė valdyba nutarė Motinos die
no sminėjimą ruošti gegužės 
8, 12 'vai. Hispands Unidos sa
lėje.

Artimiausiu laiku Detroito 
apylinkės valdybos parengimų 
vadovas Antanas Musteikis su- 
sikvies. jaunimo^ organizacijų 
atstovus ir su jais aptars mi-

jų tarpo bus sudaryta komisi
ja meninei daliai paruošti.

Pagrindinio kalbėtojo parin
kimas ir kiti reikalai jau palie
kami naujai valdybai.

V. Kutkus

NEPRIKLAUSOMYBĖ GYVA...
(Atkelta iš 3 psl.) aktyvesnę, kad nesidrovėtų pa-

KAS DABAR

savo šiluma sujaudino mane dėkingas visoms mane Iškilmingas aktas ir meninė linksminimų nesuruošia. Dabar mo klausimas”.

— Prof. Zenonas Ivhuldą/||| 
vadovauja Baltų Institutui V<> 
ktetijąje ir šiuo metu gyvena;^ 
Bonnoje. Balandžio mėnesį 
baigs , vadovavimo pareigas, - 
perleis kitam pabaltiečių moks- fžf 
liniukui ir pats grįš į Romą. 
Baltų Instituto pirmininkai kėi- 
čiasi kasmet.

— Sao Paulo, Brazilijoje, 
Vasario 16 minėjimas rengia- 
mas Municipal teatre su dide
le programa, kurios dalį išpil
dys vietos jaunimas.

— Izidorius Bartkus, iš Ci- s/ 
-cero, UI.,-Jaukėsi Pietų Ameri

koje ir filmavo lietuvių gyve—.. 
nimą. Prieš keletą metų, jis at
liko kelionę į Europą, buvo pa
siekęs net Turkiją.

— Chicagos vyry choras sta
to Verdi operą Trubadūras. 
Spektakliai įvyks kovo 19, 20 * 
ir 27 d.d. Marijos mokyklos 
salėje. Bilietai jau dabar pla
tinami.

— Algirdas Kačanauskas, 
muzikas, Rūtos ansambho va
dovas, pakviestas vargonininku 
į Elizabethą, kur ilgai vargoni
ninkavo prof. J. Žilevičius ir 
dabar is savo darbo pasitraukė.

— Montrealio K. L. Moterų 
Draugija vasario ,27 Aušros 

"Vartų parapijos salėje rengia 
Užgavėnių balių su menine pro
grama, kurią atliks aktorius Vi-/ 
talis Žukauskas iš Brooklyno, . 
N.Y. i - ■ J

į.

— Pasaulio Lietuvių Inžinie
rių ir Architektų sąjungos cent
ro valdybon išrinkti: S. Kolu
paila, S. Dirmantas, P. žiūrys, 
J. Augustinavičius ir A. Nas- z 
vytis. Revizijos komisijom K. 
Krulikas, B. Brizgys, V. Gyvas. 
Garbės teisman:. J. Gravrogkas, 
A. Juoskis ir A. Novickis.

— Kanadoje per radijo stotį 
CBE vasario 13 buvo perduo-

REIKIA PADARYTI?lietuviškos muzikos ir ker
mentarų junginys, pavadintas 
“Traditional echoes”. Buvo per
duota iš Windsor, Ont.

šiai dalyvaudami Vasario 16 Kojelis.

— Laiškai Lietuviams buvo 
paskelbę konkursą. Premijas 
laimėjo A. Jasaitytė - Kižienė, .
S. Pipiraitė - Tomarienė ir J.

—x z pripažins dabartinio politinio minėjimuose, nešykštėkime au
tus sveikinimus, tad nonų pra- tams atskirų asmenų, kūne ne- toju pakviestas Pasaulio Liet, mu sudomintumėte. Jei jauni- status qiK> centro ir rytų Euro- kų Altui kuris sėkmingai va-
šyti lietuvių spaudos pagalbos, pagailėjo man geriausių linkė- Bendruomenės pirmininkas Jo- mas parodys susidomėjimo, poje,, taigi nepripažins ir Lietu- dovauja lietuvių šio krašto pi-

Visų pirmiausia mano nuo- jimų ir komphmentų. nas Matuhonis. Meninę progra- Bendruomenė galės tokių pa- Bet to maža, liečiu laisvinimo darbams A-
širdi padėka priklauso laikraš- Pagaliau esu nepaprastai dė- mą atliks Toronto “Varpo” cho- silinksminimų suruošti ir dau- ------------ 
čių redaktoriams ir jų bend- kingas L. L. Komiteto pirmi- ras, vadov. muz. St. Gailevi- giau. Įėjimas Į konkursą, pasi-
radarbiams, kurie taip gražiai. ninkui Vaclovui Sidzikauskui, čiaus. Ohio valstybės guberna- linksminimą bei šokius jauni-
apibudino juhflėjų ir po to ap- kuris šiltais žodžiais atvaizdavo torius ir Clevelando miesto me- mui nemokamai, suaugusiems
rašė ji. mano pastangas Lietuvos labui, ras yra paskelbę vasario 16 d. — 75 centai. Tad jaunimą kvie-

Aišku, gilų dėkingumą jau- Lietuvos Diena. čiame aktyviai dalyvautil o vy
čiu visoms mieloms ponioms, ... resnieji teateina pasižiūrėti ir«• - -- - Visos organizacijos yra pra- . ,... . ,
paruosusioms vaisęs, papuosu- vėliavonds dalyvauti PasiSrozetl musU atžalynu.

ALRK Federacijos 10-tas sky- sioms salę ir stalus. . , su Jeuavoiius dalyvauti -------------------------------------- .-----
rius ir Alto skyrius bendrai ruo- Mūsų ateitis — jaunuomenė ^.r?10. e’
šia Lietuvos nepriklausomybės — visuomet yra brangi mano P^P1)05. ??iyci0^e T® ir sa" redakcijoje, šv. Jurgio bažny- 
minėjimą vasario 21. Sv. Jurgio širdžiai, jų prisidėjimą didžiai minga a ą. čios salėje tuoj po pamaldų
bažnyčioje 9 vai. bus mišios vertinu. • Minėjimo metu salėje bus sekmadieniais ir minėjimo die-
už žuvusius ir už kenčiančią Brangūs draugiški ryšiai su renkamos ir aukos Altui — Lie- . ® nu? .*?.tros
Lietuvą. Lietuvių Bendruome- visuomene, parodyti per minė- tuvos laisvinimo reikalams- Au- 
nės. svetainėje, 13 St. George jimą, niekuomet neišdils iš kotojų pavardės bus skelbia- 
Ave., 4 vai. popiet bus minė^ mano atminties. Ačiū ir ačiū mos ten pat vietoje.
jūnas. Pagrindinę kalbą paša- visiems. Bilietus į iškilmingą minėji-
kys inžinierius Vytautas Izbic- , Su gilia pagarba, mą galima gauti pas Alto sky-
kas iš Bostono. Meninės pro- - Jonas Budrys riaus' valdybos narius, Dirvos
gramos dalį atliks solistė Jad
vyga Adomavičienė iš Bostono 
ir šv. Jurgio parapijos choris
tės. Visi Norwoodo apylinkės 
lietuviai maloniai kviečiami 
kuo gausiau dalyvauti pamaldo
se bažnyčioje ir pačiame mi-

Žvalgas

NORWOOD, MASS.

