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Amerikos atstovų ir spaudos pareiškimai Vasario 16 proga

Pats pirmasis pareiškimas, kuris redakcija pasiekė, buvo Flo
ridos gubernatoriaus Farris Bryant.

MASKVA ORGANIZAVO G U JAS. KAI) Jį SAU KTAS
PADĖTŲ JAI PAIMTI AFRIKĄ IR JI NGTINES TAFTAS

Lumumba virto pagrindine fi
gūra azartiškame žaidime, ku
rio ėmėsi Maskva su satelitais 
prieš Vakarus. Žaidimas vyko 
Saugumo Taryboje vasario 1 ti
lo.
MASKVOS ĖJIMAI:

Sovietų atstovas Zorinas va
sario 14 dėl Lumumbos mirties 
apkaltino gen. sekr. Hammars- 
kjoldą ir dėl to —

— pareiškė, kad Hammars- 
kjcldas turi pasitraukti iš gen.
sekretoriaus pareigų; Sovietai 
jo daugiau nepripažįsta ir san
tykius su juo nutraukia;

— reikalavo atitraukti J. 
Tautų kariuomenę iš Kongo per 
mėnesi laiko;

— suimti pulk. Mobutu, pre
zidentą Tshombe, išvaryti vi
sus belgus;

— paiemti Lumumbos vie?- 
ninkc Gizengos valdžia.

Reikalavimam sustiprinti i 
sakyta visoje Sovietu Sąjungų 
je. satelituose, o taip pat ir 
laisvuose kraštuose pei komu
nistus rengti demonstracijas su 
langų daužymu prieš Belgijos 
atstovybes, kai kur ir prieš 
Amerikos. Tuo Sovietai siekia 
dviejų dalykų: vietoj gen. se
kretoriaus sudaryti vykdomąjį 
komitetą, kuriame būtų Vaka
rų. Rytų ir "neutraliųjų” at
stovai; tokis komitetas, jei ne
galėtų veikti pagal Sovietų di
rektyvas. tai būtų bent JT vei
kimas sustabdytas, o veikti ga
lėtų vieni Sovietai, karine ir 
kitokia parama įtvirtindami Gi
zengos valdžią.
AMERIKOS POZICIJA:

A. Stevensonas vasario 14 
Saugumo Taryboje ragino Af
rikos tautas nesiimti keršto, o 
ieškoti susipratimo. Kai dėl 
Maskvos siūlymų, tai jis pareiš
kė, kad Amerika remia Ham- 
marskjolda.
MASKVOS PASKUTINIS 
ARGUMENTAS

Saugumo Taryboje vasario 15 
pagal aiškias komunistų direk
tyvas triukšmas buvo suorga- 
nizuotas A. Stevensono kalbos 
metu. Triukšme dalyvavo 50. 
daugiausia negrų, vyrų ir mo
terų. kurie puolė policininkus, 
fotografus. Sužeistų 21. Posė
dis buvo pertrauktas. Triukšmo 
metu Zorinas patenkintas nu
leido akis į savo popierius. Tai 
Maskvos paskutinis argumentas 
— gaujos smurtu įgąsdinti prie
šininką.
AMERIKOS PASKUTINIS 
ATSAKYMAS

Prezidentas Kennedy vasario 
15 spaudos konferencijoje pa
reiškė, kad Ą. Stevensonas. 
kalbėdamas apie Sovietų Są
jungos paskelbtą karą Jungti-

nėm Tautom, teisingai išreiš
kė Jungt. Valstybių nusistaty
mą.

Jungtinės Valstybės visom 
jėgom parems Jungtines Tau
tas ir jų pastangas atstatyti 
Konge tvarka; Jungtinės Vals
tybės pasipriešins bet kuriai 
vienašal.’.kai intervencijai i 
Kongo reikalus; Jungtinės Vals
tybės mato Konge vienintele 
teisėtą vyriausybe — p.ezrden- 
to Kasavubu, kuri yra prioa-

Preziden. iniciatyva
Skubina kovą prieš ūkinius 

sunkumus
Prezidentas. Kongreso ir par

tijų atstovai vasario 14 rado, 
kad ūkinei krizei pašalinti Kon
gresas skubiai turi paremti vy
riausybės numatytas priemo
nes. Tai blogiausia ekonominė 
padėtis nuo 1930 metu — pa
sakė Atstovų Rūmų pirminin
kas Rayburn.

— Prezidentas Kennedy pa
reiškė. kad raketų srity Sovie
tai yra Amerika pralenkę. A- 
merika tebėra pirmoje vietoje 
technologinėje srityje.

Kaip v ra organizuota ir veikia vengru informacija
Vengrijos kardinolo Mind- 

szenty likimas patraukė pasau
lio ir Amerikos dėmesį St. 
l.ouis yra suorganizuotas jo 
vardo fondas (Cardinal Mind- 
szenty Foundation). Jungtinėse 
Valstyb.. Kanadoj. Karibų sri
ty fondas turi suorganizavęs 
2.500 studijinių grupių. Jo lei
dinys "Monthly Report” turi 
1200 prenumeratorių — dau
giausia tai mokyklos, kolegijos, 
studijiniai rateliai, laikraščių 
redakcijos. Knygelės "Inside 
the Communist Conspiracy” jie

Šiom dienom, kada laisvė tapo taip gausiai piktnaudojamu 
žodžiu ir nepriklausomybė taip pat dažnai tik išsireiškimu, 
laisvės draugai jungiasi su jumis šiai dienai prisiminti.

Teduos Dievas, kad kolektyvinis baisas tų, kurie prieš 
43 metus pasirašė tą dokumentą, kalbanti tvirtai už tikra lais
ve, niekad nenutiltu tiem tėvynainiam, kurie ateina po jy.

★
Per Amerikos Lietuvių Informacijos Centrą atsiuntė taip pat 

prokliamaęiją. kuria skelbiamu Lietuvos Nepriklausomybės diena 
Illinois valstybėje, gubernatorius Otto Kerner, taip pat Mary'ando 
gubernatorius J. Millard Tawes.

VICEPREZIDENTO LYNDON B. JOHNSONO PAREIŠKIMAS

VICEPREZIDENTAS L. B. JOHN-
SOMAS

žinusics Jungtinės Tautos bal
su dauguma. Gali būti tik kal
ba apie jos praplėtimą.
HAMMARSKJOLDO
PAREIŠKIMAS

Vasario 15 gen. sekr.. kurio 
pmit’aukimo įeikalavo Sov ie
tį i. kad jis nepasi-
;■ k m ■ ;.4 ;eikštų j jngti- 

AFRIKA: Aš noriu valgyti, bot jie negali sutarti, kas mane pavalgy 'ins.

išplatino 25 000. Išplatino taip 
pat 80 000 Amerikos advokatų 
sąjungos raporto apie komuniz
mo taktiką ir strategiją. Keturi 
fondo pagaminti filmai yra vi
sa laika apyvartoje. Turi taip 
pat kas savaitė po 15 minučių 
radijo programa ' Apatijos gies
mė” Programa kilnojama po 
įvairias radijo stotis. Fondas 
labiausiai didžiuojasi suorgani
zavęs 22 seminarus visame 
krašte. Vienas tokis seminaras 
pereitą rudenį buvo Houston 
per keturis pirmadienio vaka

GUBERNATORIAUS NELSO?J A. ROCKEFELLERIO 
PROKLAMACIJA

Du laimingus dešimtmečius lietuvi?, tauta džiaugėsi laisve. 
Jie plačiai pasaulyje nusipelnė pagarbu susikurdaun valdymosi 
formą, pagristą lygy bės idėja ir asmens ve: tingumu

1941 metais Sovietu Sąjungą sumindžiojo savo susitarimu Įsi 
pareigojimus ir kaimynu teises. Lietuvi n tec) pakelti žiauru ko 
lonizacijos ir sistemingo naikinim > p. c. a

Sovietinis žiaurumas nepajėgu > im ik’:i:i H imuos ' 
vės dva.-.os. Jie puo.-elej. kaip ir n . v. i / • mi.i i \ n 
žmonėm principą, nepaisant, kokios jie bebūtų padėt la-cs. 
tikėjimo ar spalvos. Mes turime jų atžvilgiu vieną pmeiga. kuria 
turime atlikti mažu ir dideliu, privačiu ir viešu budo. Me> t ’iime 
parodyti savo rūpesti lietuviu tauta maldom už juo-, parodyti 
savo simpatiją jiem kiekvienu legaliu būdu Savo žodžiais ir savo 
darbais mes galime palaikyti jų vilti, pasitikėjimą, kati Dieviško
sios Apvaizdos globa jie vėl galėtų džiaugtis ta laisve, kuri yra to
kia artima jų širdim.

Taigi dėl to aš. Nelson A. Rockefeller. Nevv Yorko Valsty
bės Gubernatorius, šiuo skelbiu Vasario 16. 1961.

LIETUVOS LAIVES DIENA

Nevv Yorko Valstybėje.
★

N. Y. TIMES VEDAMASIS

N. Y. Times jau susidarė 
trdiciją parašyti Vasario 16 ve
damąjį. Šiuo kartu jis itin šil
tai rašo apie Baltijos tris valsty
bes. ten vykdomą sovietini kolo

rus. globojamas vyskupo Noki 
Paskutiniame buvo 4.000 daly
viu.

— Indijos Nehru vasario 15 
pasisakė už J Tautų pas'liki- 
ma Konge ir pažadėjo tam rei
kalui savo kariuomenės.

— Sovietai po Lumumbos nu
žudymo sustiprino ginklu Gim
tas i Afrika Gizengai

— J. Arabu Valstybė pasi
skelbė pripažinusi Gizengos vy
riausybe 

nializmą. km is betgi nenustelbė 
laisvės sąmonės. Taip pat in
formuoja apie pastangas iškelti 
Baltijos klausimą Jungtinėse 
Tautose.

Tuos pasisakymus sekame su 
n u o si r d žiu d ė k i n g u m u.

VĖL SU LĖKTUVU ŽUVO 73
Belgijos s’piausminis lėktu

vas su 73 žmonėm, atskridęs 
iš Nevv Yorko ir leisdamasis 
prie Briuselio, nukilto ir su
degė. Tarp keleiviu buvo 49 
amerikiečiai: žuvo i: \isa fi
gūrinio čiuožimo ekipa 18 
žmonių, kurie vyko i I’i.ihc.s 
i linge nes

Kongo taip pat kaltina
K stangos prez Tshombe pa

skelbė kaltimm..s J Tautom, 
kad jos atsakingos už kraujo 
praliejimą. Kol nebuvo J Tautu 
kariuomenės. Katangoje buvę 
visai ramu

Maskvos susijaudinimas dėl 
Lumumbos žuvinio rodo, kad 
tai yra Sovietam didelis nuosto
lis. Nuostolis ne dėl to. kad 
Lumumba buvo klusnus Mask
vos įrankis. Tokis įrankis ir 
dar klusnesnis bei žiauresnis 
y ra ir Gi.-enga. Tačiau Maslyva 
buvo spėjus sudaryti įspūdį ir 
Aiiieįik.:!. kad Lumumba yra 
nepam.uuumas. kad be jo Kon-

GUBERNATORIUS N. A. ROCKE- 
Fl.LtC 3

Spauda Maskvos veidmainius demaskavo
Amerikos spauda Maskvos 

gi asinimus ir ieika Javinius su
tiko ramiai N. Y. Times veda
majame alrilicpė. kad susijau- 
di.rimas dėl Lumumbos mirties 
to ''režimo, kuris yra atsakin
gas už milijonus nužudytu Ru
sijoje ir rvtų Europoje: kuris 
esamo diktatoriaus priešų lik
vidavimą yra pavertęs regulia
ria valdymo sistema: kuris te
bėra J. Liūtų pasmerktas už 
i,iii:. pirmininko Nagy nužudy
mu. • tokis .sovietinio režimo 
pasisakymas yra veidmainiavi
mas”. Atkieipes dėmėsi į So
vietu norą nustumti Hainmars-

GYVENIMAS IR TIKĖJIMAS

Kokis pavojus gresia katalikų spaudai
Didžiausi pavojai kataliku 

spaudai yra indiferentizmas, 
kalbėjo Kalifo) nijci katalikų 
spaudos konferencijoje laikraš
čio The Central Caiifornii Re- 
gister redakt. Sherry Ka
talikai laikraštininkai fui i bū
ti ne tik kompetentingi laikraš
tininkai. bet ir konpeteatingi 
katalikai. Perdaug katalikai re
daktoriai baidosi sudrumsti 
status ęuo ir dėl to jie daio 
ne tik pasyvius katalikiškus 
laikraščius bei žurnalus bet da
ro ir pasyvius katalikus.

Ar filmai cenzūruotini?
Taip, valstybė turi teise rei

kalauti. kad filmai, prieš rodo
mi kir.oteatiuose. butu pateik
ti pirma cenzūrai. Taip išaiš
kino vyriausias teismas sausio 
23 Chicagos byloje. Filmu ga
mintojai buvo protestavę prieš 
tokia cenzūra dengdamiesi 
konstitucijos garantuota laisve.

Ar nacis gali kalbėti
Apeliacinis teismas vasario 

14 lado. kad George L. Rock- 
vvell. kuris save vadina ameri
kiniu naciu, turi teise sakyti 
vieša kalba Nevv Yorko parke. 
Mavoras \Vagneris buvo jam 
peniai uždraudęs.

— Anglijoje didelis nerimas 
dėl pagausėjusių gangsterių. 
Anglija patenkinta, kad impor
tavusi iš .Amerikos "haniburge- 
: r:-.". importavusi "supermar- 
ketu>”. bet nelaimingiausias 
nuperiąs - tai esą ameri
kinio tipo gangsteriai

— Lenkijos vadinamų nepri- 
klau.'OiT.u kataliku organizaci
ja Pax komunistam jau nebe
reikalinga Atsakė jai parama, 
ir ii savo stabu iš 1,000 tar
nautoju pusiau sumažino

— Tunelis po Montblanu 
jau įpusėtas Ūgio bus 7 my
liu Pramuzii jiem tenkančios 
pusės jau išgręžė 18 mylias 
Kita pusę gręžia italai 

go negali apsieiti. Net lleo vy- 
riausybėie buvo palikta jam 
vieta. Maža betrūko, kad Al la
koje būtų padaryta su Kongu 
tai. kas Azijoje buvo padaryta 
su Kinija. Dabar iš naujo rei
kės įtikinėti, kad Kongas. ne
gali apsieiti be Gizengos. Bet 
tam reikės laiko. Taigi Maskva 
laiką pralaimėjo.

Reaguodama i 1 umumbos 
netekimą sujaudintu budu. l.i- 
ryt Chruščiovas batu. Minki a 
apdraskė ir pinama t anų augi
ni santykius su Kennedy 
vyriausybe. Tų geru santykių 
šalininkai amerikiečiai staiga 
pamatė, kaip Chruščiovo suor
ganizuoti triukšmadariai neno
ri duoti žodžio laisvės net Ke;i- 
nedv atstovui . . . Saugumo 'Ta
ryboje.

Spėliojama, kad g.iii C’niuš- 
čiovas dabar atvykti i Jungt. 
Tautu sesija, kad čia pakarto
tu triukšmingus reikalavimus. 
Tačiau jei Amerika ir toliau lai
kysis taip ramiai kaip dabar, 
tai visi tie reikalavimai taip il
su bliu kš.

kjolda ir įtvirtinti Gizengos ko
munistini ležimą. laikraštis pa
sisako. kad Amerika priešinais 
ir vienam ir antram užsimoji
mui.

N. Y. H. Tribūne primena, 
kad komunistai, kurie lieja aša
ras dėl Lumumbos "neišliejo 
nė vienos ašaros, kai jie sutai
sė pereitą liepos mėn. Konge 
perversmą su baltųjų moterų 
prievartavimu”.

Akcija prieš Hammarskjoldą 
palyginta su akcija prieš jo 
piimataką Trygve Lie. kurį So
vietai taip pat boikotavo dve- 
jis metus dėl Korėjos.