Reikia, kad Vakarai vykdytų merikoje. Duokime lietuvio ver- 
savo teisinius ir politinius įsi- tą atsakymą Chruščiovui ir jo 
pareigojimus ir iš pasyviosios samdiniams Vilniuje. Pasmer- 
laisvinimo politikos pereitų į kime Mažosios Lietuvos ir jos 
. lietuviškajai širdžiai brangių

miestų, kaip kad Tilžė, Gum
binė, surusinimą. z

Lietuva turi būti ir bus ne
priklausoma ir laisva, sujun
gianti savoje valstybėje visas 
lietuvių gyvenamas žemes ry- 

gyvenęs 224 Fulton St., ir Sta- tuose, pietuose, ir vakaruose” 
sys Bobinas - Bambynas, gyv. --------------------------------------------

vaL Moksleiviai bus leidžiami,Beach st’ ?uris P31“10 du f J-- . , •
nemokamai. Visi dalyvaukime sunus- IdcjOS dranga ...
minėjime ir parodykime savo Jane Eidukaitytė ištekėjo už (Atkelta iš 3 psl.) 
tautinį sąmoningumą. Vlado '‘Bernoto iš Hamiltono, kaja SSSR) tikina, kad Lietu-

Alto Clevelando skyriaus *r įsikūrė Clevelande. vos Taryba tai buvę vokiečių
-------------- “okupacinės valdžios koliabo- 

BRANFORD, CONN. rantai” ir kad tikroji liaudies

NEW HAVEN, CONN.

Iš šv. Kazimiero bažnyčios 
buvo palaidoti: Mykolas Paliau- 
ka, senas Darbininko skaityto
jas, Juozas Beržinskas, 43 m.,

nėjime.

Maldos iš Sibiro

• • .» 

SIBIRO TREMTINIŲ RANKA
RAŠYTA MALOAKNYGS
Maldo* originalios, jų pačių 

kurtos, žavios minties -gilumu 
Ir grožiu, auka ir kančia. Per
sunktos didele Dievo, tėvynes 
ir žmogaus meile.

Uleido ATEITIS spaudė Im

valdyba

NIAGAROS PUSIASALIS

Ateitie* administracijoj

Tel. GLenmore 2-2923
Petras KantakevMUu*.

. . . .. , ,. . valia buvusi reiškiama gruodžio
žurka. atšventė vedybinio g kelbtos ,.IaikinėT ^į. 

gyvenimo 50 metų sukaktį. ninku vyriausybės”; kad ją su- 
likvidavę lietuvių “buržuaziniai 
nacionalistai, remiami užsienio

Jiems buvo surengti iškilmin
gi pietūs Jim and Nino’s res- 
torane. Kadaise žurkus turėjo jtalistini sluoksnių... Ia.
Pop restoraną. Vede 1910 sau- 
šio 18. šiame aiškinime galime pa

sistebėti Maskvos prisipažini
mu, kaip ji yra neištikima sa-

St. Catharines ir WeUando vo vaikam: paskelbė “revoliu- 
Lietuvių Bendruomenės apylin- cinę vyriausybę”, ją pavadino 
kių valdybos drauge rengia tikra liaudies vaUos reiškėją, 
Lietuvos nepriklausomybės mi- o po pusantrų metų j4 nustū- 
nėjimą vasario 20. Trumpą žo- mė į šalį ir padarė 1920 sutar- 
dį pasakys Kanados LB krašto tį su vyriausybe,' kurią Maskva 
valdybos pirmininkas St. Kęs- vadina vokiečių koBaborantais. 
gaila. Tolimesnę programą iš- Galima pasistebėti Amerikos 
pildys Montrealio Lietuvių Dra- ištikimu draugiškumu nepri
mos Teatras, kuris suvaidins klausomos Lietuvos idėjai Kon- 
Balio Sruogos “Milžino paunks- grėsė ir visuomenėje.
mę”. Iškilmės vyksta Marritton Lietuvoj tai žino. Ten maža 
Community Center Hali, Mer- kas paisys Vasario 16 dienos 
riton, Ont. Pradžia 5 vai. po- idėjos klastojimo ir, negalėda- 
pįet. Laukiama svečių iš visų mi viešai, švęs ją bent širdyje, 
apylinkių. M.

Roselande, III., baigiama sta
tyti Visų Šventų parapijos baž
nyčia. Dabar atliekami vidaus 
įrengimo ir dekoravimo darbai. 
Planus bažnyčiai paruošė ar
chitektas S. Kudokas, statybą 
vykdo J. Stankus.

Papigintos knygos
Papigintomis kainomis Dar

bininko administracijoje gauna
mos šios knygos: Zenono I- 
vinskio — šv. Kazimieras —
2 dol., J. Gailiaus — 
Susitikimas — 1 dol., dr. P. 
Gaidamavičiais — Milžinas, 
didvyris, šventasis, — 1 dol.,
A. Maceinos — Saulės giesmė 
— 3 dol. šias knygas užsisa
kiusiems už 7 dol., pridedama 
dar viena knyga dovanai su 
nemokamu pašto persiuntimu. 
Kreiptis: Darbininkas, 910 Wil- 
loughby Avė., Brooklyn 21, N.

U2SIPRENUMERUOKJT
KULTŪROS ŽURNALĄ

AIDUS
“AIDAI”, MĖNESINIS 48 ] 
PUSL. DIDELIO FORMA- ‘

TO ŽURNALAS, EINA 1 
JAU TRYLIKTUS

METUS, 
GAIVINDAMI 

IR UGDYDAMI 
MŪSŲ KULTŪRIN] 

GYVENIMĄ
P r e n u. m e r a t a : 

VISUR 6 DOL. 
METAMS 

ADRESAS:

680 BUSHWICK AVĖ.
BROOKLYN 21, N. Y. i

.. ...L.: ______ ... ... _



KEARNY ;ja pas New Jersey

Lietuvos Vyčię Radijo Programa
Transliuoja iš stiprios radijo stoties WLOA. 1550 kilocycles

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ—NUO 1:30
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis.

KNIGHTS OF UTHUAN1A
BRADDOCK, PA

IKI 2:00 V AL. 
kreipkitės adresu

WLOA

įkinkąs

i '1 '

Mey nėr.