Ka sako konstitucija apie 
mokyklų šelpimą?
Nieko nesako. -- pareiškė 

G. E. Sokolsky. Journal Ame
rica! bendi adarbis. skaitytojui, 
kuris nurodė, kad ginče dėl 
Rockefellerio numatytų stipen
dijų visiem studentam prieši
ninkai remiasi konstitucija. — 
Konstitucijoje niekas nieko ne
kalba apie Bažnyčios ir Valsty
bės atskyrimą. Nė vieno žodžio 
nei konstitucijos tekste nei 
prieduose. Vienintelis pasisaky
mas tik pirmame priede: “Con- 
gress shall make no lavv res- 
pecting an establishment of re- 
ligion. or proh’ibiting the free 
excrci.se thereof . . .” Tai ir 
vi? kas.

Kas yra kataliku namai?
Tikrai katalikiški namai yra 

tie. kuriuose yra katalikiškos 
spaudos. — pareiškė Katalikų 
spaudos sąjungos prezidentas 
Tėvas Aibei t J. Nevins. Vasa
rio mėn. skirtas kataliku spau
dai

Keisis diplomatai?
— Charles Bohlen numato

mas vėl Amerikos atstovu i 
Maskva nuo vasaros. Ten jis 
buvo jau 1950 - 57. Varšuvo
je numatomas valst sekr pa
dėjėjas Foy Kohler vietoje 
Jacob Beam.

— J. Tautose Sovietu atsto
vas V Zorinas galis būti j»a- 
keistas A. Dobryninu. kuris da
bar Maskvoje yra Amerikos 
skvriaus vedėjas Jis laikomas 
didesniu diplomatu negu Zori
nas

— Indijos derybos su Kini
ja dėl sienų nedavė teigiamu 
vaisių Ginčas eina jau 18 me
nesiu. kai Kinija užėmė Indi 
jos teritorijos 12.000 kv myliu 
Užuot pasitraukė, kimu reika
lauja sau dar 40,000

excrci.se


J. RAJECKO ŽODIS LIETUVAI

■
DAR Bl MINKĄS
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Kai draugai nutyla-priešai prabyla
Lietuvoje valdžios įstaigos ir 

laikraščiai ilgai tylėjo apie re
zistenciją ir partizanų veiklą. 
Nuo 1957 betgi saugumas “Tie
soje” ir kituose laikraščiuose 
prašneko apie pogrindį, kuris 
“rimtai trukdė socialistinę sta
tybą”. Nuo 'šio'laiko saugu
mas skelbė, kad pogrindis jau 
sutriuškintas. Nuo tada laik
raščiuose “apybraižose” - ir at
skirose knygose jau dažnai mi
nimas “bandito” vardas, ku
riuo Sovietai vadino partiza
nus. Šalia * kalbų apie lietuvių 
partizanus, kovojusius už laisvą 
Lietuvą, prabilo gausiai ir apie 
sovietinius partizanus, kovoju
sius už Maskvos Lietuvą.

Tokia sovietinio režimo tak
tika aiškiai rodė, kad

Sovietam nesisekė tyloje nu
marinti rezistencijos; kad rei
kėjo tos rezistencijos paveiks
lą juodinti; antra, reikėjo nu
traukti dėmesį nuo lietuvių par
tizanų ir nukreipti jį į "švie
sų" paveikslą — į sovietinį par
tizaną.

Sovietai, ilgai tylėję, ėmė gausiai 
rašyti apie rezistenciją Lietuvoje

Pareitais metais kilo sovie
tiniam režimui dar vienas rū
pestis: kovai su religija reikė
jo pakirsti pasitikėjimą kuni
gais. Prieš juos imta rašyti 
laikraščiuose. Prieš juos išleis
tos ir atskiros knygelės, kurios 
turi parodyti, kad kunigai bu- 

į vo tie “banditai”, jų organiza
toriai ar rėmėjai. Tokios rū
šies knygelė yra atėjusi, var
du "Faktai kaltina." žudikai 
bažnyčios prieglobstyje. Archy
viniai dokumentai, n rinkinys 
1960”, išleista “Lietuvos TSR 
mokslų akademijos”.

Dokumentai toje knygelėje 
yra dvejopi: suimtųjų prisipa
žinimai tardymo metu, liudinin
kų, arba skundikų parodymai 
apie suimtuosius. “Dokumentai’ 
kalba apie vyskupus V. Borise- 
vičių ir Pr. Ramanauską, apie

♦

bet kuriam nedraugui, "kad už
tikrintume laisvės išlikimą ir 
jos klestėjimą”. Jis lygiai pabrė
žė reikalą “visuose pasaulio 
kampuose, sekant pranašu Iza- 
iju. nuimti sunkų jungą ... ir 
paleisti prispaustuosius į lais-

Mano mieli tautiečiai tėvynėj. 
Šiandien lietuvių tautos die

na. Šiandien visi laisvojo pasau
lio lietuviai švenčia Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 
sukakti, šimtą dvidešimt metų 
lietuvių tauta tos dienos ilgė
josi ir laukė. Dėl Vasario 16 ve”, 
akte išreikštų aspiracijų įkūni
jimo lietuvis dirbo, kentėjo ir 
aukojosi. Tos aukos dydis ir 
pasėkos, ypač artimoj praeity, 
jums gerai žinomos. Mes tuos 
pasišventėlius vadiname patrio
tais. Lietuvos paveigėjas juos 
pravardžiuoja, bet tas mūsų pa-' 
gaibos jiems nesumažina. Lie
tuvos tikrosios nepriklausomy
bės bei laisvės pionieriai prie
šų pravardžiuojami buvo taip 
pat. kada Lietuva kėlėsi. Bet 
mūsų tradicijas, kultūrą, kalbą, 
tėvų tikėjimą bei Dievo žmogui 
suteiktas teises bei laisvėj nu
savinti. jokiam tironui nevalia.

Kovoje dėl Lietuvos tikrosios 
laisvės bei nepriklausomybės 
mes ne vieni. Mūsų pusėje kai
myninių tautų ir kitų paverg
tų Europos tautų žmonės. Lietu
va ir kitos Pabaltijos valstybės 
tebėra visos eilės valstybių pri
pažintos. Laisvojo pasaulio po
litikai. parlamentarai ir viešo
ji opinija padaro mums palan
kių pareiškimų. Lietuvių tautos 
kančia ir vergovė žinoma ir 
jai užjaučiama. Lietuvos vardas 
ypatingai aktualėja. kada kal
bama apie kolonializmą, kada 
Afrikoje gimsta nepriklausomy
bei tautos, kurios niekad ja is
torijoj nesinaudojo, šie faktai 
stiprina mūsų laisvės mintis.

Naujai išrinktasis JAV pre
zidentas. perimdamas pareigas 
pabrėžė, kad JAV pasipriešins

Mielieji tautiečiai, šiandien 
prie Lietuvos pasiuntinybės 
Washir.gtone tebeplevesuoja ne
priklausomos Lietuvos vėliava 
ir pasiuntinybėje lankosi JAV 
aukšti pai'jigūnai, Bažnyčios 
hierarchai. parlamentarai, vi
suomenininkai. žurnalistai ir 
laisvieji lietuviai. Jie sveikina 
nepriklausomos Lietuvos atsto- 
\a. o per mane ir pavergtą lie
tuvių tautą jai laisvės linkė
dami. Pavcigtą lietuvį aš 
sveikinu. Telaimina Dievas 
sų kančią. Mes šią dieną 
ties ženkle švenčiame. Aš 
kiu ir Jums ištverti.

kunigus — Praną Gustaitį, 
na Jankauską, Steponą Rudžio- 
nį, Liudviką Puzoną, Alfonsą 
Ažubalį, Edvardą Siemašką. Zig
mą Neciunską. Praną Šliūmpą, 
Antaną Ylių.

DOKUMENTUS PASKAIČIUS
Jei kas. nesusipažinęs su o- 

kupacijos meto Lietuva, abejo
jo rezistencijos didumu, pla
tumu. tai “dokumentai” tokias 
abejones,Jšsklaido. “Dokumen
tai”. rodo, kaip

rezistencijos židiniai kilo vi
suose Lietuvos kampuose tuo 
pačiu metu 1944-1945 gaivališ
kai ir ieškojo ryšio vienas su 
kitu, kaip ėmė organizuotis, 
jungtdis, centralizuotis.

Jei kas buvo linkęs patikė
ti, kad rezistencija kilo iš vir
šaus; kad ją organizavo buvu
sio ar kitokio politinio režimo 
šulai, politiniai veikėjai, tai 
tarp tų “dokumentų” neras nė 
vieno tokių šulų. Tai daugiau
sia jauni žmonės, išaugę nepri
klausomoje Lietuvoje, dalyvavę 
kariuomenėje, patriotinėse or
ganizacijose, vyrai ir moterys, 
ir ten taip susigyvenę su ne
priklausoma Lietuva, kad lais
vės idėją buvo pavertę savo 
egzistencijos dalimi.

“Faktų” pasiskaitęs negali 
patikėti knygelės redaktorių 
tvirtinimu, kad “šalies viduje 
buržuazinių nacionalistų gau
jas suorganizavo negausūs hit
lerininkų pagalbininkai, polici
ninkai. buržuazinės armijos ka
rininkai, buržuazinių partijų 
veikėjai ir kunigai”. Negali pil-

Jo-

nai tais žodžiais patikėti, nes 
nenurodo nė. vieno tų partijų 

. veikėjo. O nenurodo dėl pa
prastos priežasties — tuos vei
kėjus jau pirmos okupacijos 
pačioje pradžioje buvo išvežę 
iš Lietuvos. “Faktai stipriau 
patvirtina kitus knygelės autov 
rių žodžius: “Buržuaziniai na
cionalistai įsteigtas antitarybf 
nes organizacijas vadino rajo
nų, apygardų it generaliniais 
štabais, išlaisvinimo komitetais 
ir kitokiais skambiais vardais. 
Kunigas Ylius, Skardupių baž
nytkaimyje, hitlerinės okupaci
jos metu buvusio Marijampolės 
policijos valdininko Pileckio pa
dedamas. suorganizavo gaują, 
kurios nariai buvo bažnyčios 
tarnai, liaudyje vadinami baž
nyčios ubagais. Jai vadovauti 
buvo sudarytas “rajoninis šta
bas”. Vėliau, kun. Yliui , ir Pa
leckiui susirišus su buržuazi
nės armijos karininkais Bace
vičiumi, Tauniu ir kelių bandi
tų grupių vadais, kaip iš gau
sybės rago pasipylė apygardos, 
štabai, generalinis štabas, iš
laisvinimo komitetas .. .”

Dar ir trečia bendra išvada: 
iš pridedamo sąrašo asmenų, 
kurie žuvo nuo partizano ran
kos, matyti, kad partizanų veik
la buvo labiausiai nukreipta 
prieš tuos lietuvius, kurie pa
taikaudami bolševikam, prisi
ėmė partijos ir komitetų vado
vų pareigas ir jas uoliai vyk
dė. Iš kitos pusės matyti kaip 
kovai su partizanais buvo or
ganizuoti ne tik “liaudies gy
nėjai” (vadinami stribai), bet 
patelkta ir Sovietų kariuome
nė.

(Kitame nr. — kaip “doku
mentai” vaizduoja partizanini 
augimą pietų Lietuvoje).

LATVIJOS VYSK. PETRO STROOS LAIDOTUVĖS. Mirė 1960 rugpjūčio 
5 (68 mėty amžiaus). Palaidotas Rygos kapinėse. Procesijoje dalyvauja 
trys Lietuvos vyskupai ii d. j k. P. Maželis, T. Matulionis, J. Steponavi
čius. Dabar Latvijoje nėra jokio vyskupo, paskutinis jos vysk. Kazimieras 
Dubinskas ištremtas j Gudiją..

SPAUDA

Ar yra vilties Baltijos klausimui
Naujienos vasario 11 veda

majame konstatavo šen. Kuchel 
pasiūlytą rezoliuciją dėl Lietu
vos, Latvijos ir Estijos reikalo 
Jungtinėse Tautose.

Du klausimai: ar tokia rezo
liucija gali būti priimta Kon
grese, ar ji gali būti keliama 
Jungtinėse Tautose?

Pirmuoju klausimu laikraštis 
galvoja:

“Galima tikėtis, kad ji bus 
vienbalsiai priimta senate ir 
Atstovų Bute. Tai bus oficia
lus JAV Kongreso pasisakymas 
už Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
išlaisvinimą iš Sovietų jungo”.

Laikraštis mano, kad “Kon
greso jau pats pasisakymas 
turėtų be galo didelę moralinę 
reikšmę pavergtoms tautoms”. 
Mes pridėtume: tokios morali
nės reikšmės turėtų ir Ameri-. 
kai, nes pakeltų ja pasitikėji
mą, parodytų, kad ji gali im-

tis dinaminės ir ofenzyvinės po
litikos, kaip tas Amerikos pres
tižas pakilo Kongresui paskel
bus pavergtų tautų savaitę.

Atsakymo i antrą klausimą 
laikraštis nepareiškia. Tačiau 
nurodo, kad bus sutiktos So
vietų bloko kliūtys. “Todėl 
Kennedy administracija turės 
gerai pasvarstyti, kokia takti
ka šituo klausimu tinkamiausia. 
Nebūtų sveika nei Amerikai 
nei Pabaltijo tautų reikalui, jei 
sumanymas J. Tautose būtų at
mestas”.

Bijant, kad gali būti atmes
tas, klausimas gali būti ir vi
sai nekeltas Jungtinėse Tauto
se. Tokia ligi šiol būdavo tra
dicinė taktika: jei numatai, kad 
siūlymas nebus priimtas, nesiū
lyk. Tačiau gyvenimas iškėlė 
ir kitą taktiką: siūlyk kiekvie
na proga, nors ir žinai, k’ad 
siūlymas nebus priimtas. Pir
mosios taktikos daugiau laikė
si ligi šiol Vakarai, antrosios 
labiausiai laikosi Maskva ir —

Amerikos prestižas
Ryšium su prezidento leidi

mu paskelbti informacijos agen
tūros davinius apie Amerikos 
prestižą užsieniuose, A. Buch- 
wald “paskelbė” savo surink
tus davihius.

Sako, prancūzai nekenčia 
prancūzų labiau negu ameri
kiečių.. Tai jis patyręs vieną «> 
vakarą aikštėje, kur vežikai va
dino Vienas kitą tokiais žo
džiais, kokiais nevadino ame
rikiečių. — Italai nerodo jo
kios neapykantos amerikiečiam, 
kurie duoda riebius arbatpini
gius. Devyniasdešimt trys pro
centai italų kelnerių pareiškė, 
kad riebūs arbatpinigiai pakė
lė Amerikos prestižą ir jeigu 
reiktų pasirinkti komunizmą ar 
riebius arbatpinigius, tai jie ne
abejodami pasirinktų arbatpini
gius. — Vokiečiai visi sakės 
mėgstą amerikiečius ir dėl to 
atsisako skolinti Amerikai pi
nigus, nes anot vieno, “kai pa
skolinsi pinigų, ims tavęs ne
kęsti”. — Anglijoje opinija dėl 
Amerikos karių suskilo pusiau:. 
50 procentų juos mėgsta, 50 
procentų — ne; tie gyventojai 
kur mėgsta, tai moterys, ir ne
mėgsta vyrai. — Šveicarai at
sisakė kalbėtis, ar jie mėgsta 
amerikiečius, nes jų bankiniai 
įstatymai draudžia duoti bet ko
kias informacijas apie ameri
kiečius ir kitas tautybes.

Informacijos agentūros da
viniai rinkimų metu nebuvo 
skelbiami Ir Buchvvaldas sakos 
savo “davinių” neskelbė rinki
mų metu, kad nebūtų išrink
tas Harold Stassenas.