PAGERBĖ ANDRIŲ NAUJOKI
ROCHESTER, N.Y.

Andriui Naujokui sausio pra- diriguoti muz. Petras Armonas, 
džioje suėjo 65 metai. Ta pro- kuris šiuo metu dar neišsįkė- 
ga sausio 10 d. Rochesterio ra- 
movėnai A. Naujokui surengė 
pagerbimo vakarienę.

A. Naujokas Lietuvos kariuo
menėje tarnavo pulkininko 
laipsnyje. Yra ramaus ir kuk
laus būdo, mėgstąs mokslą. 
Kaune tarnaudamas kariuome
nėje. vakarais studijavo teisę. 
Vokietijoje visą laiką dirbo kaip 
mokytojas gimnazijose ir mo
kyklose. Atvykęs Rochestęrtn, 
kurį laiką vakarais studijavo 
chemiją, vėliau perėjo į Tech
nologijos Institutą ir būdamas 
64 m. baigė chemiją A.A.S

lęs į Kaliforniją. Muz. Petras 
Armonas padarytų malonią 
staigmeną chorui, parapijai ir 
visuomenei, jei sutiktų pa
silikti su šeima Rochesteryje 
ir toliau vadovautų chorui.
Mirė Antanas Domeika, sau

sio 10, sulaukęs 67 metų. Ve
lionis buvo gimęs Išdaigų km.. 
Šakių apskr. Į Ameriką atvy
ko 1910 metais. Kurį laiką gy
veno Rumforde, Me., vėliau 
studijavo Monrealyje McGill 
ir Valparaiso universitetuose, 
baigęs formaciją nuo 1926 iki 
1951 dirbo kaip vaistininkas 
savoje vaistinėje.

. Skatina akciją J
- ; (atkelta 2 p, V |

dabar galite aplankyti Vilnių”: t
“Į Sovietų Sąjungą, o dar t 

labiau į pavergtą Lietuvą, iki ; 
šiol tegalėjo nukeliauti tik lie- > 
tuviškieji komunistai ąrba jų i 
bendrakeleiviai. Ir tai ne taip : 
jau greitai, tik po didelių pa- t 
siruošimų, atrinkimų, sutikimo » 
planų paruošimo. Keliavo tik > 
tokie, kurie Lietuvos nebuvo » 
seniai matę, ypač jos paskuti- į 
niojo Nepriklausomo gyvenimo t 
laiktarpio, kad negalėtų lygin- t 
ti, kas tada buvo ir kas da- t 
bar yra. Ir taip, gr žusieji ne t 
visi vienodai į Maskvos dūdą > 
pučia. Yra ir blaivesnių pasisa- t 
kymų. x |

Na, sakysim, šiais metais to- ► 
kių kelionių kandidatams bus ► 
varžtai kiek atleisti. Jau galės » 
keliauti keli parinkti ir ne iš > 
komunistinio lagerio ir kortiu- > 
nistams gal taip aiškiai nepri- 
jaučiantieji. Bet ar tai galės 1 
keliauti taip, kaip keliaujama i 
į kitus kraštus? Ar galės ke- ] 
liauti kiekvienas, kuris tik pa- ] 
norės? Ar nereikės apie save 
duoti šimtus įvairiausių žinių, | 
nurodyti visus savo • gimines, 
su jais ryšius ir tt.? Ar bus | 
garantija, kad ir tai atlikus, ] 
jau gausi leidimą keliauti? O j 
ar bus garantuota, kad iš ten 
tave atgal išleis? Ar tu, pagal 
sovietų praktiką, nors ir ne
kalčiausiai elgsies, nebūsi ap
kaltintas - šnipu ir sulaikytas? j

Tai šimtai klausimų, kurie ] 
laukia atsakymo. Ir į juos rei- j 
kia sulaukti atsakymo. O jei 1 
atsakymų nėra, tai daug geriau 
lietuviškieji laikraščiai padary
tų, kad tokių skelbimų nespaus
dintų, o lietuviškieji skelbimų 
agentai jų garsinimu nesiržpin- 
tų. Tegul, kol į tuos klausimus 
nebus patikimų atsakymų, jais 
rūpinasi tik komunistinė spau
da, nes tai pilnai įeina į jų 
tikslus”.

► VILNONES MEDŽIAGOS JCSŲ ARTIMIESIEMS
Į IMPORTUOTOS ir VIETINES

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

vilnonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

[ Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE 
PATENKINTI

Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms -

SŲPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 ORCHAKD STREET NEW YORK 2, N. Y.

Tel.: AL 4-8319

laipsniu.
Gimęs istoriniame Zapyškyje, 

neturtingoje šeimoje, jis visą 
laiką mokėsi savo užsidirbto
mis lėšomis. Vaikystėje patir
tas žiaurus įvykis su rusų žan
darais A. Naujoką padarė di
deliu rusų pavergėjų priešu ir 
geru lietuviu patrijotu.

Vakarienės metu solenizan- 
tas įdomiai papasakojo savo gy
venimo istoriją .Iškilmėje daly
vavo žmona ir sūnus Algis, ku
ris tik praeitais metais yra bai
gęs cheminę inžineriją.

Pagerbimo vakarienę suma
niai pravedė V.. Žmuidzinas. 
Gražius linkėjimus Naujokų šei
mai pareiškė P. Saladžius, pulk. 
Liormanas, L. B. pirm. V. Vit
kus, klebonas kun. Valiukevi
čius. Padainuota dainų, pade- bus statoma dviejų aukštų mū- 

; klamuota B. Brazdžionio “Pa- klebonija. Kun. dr. J. Ta- 
vasario kelionė”. darauskas labai sumaniai va

dovauja visam parapijos gyve
nimui. ♦

Kovas, sporto klubas, sausio 
23 turėjo šokių vakarą ir ga
vo pelno 120 dol.

KLK Motery draugijos Ha
miltono skyrius atšventė de
šimtmetį. Dabartiniu metu ka

Hamiltono Aušros Vartų pa
rapijos klebonas kuri. dr. J.'Ta- 
darauskas paskelbė parapijos 
metinę apyskaitą. Iš beveik 
1500 lietuvių kolonijos gyven
tojų 1200 priklauso parapijai, 
moka metinį parapijos mokes
tį, lanko pamaldas ir bendrai 
dalyvauja religiniame gyveni
me. Parapija skolų nebeturi. 
Metinės pajamos suvestos į 
21,000 dol., išlaidos į 20,700. 
Kasoje yra 209 dol. Pavasarį

Rochesterio ramovėnams va
dovauja pulk. P. Saladžius.

talikėms moterims vadovauja 
ponia Tumaitienė, kuriai talki- ; 
ninkauja ponios: Pilipavičienė, 
Pakaitienė, Latauskienė ir Kle- 
vienė. Jos ypač pasižymi lab
daros darbuose ir uoliai plati
na Moters žurnalą, leidžiamą To i 
ronte. r

►

Ant. Tėvelis, žinomas spor- > 
tininkas, Vasario 16 gimnazijai ► 
paaukojo 100 dol. Jis yra se- • 
nas tos gimnazijos rėmėjas ir « 
kas mėnesį sumoka savo duok- • 
ię- :

Susižiedavo Z. Stanaitis su ; 
Aldona Meškauskaite, Algirdas ;

Enskai- ;
Vanda

Trumpickas su Milda 
tyte, Stasys Švilpa su 
Miniotaite.