IŠ LIETUVOS

TYLIOJI NAKTIS PRISLĖGTOJE LIETUVOJE
(Iš gauto laiško)

irgi 
Jū- 
vil- 
lin-

Bet korespondencijos pateik
ta medžiagos ir apie galvojimą 
korespondentų, kurie sakosi 

. . esą bedieviai. Jei jie būtų gar-
giedočiau “Tyliąją naktĮ . .. bingi ^^3, jie tartų sau:
Su šia giesme išreiškiu giliau-' mes džiaugiamės savo laisve ne- 
sius sveikinimus ir linkėjimus ukėti. tegul kiti turi toki 
jums ir visiems jūsų ir musų laisvę jei nolį Tačiau 

korespondencijų autoriai nėra 
toki.-

Ir vėl naktis. Tamsi naktis.
Lietutis kalbasi su langu. Va.
girdžiu, kaip lašas po lašo, tur- lietinga naktis! Kažkur, va, 
būt, nuo stogo, vėjo papūstas, šiuo momentu girdėti sunkve- 
krinta ant palangės skardinės, žirnio ūžimas. Koks nors lietu- prieteliams.

Tiesoje sausio 5 buvo infor
muojama apie religinius reika
lus Lietuvoje:; A į ni Į hąžnyčią? Neatlieki išpa-

“Viešintų klebonas ‘kalėdoda- žinties? Tu bedievis...’ ir pan. 
mas’ užsipuldinėja: ‘Kodėl nei- Mat, kartu su klebonu važinė-

kūri tartum gyva, kalba: “tap. 
taip”.

Kaip Įdomu, kad ir šlapia.

ŽMONES SU PERLAUŽTU NUGARKAULIU

I pusėj: Son-ita in D Major

apie 1961 metų įvykius nu
simanysi, jeigu DARBI
NINKĄ skaitysi.

V. LuSys, Darbininko skaitytojas, gyvenąs MarsieJIe. Prancūzijoje, prisiuntė sveikinimą su to 
miesto vaizdu.

INICIATYVOS ĖMĖSI
T. Žiburiai vasario 9 rašė, 

kad Kanadoje yra daug nusi
skundimų, jog įmonės ar kitos 
darbo įstaigos naujuosius imi
grantus darbo atvžilgiu laiko 
antraeiliais žmonėm ir juos iš
naudoja. Vyriausybė ėmėsi keis- 

______ ______ _ ~ ~ ti įstatymą jiem apsaugoti. Vy- 
daugiau ar mažiau laimi. Tarp riausybei medžiagos ir sugesti- 
lietuvių diplomatų populiares- jų pateikti tam reikalui ėmėsi 
nė buvo tradicinė taktika — ^mažumų laikraščiai Kanadoje, 
dėl to jie tenkindavosi dabar- kurie yra susitelkę į mažumų 

spaudos klubą. Jame yra 50 
Visuomenėje betgi vis labiau Mbom. Tas Kta-

Tame pat nr. kita korespon- stiprėja pasisakvmas už antros aS Paruose an un s e - 
dencija: titiir*- n,tc blama vlS0Je mažumų spaudo-

“Kunigai dar turi visą būrį 
davatkų, kurios mėgina tikrin
ti šeimą, kas nesituokia baž
nyčioje, ‘nekrikštija’ ten vaikų 
ir pan.” Pati korespondencijos 
autorė turinti augintinę, dabar 
jau Joniškėlio žemės ūkio tech
nikume besimokančią. “Kai mer 
gaitei buvo 14 metų, atvažia
vo iš Biržų davatka Kužulie- 
nė”. Ji prisistačius kaip mergai
tės giminaitė ir norėjusi mer
gaitę paruošti pirmosios komu
nijos. Autorė, tai patyrusi, gi
minaitę išvarė.

Tokių informacijų duoda ko
respondencijos apie pastangas 
išlaikyti Lietuvoje religines tra
dicijas ar vaikus katekizuoti.

ja bažnyčios komiteto narys, 
kuris gerai pažįsta žmones ir 
kiekvieną šeimą apibūdina kle
bonui”. Tai kotešpondencija iš tinės padėties išlaikymu. 
Anykščių.

rūšies taktiką: pats klausimo 
kėlimas jau yra tylos sulaužy
mas; nuolat primenamas jis da
ros gyvas, ir pagaliau ateis lai
kas. kad visi ims su juo susi
prasti. ’ , . .. ..... bunai.Tad jei anie senatoriai ėmė
si iniciatyvos, juos beliktų svei
kinti kaip atstovus tos linijos, 
kuri siekia Amerikos ir Vaka
rų politiką iš nuolatinės defen- 
zyvos pervesti į ofenzyvą.

(Tarp kitko pažymėtina, kad 
Altas išsiuntinėjo informaciją 
apie rezoliuciją spaudai ir pa
tys Alto vadovai savo dienraš
čiuose rezoliuciją paskelbė va
sario 13. o Alto sekretorius sa
vo laikraštyje ja komentavo 
jau vasario 11).

je. Anketa turi surinkti žinias, 
kokių sunkumų asmuo turėjo 
darbui gauti ir dėl kokių prie
žasčių. Tarp lietuvių šias žinias 
renka, anketą paskelbę T. Ži-

DISKUSIJA f LANKAS
Darbininke buvo V. Trum

pos laiškas dėl spaudos apžval
goje sutrauktų St. Žymanto 
minčių, kurias jis buvo paskel
bęs Dirvoje. Po to ir Dirvoje 
pasirodė V. Trumpos atsiliepi
mas dėl Žymanto ir pastarojo 
atsakymas. Tačiau polemika to
kios formos, kad ji neatestuo
ja teigiamai buvusių Lietuvos 
aukštosios mokyklos dėstytojų, 
tad ir pasekti jų minčių pžval- 
goje nėra prasmės.

Maskvoje iš rašytojų sluoks 
nių išėjo žinia, kad Olgą Ivins- 
kają ir jos dukterį Įkišti į kalė
jimą sugalvojo Stalino šalinin
kas ir teoretikas Michail Sus- 
lov.

ALICE STEPHENS DAINININKIŲ PLOKŠTELE
Ištraukos iš 20-mečio jubilėjinio koncerto, naujausių lietuvių 

kompozitorių kūrinių.
Bruno Markaičio S.J.

Įgrota garsaus smuikininko ........ Francis D’Albert
ir pianisto George Lawner

II pusėj: Kodėl dainelė? ..........  ... St. Šimkaus
Atsiuntė mane ežeran ... . . . V. Banaičio
Vakaro ilgėsys ... .... A. Vanagaičio
BatsiuvėUs ---- J. Zdaniaus
Suskambėjo ................................... J. Kačinsko
Vėjų Šventė - .............. B. Markaičio
Motinos kalba ...... . VI. Jakubėno

Išeis KOVO I. B A- F. Budapest Gold I-a bei - R.C.A. Victor 
Stereo - $5.95 - (pridėti 50c persiuntimui- Hi Fideliu - $4.95 

UŽSISAKYTI GALIMA DABAR:
Alice Step beris — Chicago Cbnservatory 64 E. Van Buren St. 

Chicago 1,111.
Jone Bobinienė — 15?,O So. unh Avė Cicero 50. UI

viukas grįžta iš toliau, kur nors 
gal buvęs “užboksavęs”. O 
šiaip — tyla. Prisimena giesmė 
“Tyli naktis, šventa naktis". 
Skrieju mintimis į tėviškę, ste
biu pažintus veidui spėlioju 
jų nuotaikas, matau susirūpi
nimą. Matau juos, kaip tuos 
priemenėlius, ieškančius To, 
apie Kurį skelbė žinias, ženk
lus Nepaprastieji.

Rodos, va. tuoj Kūčios. Ma
ma. tėvelis, broliai, sesės, ir 
k. Bet jie visi, kaip kregždu
tės, pačirenę prie savo lizde
lio, prie savųjų ir su savaisiais, 
išskrido tai amžiam, tai profe
sijos ar kitų reikalų iš šeimos 
iššaukti.

Mintimi, artėjant didžiosiom 
šventėm, skrendu ir aš pas jūs. 
kad tyliai tyliai širdimi širdims

LEONARDO 
AN DRIEKAUS 
eilėraščių rinkinys 

SAULĖ 
KRYŽIUOSE 
jau gaunama 
Darbininko 
administracijoj, 
910 Willoughby Avenue, 
Brooklyn 21, N. Y. 
Iliustravo 
dail. Telesforas Valius 
208 psl., kaina 3 dol.
Platintojams duodama 
nuolaida.
Knyga — 

geriausia 
dovana!

Ju galvojimas yra sulaužytas 
pagal bolševikini kurpalį. Jų 
laisvės ir moralės pajautimas 
yra nustumtas atgal į buvusį 
hotentoty supratimą: jei aš su
valgiau tavo žmoną — tai yra 
gerai, jei tu suvalgei mano žmo
ną — tai yra blogai. Ir aniem 
korespondencijų autoriam taip 
yra:

Negerai, kad “kunigai ir da
vatkos kišasi į kitų sąžinės rei
kalus".

Gerai, kad aš “seniai atsikra
čiau religiniais prietarais”, ki- 
šausi Į mergaitės sąžinę ir ją 
“auginau laisvą nuo bažnyčios".

Negerai, kad “dažnas kuni
gas su savo tarnais ‘kalėdo- 

(nukelta į 3 psl.)
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Prie gundymų kalno
Gundymų priminimu prade

damas gavėnios pasninko ir at
gailos metas. Kristus buvo gun
domas paversti akmenis duona, 
apreikšti stebuklu nežemišką 
savo galią, pasidaryti pasauli
niu valdovu. Kiekvienas iš tu 
gundymų buvo vis daugiau 
gundąs.

Duonos gausumas būtų soti
nęs minias. Be savo prakaito 
ir triūso, be darbo. Darbas gi 
žmogui nuskirtas ne tiktai kaip 
išsilaikymo priemonė, bet ir 
kaip atgaila. Verčiant akmenis 
duona, būtų prieštarauta Dievo 
lėmimui valgyti duoną iš savo 
prakaito. Galima darbą paleng
vinti technikos pažanga, geres
ne organizacija, tarpusavio pa
galba. bet negalima išlikti be 
darbo. Jei darbas yra ir visai 
lengvas, vi'tiek jis turi būti 
jungiamas su mintimi, kad at- 
gai’aujama. Pirmasis gundymas 
norėjo atgaila panaikinti ir 
žmones ištvirkinti pertekliuje 
ir tinginystėje.

★

Stebuklai turėto žmones ža
vėti ir teikti jiem pramoginio 
pomėgio, šokti nuo šventyklos 
viršaus ir nesusikulti į akme
ni. Tai jau nepaprasta išdai
ga — maloni pasižiūrėti ir nu
stebti. pataikaujanti minios 
smalsumui. Ji turėjo žmonių 
dėmesį nukreipti nuo dieviškos 
galios, suniekinti Dievo galy
be. apsireiškiančią stebuklais 
tikėjimui tvirtinti. Norėjo ste
buklus paversti cirko akrobati
ka. o Dievą kažkokiu juokda
riu.

Ir šiandien iš tikėjimo daug 
kas taiso juokus, gi tokius ste
buklus. kuriuos moks’o autori
tetai atsisako gamtiškai išaiš- 
aiškinti ir katalikų Bažnyčia po 
rūpestingo tyrinėi’mo pripa
žįsta. tebeno’i laikyti "gamtos 
akrobatika" . . . Antiasis gun
dymas griovė tikėjimą.

5 VAIŽGANTAS |

j Dėde lapę nušovė
(2)

Ką tu čia išganysi? Prišliauš 
lapinas žolėtais kemsynais ar 
tarpežiais, patykos drąsesni at
siskyrėli ir kapt iš po pat ko
jų. Aliui aliui, o lapinas žąsį 
ir besinešąs.

Pagaliau taip Įdriso. kad nė 
Dėdės Nikodemo nebesisaugojo. 
Ne šliaužte šliauždamas, bet pa
juokomis atbėgdavo j būrį kaip 
i savo: Įsivyniodavo ir tol te- 
riodavo, kol kas su lazda jo. 
neišmušdavo.

Šventkiemiai ėmė trūkti kan
trybės. Susitarė pamedžioti. Bet 
argi mūsiškiai veikiai padarys, 
ką sumanę? Ruošėsi ruošėsi 
medžiotų, kol neatėjo šv. Bri
gitos diena, šventė. Šventėje 
vėl negi medžiosi. Da supykęs 
Dievas tau akis iškreips ar, 
šaudamas žvėrį, savo bendrą pa
šausi. Tad ir išvažiavo visi baž
nyčion, o patį Dėdę Nikodemą 
netikėti reikalai dar toliau kur 
nuvilko. Liko vieni pierpenėliai; 
bet ir tie iš nuobodumo ažu- 
narvėje akmenėlius bėrė. O la
pinas . ..

Publiched seml-weekly except bolidai 
weeks and July and First week la 

August when publlshed weekly.

Pasaulio karalystės ir jos 
garbingumo siūlymas gundė 
valdoviškumo aistrą. Tai pati 
stipriausia pagunda: niekam 
nesilenkti. Ar tikrai niekam? 
Gundymas reikalavo pagarbin
ti gundytoją — tai buvo sąly
ga. Pasaulio valdovu galima bu
vo pasidaryti, pasidarius gun
dytojo tarnu. Bet jam buvo 
pasakvta. kad jis tarnaus Vieš
pačiui. nes nėra tokios būty
bės. kuri nebūtų palenkta 
Aukščiausiai Būtybei.

Tretysis gundymas siūlė Die
vą paneigti. Dievo neigimas ir 
ligi šiol v ra pa'ikęs pačiu di
džiuoju gundymu.

Žmogui yra apmaudus pri
klausymas betkam. Jis norėtų 
būti absoliučiai nevaržomas, vi
siškai laisvas. Savarankus val
de v a« Nebūtinai karališkam ar 
prezidentiškam so?te. Sostu yra 
k'ekv >eno žmogaus širdis, i ku
ria giliai yra i-miges kuždens 
nesilenkti Dievo įstatymam, 
kad būtu nusilenkta gundyto
jui — priimta jo sąlyga: man 
tarnausi.

Dykumos dvasia, rodos, te- 
be-'tovetu ant gundvmų kalno 
i» rodytu viso pasaulio kara
lystes. Prieš jas apleipsta ne 
viena širdis. Tokios atrodo jos 
žavios ir trauklios: karalystė 
tuščios garbės ir puikybės, ka
ralystė saldaus keršto, karalys
tė užgintos meilės, karalystė 
pikto liežuvio . . . Yra daug tų 

^karalysčių, kurios užvaldo žmo
gaus protą ir širdį. Dažnas tada 
tariasi esąs viešpats, darąs ką 
nori, bet iš tikrųjų virsta gun
dytojo valdiniu.

Atgailom ir pasninko metas 
yra tam. kad pasitikrintume, 
kam tarnaujame, ir kad sustip- 
lintume dvasios jėgas ir pasi
ryžimą savo Dievą garbinti ir 
Jam vienam tarnauti.

Lapinas šiuo žygiu išsivedė 
visą savo šeimyną, pačią, jau 
paaugusius vaikus ir taip žąsis 
išteriojo, kaip nė vokiečiai per 
Martyno dieną neišterioja.

Kiek tiktai būrių buvo, vi
si iškriko. Po trijų sodžių lau
kus išskraidžiojo. Kur viena, 
kur kita nusileidusi, visiškai 
nuilsusi ir nusiminusi, liūdnai 
girksėjo pilnu atsidavimu lauk
damos. ar veikiai atliuoksės 
raudonžiponės lapės ir pabaigs 
žudyti. Graudžiu vaitojimu ir 
sopolingu šauksmu suskambėjo 
visa apylinkė. Senės ir jaunės 
užmiršo, kuris metas, kame na
mai. nebe galvoje bebuvo ir 
šeimininkės miežiai.

Išbėgo gelbėtų kas gyvas so
džiuje belikęs ir iš bažnyčios 
sugrįžtantieji. Bet apkvaitusios 
iš išgąsčio žąsys nė šeiminin
kių nebepažino ir bėgo šalin. 
Ką šeimininkių: kita kitos bi
jojo; nebegalima buvo nė pen
kių vienan būrin suginti. Vos 
tik apie pusiaunaktį Šventkie- 
miams pasisekė kurias ne ku
rias perveikti ir namo parsiva
ryti.