Siuntiniai į Lietuvą per
LONDONO LIEWJ 

PREKYBOS B-Vf
(L1THUANIAN TRADING COMPANY)

Rochesterio L. Bendruomenės 
ir šv. Jurgio parapijos choro 
valdybą šiais metais sudaro Al
fonsas Džiakona.', Aldona Miš
kinytė, Ramūnas Bliudninkas, 
Jadvyga Reginienė ir Zigmas 
Šipaila.

mėgėjų. Aukuras, Hamiltono 
teatras, sparčiai ruošiasi pasta
tyti Vinco Krėvės “Žentą”. Su 
šiuo pastatymu bus paminėtas 
Aukuro dešimtmetis. KI.G.

šiam tiks’ui Jums sąžiningai ir 
daug pigiau, negu kur kitur, pa- 

_ tarnaus bendrovės atstovas

JONAS DAUGIRDAS
337 UNION AVENUE BROOKLYN 11, N. Y.

EV 4-1232 EV 7-4940
--------- REIKALAUKITE KATALOGŲ IR ĮSITIKINKITE -------  

Esant reikalui aplankys ir namuose

ZELENIS
TELEFONAS;
APplegate 7-0349

BANGA TELEVISION
f Sav. V
į 3423 FULTON STREET 
į BROOKLYN 8. N- Y

35 iki 40% nuolaidos 1959 metų
Vokiškos gamybos radio, Hi-Fi 
bei Stereo aparatams.
Dideli atpiginimai Admiral bei 
RCA televizijoms.

! Geriausia proga įsigyti Fedders 
oro vėsintuvą (Air coriditioner).

Televizijos, Hi-Fi bei vokiškų 
aparatų taisymas atliekamas 
kvalifikuoto techniko pripa
žinto RCA.

DARBO VALANDOS Kasdien iki 7 vai. vak.



roan.

ir J.

QV1-3133

*R dfES ne lietuvaites. Brooklyno Lietuvos vyčių tautinių tokių grupės mergaitės. Nuotr. V. Maželio.

In SL Anthony of Toun Parišk in 
AM1TYVILLE, L.L N.Y. - 4 bed- 
rooms. 2 baths, 18x20 living room, 
rfrnrtig room, large kitehen, 16x20 
enclosed porch, 2-car garage. full 
cellar, 100x170 wooded plot Many 
extras. $24,000. AMItyville 4-1108.

ISLIP, UI. S.Y. BABYLON-^Vest 
Ūinc & beūfaom ranch, hot water 
eįnbea, attached gšrap, 4% GX 

, mort£*ge, 75x MM) plot, aetr Good 
damariifan Beaktai. $1W. Call 
M0lwwk 1-469$ dhHy after 4:30 or 
anythne Saturday-Sunday.

Pas Adelaidės 
lie t u v iu s 
Parapijos jaunimo stovykla

Speičys parapijos jaunimui va
saros stovyklą Caritas vasar
vietėje Christies Beach suorga
nizavo sausio 3-1*0 dienomis. 

'■ Norint išvengti stovyklavimo 
. palapinėse, teko ribotią 17-os 

stovyklautojų sk&čiumi, kuris 
patogiai sutilpo pačiame vasar- 
netės pastate.

Stovyklai vadovavo E. Var
nienė. Jai talkininkavo Valčiu- 
kienė. Stovyklos komendantu 
buvo K. Pažėra. " .

Sausio 10, stovyklos užbai- 
gūno dieną, lietuviško* vasar
vietės kryžiaus papėdėje kun. 
J. Kungys aukojo mišias, po 
kurių stovyklautojai pasirodė 
su savo programėle. Įteikus už 
įvairius nuopelnus stovyklavu
siems dovanėles ir padėkojus 
vadovams, su Marijos giesme 
ir tautos himnu paskutinį kar
tą buvo nuleista trispalvė vė- 

• liava.
Kdėcty eglutė buvo suruošta 

gruodžio 28. Į Lietuvių Namus 
;.A. suplūdo gausį publika. Savait

galio Mokyklos mokiniai, vadd- 
vaujami M. Grėbliūnienės, pa
šoko tautinių šokių. G. Vasi
liauskienės vedamas mokyklos 
chorelis padainavo keletą dai
nų, eilė savanorių deklamatorių 
pratuštino Kalėdų Senelio do
vanų maišą savo pasakytais ei
lėraščiais. Programos pabaigai 
Adelaidės jaunieji ateitininkai, 
E. Varnienės režisuoti, suvaidi- 

' no kalėdinį vaizdelį, pavadin
tą “Kai tėvų " nėra namie”.

Kalėdų senelio dovanas (o 
jų teko kiekvienam eglutėje

dalyvavusiam vaikui) ir visiem 
į programą atsilankiusiem 
bendras vaišes suruošė Moterų 
Sekcija.

Dešimtmetis vaizduose
Atsirandant naujai organiza

cijai, mes pasitinkame ją su 
nuostaba: — štai dar viena. 
Tai bene bus trisdešimts aš
tuntoji ... Tačiau vietoj nusi
stebėjimo tik džiaugsmą suke
lia prieš pat Kalėdas Adelai
dėje susiorganizavę lietuviai 
fotografai ir gruodžio 27 — 31 
dienomis Lietuvių Namuose tu
rėję pirmą Adelaidės Liet Fo
to Mėgėjų nuotraukų parodą.

Tai pirmojo lietuvių dešimt
mečio Adelaidėje pavaizdavi
mas fotografijomis. Nuotraukų

-2<*r garage

►

FUNERAL HOME 

280 Chesnut Street New Britain, Conn.

Tel. BA 9-1181

Fh'LKAS KARALIUS, savininkas

PL 4-6757

74 Providence Street 
Worcester, Mass.

AR JŪS ŽINOTE,
kad iš jūsų atlyginimo yra išskaityti pajamų

Jūs turite teisę dalį įmokety 
valstybiniv ir federalimŲ 

mokesčių gauti atgal
Daugelio metų patyrimą ir plačią praktiką taksų srityje 

turįs

ALBERT F. PETERS
*- (PETRAUSKAS)

DIPLOMUOTAS SĄSKAITININKAS

\ jums padės
Mes užtikriname mūsų darbo pasekmingumą, mes jums 
atstovausime visur veltui, jeigu jūs savo taksų reikalus 

tvarkysite pas mus.
84-14 JAMAICA AVK, VI 3-1477

WOODHAVEN 21, N. T.

Perkant - parduodant namus, ar išnuomojant butus^- 
įvairiausiais apdraudos reikalais, federalinių ir vaistytuoju 
taksų (Income Tax) užpildyti, pirkimui piniginių perlaidų 

(Money Orders), Mutual Funds
Kreiptis:

HAVEN REALTY
Joseph Audrusis Insurance

87-09 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21, N.Y. 
TeL: VI 7-4477

Šiokiadieniais — 9 vaL ryto ligi 9 vai. vak., 
.sekmadieniais —- 1 vai p.p. ligi 5 vai. vak.

In Saint Mary Star of thtSea parish 
in Far Rockaway l_l. N.Y, — 8 nns, 
4 bedrooms, 3 min. to KDependent 
Subway. Conven. to shoppuig area. 
Local Parochlal Granunar School. 
Easy transportation to Stella. Maria 
H. S. $9,759. Can be eeen only on 
Mondays. Gali G R 4-9374 for appt.. 
No Agentą

Lietuvos Generalinio Konsulo
. New Yorke paieškomi asmenys

Asakavičius, Adomas, - Norkūnas, Petras, Antano 
Jarackas, Juozas, sūnus Juo- sfciusrT ’ ‘ <•;■ ■:

Racevičiųtė - Halsey, Ona, 
Boleslovo duktė, iš Raseinių, 
gyveno 3026 Wade Avė., Cle- 
veland, Ohio,

Reden - Kalinauskaitė, atvy
kusi iš Vokietijos į Kaliforni
ją 1952 m. vasario mėn.,

Šuminskiėnė - Tamošaitytė, 
Anelė, vyras šuminskas, Jokū
bas,

Valaitis, Jonas, gim. 1922 
m. Kazlų Rūdoje, buvęs Vokie
tijoje,

Valteris, ar Volteris,. Juozas, 
Stasio sūnus, gim. 1927 m. va
sario 11 d., Kaune - Naujojoje 
Marvelėje, 1945 m. gyvenęs Vo
kietijoje, angių zonoje.

Ieškomieji arba apie juos ži- 
nio ieškojimo žiūrovui susiras- n^ntieji maloniai prašomi atsi- 

prp liepti:

In CHRIST THE KING PARISH 
fa COMMACK, L.I.N.Y.

3 bedrooms, H brick split, 
„lįį baths, pkayroom. gange, epetras; 
near shopping, schools and cburgh.zo,

Jurkevičienė - Rimšaitė, E- 
lena, Ksavero duktė, gyvenu
si Anglijoje, "

Karsokas, Jokūbas, Jokūbo 
sūnūs, gimęs 1908 m., Pabalių 
km., Šiaulių vai.,

Kibartas, Juozas, Vinco sū
nus, kilęs iš Tauragės vai., 

Kolis, Julius, Miko sūnus, 
Kratavičius, Pranas,
Luinienė - Kolytė, Janina, gy

dytoja, vyras Luinys, Antanas, 
duktė Liuda,

Mincevičius, Juozas, kilęs nuo 
Suvalkų Kalvarijos,

HEMPSTEAD, W. WkixL Speciali 
REDUCĘD to $21,000.4 bedrooms, 
Cape Cod, finished basement, over- 
gized garage. Make otfer. Near bus, 
schools, shopping; nuay eactt-as. 
65x135.-Owner. IV 6-7428

in Sėt. Anne’s Parish in BRENT- 
WOOD, LI.N.Y. — Cdonial Home 
9% roous, 2% baths, Itchidi'ng at- 
tached wfag' w$th seperete entrance. 
Fireplace, screened porch, corner 
plot with beautiful landseaping. 
Walking distance Stores, church, pa- 
rochial schools. $21,000. BR 3-7359.

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES J. RAMANAUSKAS 
1113 Mt Vernon St Phfladelphia 23, Pa.

POpIar 5-4110

In St Christopher’i Parish 
fa BAI_DWIN, L.I.N.Y.

VVATERFRONT—Brick split level, 
3 bedrooms, 2 baths, den, fireplace, 
bulkheaded, opposite Silver Lake, 
asking $39,000. MUŠT BE SEEN! 
' BAIdwm 3-1J06

SUSMEK PUCES

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS IR BALZAMUOTOJAS

PL 4-1165
SHoreham 4-2822

We put gurzheart in our Sakingi The 8weetest Valentine of Ali <
<

51 PROVIDENCE STREET

i

Aptarnauja NEW BRITAIN, WATERBURY ir HARTFORD, Conn.

das, o nudelsimas atsiliepia laikraščio leidimui.
PAUL’S RESTAURANT

dedamas šis lapelis. Prašome į iškirpti, užpildyti ir

Darbininka«, 910 Willoughby Avė., 'Brooklyn 21, M. Y.

Prašau pratęsti prenumeratą

Vardas ir pavardė

> Adresas

Te’.: EV 7-2089

LIQUORS — BEER — WINES

193-H LEFFERTS BL VD. RKHMOND
Telefonas: VTrginia 3-3544

sugrupavimas ne metais, bet 
organizaciniais vienetais — pa
rapija,. Bendruomenė, Sav.. mo
kykla, teatrai, choras ir kt or
ganizacijos — leido be dides-

Vardas ir pavardė_______ x.

Sav. F. VIANIAUSKAS
31 Spring St, New Britais, Conn.

Consulate General of 
Lithuania

41 We$t 82nd Street
New York 24, N.Y.

CARROL FUNERAL HOME, Ine.

Prašau siuntinėti Darbininką (pažįstamam, netur
tingiem, ligoniam)

IN CATHOLIC AREA OF ROCKY 
PO IMT, L.I. N.Y. — Rocky Roint — 
4 ROOM BUNGALOV? porch, fire- 
place. expansion attic, furnished, 
private beach. SACRIFICE. $6,900.

A. Anthony

SŠS&.-S.

PO MINĖJIME ilgai užsitęsusių prakalbų

JONO IR ANGEUNOS ANDRIULIŲ

MICHIGAN FARM SURIS
Foontain, Michigan

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Miehigan Farm Sūrio, Sis sūris jau per Ilgus metus gaminamas 
Jono ir Angelines Andriulių Ir jų šeimos, Fountain, Mich.

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SŪRIO
Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimuL Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek išpopoliarinot Michigan Farm Sūri, kuris paliko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik 
patį geriausią sūrį.

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRT, INC. 
Vieninteliai što sūrio gamintojai FOŪNTAIN, MICH.