Ne žodžiai yra grėsmė, o darbai
Lietuvos diplomatijos šefo St. Lozoraičio žodis

štai vėl atėjo Lietuvos ne
priklausomybės diena ir kiek
viename laisvame krašte, kurio 
nepasiekia Sovietų ranka, smau
gianti žmonių ir tautų laisvę, 
mes, užsienio lietuviai, minime 
žymiausią mūsų naujosios isto
rijos įvykį — Vasario 16 aktą. 
Tuo aktu atstačius 1918 metais 
Lietuvos valstybę, buvo atida
lytas mūsų tautai laisvo kūry
bingo gyvenimo tarpas, kuria
me lietuviai trumpu laiku su
kūrė moderninę valstybinę, so
cialinę, ekonominę santvarką. 
Tai buvo atlikta vien mūsų pa
čių jėgomis bei ištekliais. Nuo 
1918 metų ligi Sovietų įsiver
žimo į Lietuvą 1940 metais. Lie
tuva buvo paėmusi iš užsienio 
tiktai apie 18 mil. dol. pasko
lų. taigi, mažiau, negu dabar 
Vakarai per vieną savaitę iš
leidžia Kongui.

Ta aplinkybė, kad Lietuva 
vis dar yra Sovietų Sąjungos 
okupuota, padaro mums šią 
šventę dar reikšmingesnę. Ją 
švęsdami, atstovaujame visą tau 
tą. milijonus lietuvių, kurie sa
vo krašte neturi teisės išieikš- 
ti net at minima anie savo 
valstybę, k-uuai jie dnbo bei 
aukojosi ir kurios nepriklauso
mybe sunaikino Sovietų Sąjun
ga. Šią praeiti minėti v ra Sa
vičių d: audžiama ir baudžiama. 
Bet okupr.-iė valdžia ne t<k 
kėsinasi įsiauti praeiti iš mū
sų tautos šiidies. Ji siekia l.'-ii 
pat naikinti lietuvių vilti ar
čiai. Todėl tcs vilties palai
mas bei ugdymas sudaro vid-a 
užsienio !ie:uviu uždaviau 
\u»aiio 16 mii.cjinio reikšme.

Nesenia’ vienas okupacinės 
valdžios atstovas. Lietuvos ko
munistų partijos sekretorius, 
pareiškė vyriausiame soviete 
Maskvo’e. kad pasaulyje nėra 
tokios jėgos, kuri galėtų pasuk
ti Pabaltijo tautas iš sovietinio 
kelio, kitaip sakant — padary
ti galą Lietuvos. Estijos ir Lat
vijos okupacijai. Tačiau tokia 
jėga vis dė.to egzistuoja. Jeigu 
jos nebūtų, bolševikai nebijotų 
praeities atsiminimų žmonių šir
dyse. nebaustų už tautos šven
tės minėjimą. nefalsifikuotų 
tiek senovės, didžiųjų kunigaikš 
čių. tiek naujosios Lietuvos is
torijos, nešalintų bet kurios 
tautinės minties pasireiškimo 
literatūroje, mene ir moksle.

O Motina tu švenčiausioji, 
ko pasidaryta! Pirma — pusė 
kiemo buvo baltų nugarų kaip 
sniego. O dabar ... Bet ir iš 
tų pačių, regima buvo, nebėra 
veislės: laukinis jas įžagė. Su
sikrovė tad jas ūkininkas į gar
dės ir rytą, nuvežęs miestelin, 
pardavė žydams vištų kaina.

Sudiev, muštiniai! Nabagės 
šeimininkės nebegalėjo pasidi
džiuoti prieš savo vyrus mokė
jimu lygiai su jais pelnyti.

Dabar tolimesnieji kaimynai 
išgirdę ėmė iš šventkiemių ty
čiotis:

— Ar mes jums nesakėme: 
ginkite šalin nedorą kaimyną 
lapiną!

Sventkiemiams nebebuvo kas 
beatsakyti. Tad vaipės tik ir 
pakaušius draskėsi.

Sugrįžęs Dėdė Nikodemas 
net rankom per strėnas pa
pliauškėjo. Įpykęs nebesižinojo 
ant ko atsakymą mesti: tai sa
ve kaltino, kam atsitolinęs, tai 
piemenis, kam apleidę, tai se
nes. kam davėsi įžagti, tai pa
galiau jaunikles, kam nemikliai 
sukosi ir neišsisuko.

Susirinko pikti vyrai. Ilgai 
ir labai rūsčiai raukėsi, ančia- 
kiais karpė, bet nė vienas ne
žinojo. ko čia jie susirinko, 
kas ir kaip reikia dabar pada
ryti. Tik vienas, nė pats nepa- 
sijutęs, išmintingą žodį ištarė:

— Nušauti, sako, tas lapi
nas, ir bengtas dalykas! ... 

Toji jėga egzistuoja ir veikia: 
tai Įgimtas žmonėms prisiriši
mas prie laisvės ir teisybės. 
Dėl to nei viena tauta, absoliu
čiai nei vieną, nėra priėmusi 
bolševikų santvarkos ar prisi
jungusi prie Sovietų Sąjungos 
savo noru, laisvu pasirinkimu. 
Dėl to bolševikai yra apsupti 
visuotinės neapykantos kiekvie
name krašte, kur jie smurtu į- 
sibrovė. Tad komunistų pareiš
kimai. kad Lietuvos okupacija 
esanti galutinė, turi tiek pat 
reikšmės, kiek buvusio Sovie
tų sąjungininko Hitlerio savo 
laiku skelbti grasinimai, kad 
nacionalsocialistų reichas stovė
siąs tūkstantį metų.

Taigi, ne tie komunistų žo
džiai yra grėsmė Lietuvos atei
čiai. bet jų veiksmai, nukreipti 
prieš lietuvių tautos dvasinę ir

Kiti net susigėdo, atsiminę, 
kaip tai jiems patiems neatė
jo Į galvą toks aiškus daiktas. 
Užtat galvai sujudėjus, širdis 
tyli paliko: niekam nesmilkte
rėjo, jog jei gerai sumanyta, 
tai tuojau reikia ir padaryti.

Dėdė Nikodemas tiesiog su
niekino.

— Bene nušauk! Ne veltui 
sakoma lapę gudrią esant: su 
lazda prieisi, o pamėgink su 
šautuvu, tai tik uodega švyste
rės. ir tiek jos tematęs! Palau
kite. aš kitaip pamėginsiu.

Per visą naktį Dėdė Niko
demas rinko, svarstė, dėstė. Ki
tą dieną pasikišo po pažasčia 
tai. ką buvo susitaisęs, ir išėjo 
į laukus. Visą dieną lingačiavo 
prie kiekvieno nusmaugto žą
syčio.

— Ką čia jis daro? — spė
jo sodiečiai. — Jaugi ir mūsų 
Dėdė pristigo gudrumo . . . Re
gi. apverkia kiekviena negyvė
li-

Dėdė Nikodemas tuo tarpu 
visai neverkė, tik kiekvieną la
pino pasmaugtą žąsiuką saviš
kai užsūdė ir sugrįžo namo. Su
grįžo. užsidegė pypką ir. kaip 
atsisėdo, taip visą dieną ir pra
sėdėjo, nieko nešnekėdamas, 
vien tik didelį dūmą iš pypkos 
pūsdamas. Prasėdėjo ir antrą 
dieną. Tik prieš pat vakarą pa
siėmė seną savu šautuvą, kurį. 

fizinę egzistenciją. Iš ilgos to
kių veiksmų eilės aš paliečiu 
šį kartą du dalyku: rusinimo 
akciją ir Lietuvos gyventojų 
skaičiaus sumažėjimą.

Nėra abejojimo, kad bolševi
kai, dėdamiesi neva internacio
nalistais. varo Lietuvoje pasto
vią rusinimo akciją, brukdami 
rusų kalbą pirmiausiai mokyk
lose ir siųsdami vis daugiau ru
sų į mūsų kraštą. Ši akcija yra 
juo ryškesnė, kad okupacinė 
valdžia yra izoliavusi Lietuvą 
nuo Vakarų ir nukirtusi jos na
tūralius ryšius su Vakarų kul
tūra. kurios įtakoje lietuviai 
nuo šimtmečių ugdė savo tauti
nę kultūrą bei civilizaciją, ši
tokiomis aplinkybėmis kiekvie
nam šeimyniniam židiniui kraš
te atitenka uždavinys saugoti 
ir perduoti jaunimui tas tauti

nedaug teklysdamas, vadino 
‘ pagaliu". ir vėl išgūrino į pa
krūmę.