Aptarnavimui ir informacijai rytuose prašome kreiptis:

PETIM LISAUSKAS

351 Park Street, New Britain, Conn.
VICTOR ABEC0NAS 

TsL BA 3-1343

JONAS JAKUBAUSKAS
TeL Loagvrood S-2CCI

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS
M Freopect Street, Hyde Purk, Mm TeL Hyde Purk l-W5

1466 Cantf f, Detreit, kUch.
GEORGE GALONAS 

TeL T. O. S-79S2
STANLEY METRICK 

leage, HL TeL Tarės 7-ttM

JOHN 8HURNA

For that special someone ... or for a Valentine party ... Sweetheart 
Cake with specially designed Valentine card. Two heart-sha.ped 
white layers, hidden beneath swirls of pink idng, topped by a 
“kissing cbūple” that’s symbolic of the occasion. Choose Irom our 
Valentine Treats: Dainty pink and white Petit Fours, a rariety of 
crispy cookies, delicious, delightful Mary Anns, and other delicacies. 
ORDER NOW for Feb. 14. — So youTl be su re to remember!

You Can' Taste the Ouality in Every Bite
JACK STROELL’S bake shop 

The Original Jack Stroell't Bakery
3434 EAST TREMONT AVĖ., near Bruckner Blvd. — TY 2-T433

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa

WORCESTER 4, MA SS.
PLeasant 4-3501 PLeasant 4-3365

LAIDOTUVIŲ DiROCTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis 
— naujose patalpose — 

SKAUSMO VALANDOJE SUTEIKIA PUIKŲ PATARNAVIMA

Edward A. Žigas FUNERAL HOME
540 East St.* New Britam, Conn. 

TeL: BA 9-2242 — 9-9336

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais, sekmadieniais 

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras

TeL BA 3-9771

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ 

RAY’S LIQUOR STORE 
Galima, gauti įvairiausios rūšies amerikiečiu ir importuo-

R E P U B L I C
Vine & Licpior Store

Siunčia: 
už prenumeratą 8 aukų $. Vfeot

(Datai (Paratas)

8X2 Union Avė. BrooHyn 11, N. Y

Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

Didelis pasirinkimas 
ivairtM vynu, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progoms



DIDYSIS DAINOS

ŽINIOS

VIEŠA PADĖKA

JADVYGA MATULAITIENĖ

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

TeL EVergreen 7-4335

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN,

TeL STagg 2-5043

Matthew P. BaltasWAGNER THEATER

660 GRANO STREET

VACYS 8TEP0NIS, savininkas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUSWHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas

WOODHAVEN.

Salėje gan tilpti 100 dalyvių

SIŲSTI J UŽJŪRIUS

M. NOVAK & SONS
Tel. APplegate 7-7083

Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera
tų arba užsisakyti naujai.

jie šoka kaip žaibas Lenciū
gėlį, tai vėl plastiškai supasi 
švelnioj, lengvoj Blezdingėlėj. 
Bet' viena, kas tai grupei cha-

Prieinamiausiomis kainomis su 
labai gerom išsimokėjimo sąly
gom ir pristatymu' j vietą iš 

ONOS I VAŠKIENE S

GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

ELEK1 ROS MOTORŲ 
TAISYMAS

BROOKLYN, N. Y.
NOTARY PUBLIC

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Ir BALSAMUOTOJAS į

J. B. SHALINS 
- Šalinskas

J. MATULAITIENĖS vadovaujama tautinių šokių grupę New Yorke. Nuotr. V. Maželio.

vardu 
didelę 
kurios 

baliaus

kapinėse, Maldon.

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

Paieškoma Rimšaitė Elena, 
d. Alekso, Saunelienė Marijona. 
Abi gyvena Brooklyne, N.Y. 
Ieško Veronika Rimškaitė - Gus- 
taitienė, d. Julio, Danielė Rims- 
kaitė - Matinjūnienė, d. Julio. 
Atsiliepti adresu: V. Domeika, 
80 Locke N., Hamilton, Ont.,

Lietuviškoji Bendruomenė 
yra visų lietuvių vienytoja. To
dėl ir jos parengimai yra arti
mi kiekvienam susipratusiam 
lietuviui. LB valdybos 
turiu garbės pareikšti 
padėką toms ponioms, 
prisidėjo prie kaukių 
sausio 31 d. bufeto surengimo 
ir kurios dirbo nuo pat ryto 
iki vėlaus vakaro, būtent: Dil- 
bienė pati pirmutinė buvo dar
be ir sąžiningai dirbo visą die
ną; Valiuoniškienė dirbo visą 
dieną ir paaukojo daug skanių 
žagarėlių; Kriščiukaitienė pa
aukojo didelį ir skanų tortą; 
Andriuškienė — labai skania

dovaujamą J. Matulaitienės, 
Šios grupės dar niekas nepra
lenkė. Kur tik ji pasirodo, nuo 
griausmingų plojimų salė dre
ba. Su jais ateina į sceną jau
nystės ugnis ir lietuviškos šir
dies švelni melancholija, čia

Stephen Aromiski> 
(ARMAKAUSKAS)

riškai, perduodami žiūrovui vi
są to šokio grožį, taip sakant, 
nenuvogdami nei vieno pasigė
rėjimo verto judesio. Jie suža
vi publiką ir padaro tai, kad 
mes, šalti ir ramūs lietuviai, 
taip įsismaginam, taip plojam, 
jog, anot vieno “štukoriaus”, 
publika “pasiunta”.

Taigi, smagu laukti koncer
to, kuris, be abejo, sutrauks 
daug jaunimo ir daug senimo, 
^‘dipukiško ir nedipukiško 
šiai bendrai dainos .ir šokio 
šventei. Henr.

N.Y. Tautinių šokių flrupė da
lyvauja Apreiškimo par. choro 
koncerte.

Apreiškimo par. choras ne 
juokais ruošiasi savo koncer
tui, kuris įvyks vasario 28 
d. Vėlai vakarais nuolat vyks
ta choro repeticijos, šie geros 
širdies lietuviškos dainos my
lėtojai nesiskaito nei su laiku 
nei su nuovargiu. Po darbo jie 
važiuoja' tolimą kelią, kad ga
lėtą geriau pasiruošti ir kad jų 
koncertas būtų tikra meno 
šventė. Apreiškimo par. cho
ras nuo seno turi savo vardą 
ir jį. brangina. Choras ir da
bar yra ne betkieno rankose, 
o jam* vadovauja didelio mas
to dirigentas — operos daini
ninkas VI. Baltrušaitis. Tas 
pats, kuris sugebėjo išjudinti 
Chicagą ir pastatė nevieną ope
rą. Jo pasigenda dabar Chica- 
ga, o mes esame laimingi tu
rėdami jį Brooklyne.

Malonu, kad šis choras, su
sidedąs daugumoje iš čia gi
musių lietuvių, ypatingai verti
na lietuviško šokio meną ir sa
vo koncertui pasikvietė svečiais rakteringa, tai tas, kad kokį šo- 
N.Y^ Tautinių šokių grupę, va- kį jie bešoktų, jie šoka meist-

m. Velionė gyveno 632 E. 8th 
St. Nuliūdime paliko 4 dukte
ris ir dvi seseris. Palaidota šv. 
Kryžiaus 
Mass.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

SEIMŲ komunijos dieną Apreiškimo parapijos salėje. Iš k. j d.: Vito 
Cutrone — pirm., Edvard 8. Lentol, Apreiškimo parapijos klebonas kun. Canada. 
N. Pakalnis ir Leon Paul.

DIDELIS PASIRINKIMAS GERIAUSIOS BŪ6IES 
VILNONIU MEDŽIAGŲ

maltą mėsą; Jasaitienė — gra
žų tortą, kuris buvo išleistas 
loterijai; Galinienė ir Vaitkevi
čienė paaukojo po skanų ir di
delį tortą; Stelmokienė dirbo 
visą dieną; Baškienė paaukojo 
dėžę skanių pyragėlių; Mano- 
maitienė paaukojo dėžę įvairių 
pyragų; Kunsaitienė paaukojo 
du dubenius skanios košelienos.

LS valdybos vardu
J. Grąžui ienė

r~. - U r » * « 1— > M, - » 1 - -sales veHUvem, tbu hm iii— f vuta povcn a 
SaMJe gali tilpti 200 Įmonių

LIETUVIŲ SUSIRINKIMAMS SALĖ NEMOKAMAI 
Mielai kMntenee bus sutiktas

Moksleivių atehlninlcŲ Mari
jos Pečkauskaitės kuopos ruo
šimas viešas Užgavėnių spur
gų - kaukių vakaras su maska
radiniais kostiumais įvyks va
sario'21, sekmadienį, 4 vaL po
piet, Apreiškimo parapijos sa
lėje. šokiams gros R. Butrimo 
orkestras. Visi kviečiami atsi- 
lankyti, ir linksmai, praleisti Už
gavėnių vakarą.

Bačiūnas su žmona, grįž
damas iš Pietų Amerikos buvo 
sustojęs New Yorke ir vasario 
6 Festivalio restorane papasa
kojo savo kelionės įspūdžius, 
daugiau nušviesdamas ekono
minį lietuvių įsikūrimą. J. Ba
čiūnas, išvykęs lapkričio mėne
sį, ilgiau buvo sustojęs Brazi
lijoje, Argentinoje, Urugvajuje. 
Iš kelionės atsivežė įvairių lei
dimų, kuriuos parodė susirin
kusiems.

Prieš pranešimą Fasko pir
mininkas A Vakselis atžymėjo 
J. Bačiūno nuopelnus lietuviam 
sportininkam, ir J. Kepenis, 
Fasko- sekretorius, perskaitė 
protokolo ištrauką, kuria J. Ba-' 
čiūnas pakeliamas į garbės na
rius; J

Po pranešimo ir trumpos per
traukos buvo parodytas J. Ba
čiūno atsivežtas filmas apie A. 
Vanagaitį,. Margučio laikraštį ir 
radijo programą. Filmas spal
votas ir garsinis, skoningai pa
darytas, ypač gražus dainų iš
pildymas. Filmo demonstravi
mą atliko k. Motuzas. Po vi
sos programos buvo vaišės. J. 
Bačiūno sutikimą rengė Ame
rikos Liet. Sąjungos rytų apy
garda.

Juozas Menderis mirė vasario

Wnu L frake (Dragūnas)
LIETUVIS ADVOKATAS 

84-14* JAMAICA AVĖ. 
WOOOHAVEN 21. N. Y.
(Forest Parkvray
Tel. Hlckory 1-5220

• . Rez. JAmaica 6-7272

Šiaulėnų parapijos, dabar gy
venanti Brooklyn, N.Y. Ji pati 
ar žinantieji prašomi atsiliepti 
adresu: Vladas Pužaitis, 3508 
Reisterstown Rd., Baltimore 15,

110 Wyckoff Avė., prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-Ridgewood; tel. VA 1-2613 
Kasa at.dara: Penktadieniais 6 vai. p.p.

šeštadieniais iki filmus pabaigos, 
trečiadieniais — 12 vai. dienos

Penktadienį, vasario 10, iki 
Trečiadienio, vasario 24, 1960 
nuostabiai puiki spalvota filmą

"WENN DER VVEISSE FLIEDER 
WIEDER BLUEHT”

Vaidina: Rom.y Schneider - Magda 
Schneider - Wil!y Fritsch - Hertha 
Feiler - Paul Klinger - Alb. Florath 

Priedinė filmą:
“Das Hirtenlied vom K a įšertai”
Be to. naujausia Vokietijos Įvyktų 

savaitinė apžvalga

Onos Ivaškienės vadovauja
ma tautinių šokių grupė Vasa
rio 16 minėjime vasario 14 So. 
Bostono- Aukštesniosios mokyk
los salėje (Thomas Park) tarp 
kitų šokių pirmą kartą pašoko 
“Aštuonytį”, čia dalyvavo ir 14 
moterų choras.

Komp. J: Kačinsko kūrinys 
fortepijonui “Atspindžiai” bu
vo transliuojamas per Harvar
do universiteto radiją vasario 
2. Tos dienos vakaro progra
ma buvo skirta Bostono komp- kolas Ramanauskas (sausio 27) 
zitorių kūriniams. J.. Kačinsko 
kūrinį skambino pianistas Vic- 
tor Griffeth.

DaiL J. Pautieniaus kūrinių 
paroda bus atidaryta Tautinės 
Sąjungos namuose balandžio 3 
ir tęsis iki balandžio 9 d.

Bostono mišrus choras, vado
vaujamas muz. J. Gaidelio, dai
nuos LowelL Mass., Vasario 16 
minėjime vasario 21.

Lituanistikos mokyklos moki
niams ir kitam jaunimui vasa
rio 8 J. Bačiūnas rodė filmą 
iš Antano Vanagaičio gyvenimo.

Norite geros—meniškos fotografijos 
portreto, šeimos, vaikų, {vairių progų, 

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

Jums geromis sąlygomis padarys

Poetas Faustas Kirža vasario 
13 sulaukė 69 metų amžiaus. 
'Vasario 6 Tautinės Sąjungos 
namuose jo prieteliai surengė 
jam staigmenos pagerbimą. Po
būvį tvarkė St. Santvaras. Kal
bėjo tik moterys. Sukaktuvi
ninko eilėraščius paskaitė Ire
na Nikolskytė. Sukaktuvininkui 
buvo įteikta dovana — televi
zijos aparatas.

Milžino Paunksnė Bostone 
bus suvaidinta balandžio 24. 
Teatrą iš Montrealio rūpinasi 
atsikviesti “Laisvės Varpo” ra
dijo’ programos vaidyba. ’

. Mirusieji
Po gedulingų šv. Petro baž

nyčioje pamaldų palaidoti: My-

F U N E R A L HOME 
197 WEBSTER Avė. 
PRANAS WAITKUS

nį, J3:30vaL popiet Apreiškimo 
parapijos mokykloje- Bus ak
tualių pranešimų ir svarbių or
ganizacinių reikalų. Po susirin
kimo užkandžiai. Valdyba kvie
čia visus Barius susirinkime da
lyvauti.

Lietuvos Nepriklausomybės 
42 metų minėjime JAV. sena
te Vąshingtone šiandien invo- 
kaciją skaitė tėvas Pranciškus 
Giedgaudas, O.F.M., atstovų 
rūmuose — Ansonijos lietuvių 
parapijos klebonas kun. Ben. 
Gauronskis. ,t .

231 BEDFORD AVĖ. 
Brooklyn, N. Y.

LAIKRODININKAS 
- JUVELYRAS

Auksas. Sidabras, Deimantai
Laikrodžiai 1

485 GRANO STREET 
Brooklyn 11, N.Y. EV 4-2^78

■ ------- L,-.—I-.'.... , ....

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas, dieną ir naktį
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas ie- 
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir | kitus miestui.

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

• ELEKTROS MOTORAI
• VANDENS POMPOS
• ORO KOMPRESORIAI
• DULKIŲ SIURBLIAI
• ELEKTR. VĖSINTUVAI
• ELEKTR. GRĄŽTAI

Mėsinių ir saliOnų 
laidymo sistemos 
pilnas aptarnavimas 
Papildomas gezas.

Sudedami nauji vamzdžiai 
Atidarą nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 5 iki 8 v.v. 
Šeštadieniais — visą dieną. 

Dėl didesnių užsakymų skambinti 
STeriing 9-6534 (po 8 vai. vak.)

70 metų. Velionis gyveno 308 
W. 3 ST. Palaidotas Naujos Kal
varijos kapinėse. Juozas Raš
kauskas (vasario 1) 65 m. Ve
lionis gyveno 225 L St. Nuliū
dime paliko žmoną ir 4 duk
teris. Viena iš dukterų yra Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo vie
nuolyno seselė. Palaidotas Nau
jos Kalvarijos kapinėse. Ro
mualdas Usevičius (vasario 1 
68 m. Velionis gyveno 513 7th 
St Nuliūdime paliko žmoną, 
dvi dukteris ir brolį. Palaido
tas šv. Mykolo kapinėse. Ma
tas Raškauskas (vasario 8 71 

Krikštai m. Velionis gyveno 764 E. 8th
Šv. Petro parapijos bažnyčio- St. Nuliūdime paliko dvi duk- 

jė pakrištyti: sausio 23 Tado teris ir brolį. Palaidotas šv. My- 
Aleksenio ir česės Šidlauskai- kolo kapinėse. Antanas Savic- 
tės - Aleksonienės duktė Astos kas (vasario 9. 80 m. Velionis 
- Marijos vardais. Tėvai gyvena gyveno 38 Harbos View, Dor- 
99 Glendale Rd., Quincy, Mass. chester, Mass. Nuliūdime pali- 
Sausio 24 Viktoro Pafaškas ir ko žmoną, dukterį ir sūnų. Pa- 
Lillian Glebus - Pataškas dūk- laidotas šv. Mykolo kapinėse, 
tė Carol - Ona vardais. Tėvai Antanas Brokas (vasario 10) 73 
gyvena 72 Gatės St. Sausio 30 m. Velionis gyveno 575 Warren 
Prano Račkausko ir Eugenijos St. Roxbury, Mass. Nuliūdime 
Šimkus - Račkauskienės dūk- paliko seserį. Palaidotas Nau- 
tė Danos - Stefanijos vardais, jos Kalvarijos kapinėse. Mari- 
Tėvai gyvena 521 E. 2-nd St. ja Juodeikienė (vasario 11) 70 
Sausio 30 Eugenijaus Kleino ir 
Vidos Karosaitės - Kleinienės 
sūnus Daliaus - Eugenijaus var
dais. Tėvai gyvena 158 Adams 
St. Dorchester, Mass.

—i Skubiai paieškoma Ona
Seimų komunijos pusryčiai šleder - Rutkauskaitė, kilusi iš 

įvyko Apreiškimo parapijos baž
nyčioje. Juos ruošė vyrų drau
gija (Men’s Society) ir moterų 
sodalicija (Women’s Sodality). 
Parapijos mokyklą baigusieji 
vyrai, sukūrę šeimas ir išsisklai
dę po platų New Yorką bei
Long Island, kartą metuose su Išnuomojamas didelis šviesus 
savo šeimomis susirenka pri- kambarys su baldais ir apšil- 
siminti gražių jaunystės dienų, dymu vienam ar dviem asme- 
Išklauso mišių, priima bendrai nim, 902 Belmont Avė., Brook- 
komuniją ir dalyvauja komuni- lyn 8, N.Y., netoli Euclid trau- 
jos pusryčiuose. Kasmet mėgi- kinio stoties, Lefferts Blvd. H- 
nama pusryčių programą pa- nijos. Tel. MI 7-3831. 
įvairinti žymiu kalbėtoju, šiais ------------------
metais pusryčiuose kalbėjo žy- Išnuomojamas dviejų kamba- 
das konvertitas Edward S. Len- rių su vonia ir pilnu apstaty- 
tol ir Leon Paul. mu butas Woodhavene, prie Ja-

Tėvas Juozas Vaišnora, MIC, maica Kreiptis: tel. VI- 
vasario 1 atvykęs iš Romos, .7-5834. 
laikinai buvo sustojęs pas tė- ( 
vus pranciškonus Brooklyne;
pereitą penktadienį išvyko į Ma- 
rianapolį, pas tėvus marijonus, 
ten pagyvens ilgesnį laiką.

Roma Senkutė, vasari! 13 
’ d., 4 vai. popiet Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje susituokė 
su Algirdu Kraujaliu.

4, palaidotas vasario 8 iš An
gelų Karalienės parapijos baž
nyčios šv. Karolio kapinėse. Ve
lionis bųo didelis lietuvis pat
riotas, ilgus metus dirbo Do
mino cukraus fabrike Brookly
ne, vėliau turėjo savo prekybą. 
Nuoširdžiai suprasdamas visus 
aktualiausius lietuvio kataliko 
uždavinius ALR Katalikų Fede
racijos stovyklai Dainava paau
kojo 200 doL Paliko du sūnus 
Algirdą ir Juozą ir brolį Myko-

gaĮima gauti butui modemiški 
baldai, įvairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k.

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

366 West Broadway,
So. Boston 27, Mass.
Off. Tel.: AN 8-4618

Res.: AN 8-5961

Stephen Bredes, Jr< 
ADVOKATAS 

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

Reikalą laukte: Tel. TR 6*6494