Raudona, didelė, kaip triko 
jos dugnas, saulelė jau slinko 
žemyn. Jos spinduliai tryško i 
visas puses, raudonai nudažy
dami debesis. Gyvų ir negyvų 
daiktų šešėliai ėjo ilgyn. Pie
menėliai pavirto milžinais, mil
žines karves po pievą ganan
čiais. Kiaulės žviegė iš nekan
trybės, namo veržės; piemens, 
neleisdami nesigailėdami, bota
gais jas čaižė. Ūkininkai su sa
vo darbininkais, padargais ant 
pečių nešini, svyravo iš laukų 
namo, šnekučiuodami apie ry
toj dieną, o gaili rasa kaip žir
niai nuo juodų jų kojų byrėjo.

Susilyginę su santvarų,
— žia. — sako: — o kas 

tenai ką velka?
— Egi, nugi! — atsiliepė ki

ti. — Palaukime.
Iš tolo, nuo pat saulės, di

deliais žingsniais žengė milži
nas. Ant peties nešėsi pagaikš
tį. mažiausia nuo keliolikos 
sieksnių. Vyrai greit pažino, 
jog tai buvo Dėdė Nikodemas 
su savo “pagaliu”. Bet ką ant
roje rankoje velka? Kažką ru
dą. ilgą . . . per ilgą, kad būtų 
gyvulys, per rudą, kad būtų 
medis . . . Vyrams beštinkant. 
štai ir jis pats. Žnekt po ko
jų.

(bus daugiau) 

nes. religines, bendrai žmoniš
kas vertybes, kurios sudaro ne
atimamą lietuvių dvasios ele
mentą.

Okupacinės valdžios atliktas 
Lietuvoje gyventojų surašymas 
paliudija, kad lietuvių skaičius 
ne tik nėra padidėjęs, bet dar
gi yra daug sumažėjęs palygi
namai su laisvosios Lietuvos lai
kais. Tai yra pasekmė trėmi
mų ir kitų sunkių persekioji
mų, kurie priklauso prie Sovie
tų okupacijos politikos esminių 
metodų. Joks kitas Sovietų pa
vergtas kraštas, išskyrus Esti

Amerikos Lietuvių Tarybos komunikatas
Amerikos Lietuvių Tarybos 

centrinės valdybos susirinkime, 
buvusiame vasario 10 Chicagos 
Lietuvių draugijos raštinėje, 
buvo apsvarstyti šie reikalai: 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimas JAV Kon
grese ir lietuvių kolonijose, ko
lonializmo klausimas, Lietuvos 
atstovybės Brazilijoje padėtis, 
ir ilgiausiai sustota ties senato
riaus Thomas A. Kuchel rezo
liucija, kurią šis senatorius pa
teikė Senato plenumui vasario 
6 ryšium su artėjančia Vasario 
16 švente. Perskaičius šen. Ku
chel senate pasakytą trumpą, 
bet tikslią kalbą, nušviečiant 
Lietuvos praeitį ir dabartinę 
jos padėtį, svarstyta pati re
zoliucija (S. Con. Res. 12), ku
rios turinys yra toks:

"Kadangi komunistinis reži
mas neįsigalėjo Lietuvoje ir ki
tose Pabaltijo kraštuose, Esti
joj ir Latvijoj, legaliu demo
kratiniu procesu; ir

Kadangi Sovietų Sąjunga už
ėmė Lietuvą. Estiją ir Latviją 
k; ne jėga: ir

Kadangi Pabaltijo žmonės, 
lietuviai, estai ir latviai, esą 
komunistų kontrolėj, buvo ir 
yra didele dauguma antikomu- 
nistai; ir

Kadangi lietuviai, estai ir 
latviai trokšta, kovoja ir mirš
ta už savo tautinę nepriklau
somybę; ir

Kadangi Jungtinių Amerikos 
Valstybių vyriausybė palaiko 
diplomatinius santykius su Pa
baltijo tautomis, Lietuva, Esti
ja ir Latvija ir pakartotinai at
sisakė pripažinti jų pagrobimą 
ir jėga “inkorporavimą" į So
cialistines Sovietų Sąjungos res
publikas; todėl tebūnie

Nutarta, kad Jungtinių Ame
rikos Valstybių Senatas ir At
stovų Rūmai prasytų Jungtinių 
Va1 t-bių prezidentą iškelti Pa- 
ba’iūo valstybių klausimą Jung- 
tme-e Tautose ir prašytų, kad 
Jungtinės Tautos iš Sovietų pa- 
leikalautų a) atitraukti Sovie
tų kariuomenę, agentus, kolo-

VAKAR IR ŠIANDIEN

Panašūs įvykiai skirtingai ver
tinami skirtingais laikai.' ji 
skolingose vietose. Pvz.:

Vakar: Asmuo, kuris pagrobė 
ir pankui nužudė Lindbergho 
vieną vaiką, gavo kalėjimą ir 
poilsį elektros kėdėje.

šiandien: Asmuo, kuris pa
grobė 600 žmonių ir viena nu
žudė. gavo azylį ir poilsį Bra
zilijos atstovo Portugalijoje na- 
mūose.

Vakar: J. Tautų gen. sekre
torius Hammarskjoldas nesitei- 
ravo. kaip laikomas Vengrijos 
min. pirmininkas Nagy kalėji
me ir nepasirodė su planu nu
ginkluoti Chruščiovo armiją, 
kuri užpuolė Vengriją.

Šiandien: J. Tautų gen. se
kretorius įsakė ištirti žuvusio 
Lumumbos padėtį ir paruošė 
planą nuginkluoti Kongo ka
riuomenę. kuri ginasi nuo 
Chruščiovo remiamų Lumum
bos šalininkų.

Vakar: Chruščiovas lakūnus, 
kurie šovė ir nušovė Amerikos 
lėktuvą, apdovanojo kaip he
rojus.

šiandien: Chruščiovas parei
kalavo nubausti prancūzų lakū
ną. kuris šovė ir nenušovė So
vietų lėktuvą, kaip tarptautinį 
piratą. 

ją. nėra nustojęs tiek žmonių, 
kiek Lietuva. Tie sunkūs nuos
toliai galėtų neigiamai paveikti 
į Lietuvos ateitį, jeigu jie ne
bus išlyginti padidintu tautos 
prieaugliu. Juo gausesnė bus 
tauta ir ypač juo gausesnis jau
nimas krašte, juo didesnis bus 
atsparumas rusinimui ir iš vi
so bolševikų akcijai belaukiant 
laisvės ateityje.

O ateitis negali priklausyti 
Sovietams ir komunizmui,- bet 
laisvei. — tai laisvei, kurios 
troškimas niekada ligšiol isto
rijoje nebuvo užgesęs.

rūstus ir kontroles iš Lietuvos, 
Estijos ir Latvijos, b) grąžintų 
visus pabaltiečių tremtinius iš 
Sibiro, kalėjimų, vergti darbo 
stovyklų; ir pagaliau tebūnie

Nutarta, kad Jungtinės Tau
tos savo priežiūroje pravestų 
laisvus rinkimus Lietuvoj, Es
tijoj ir Latvijoj"

Alto centrinės valdybos su
sirinkime pasidžiaugta šia re
zoliucija ir padėkojus šen. Tho
mas A. Kuchel už iniciatyvą, 
nutarta 1) kreiptis i Alto sky
rius, komitetus, organizacijas 
ir draugijas ir visą JAV lietu
vių visuomenę, prašant remti 
šios rezoliucijos pravedimą. pir
moj eilėj rašant Senato ir At
stovų Rūmų užsienių komitetų 
nariams ją pravesti savo komi
tetuose ir pateikti ją abiejų 
Kongreso rūmų plenumams. 2) 
Minint Vasario 16 švente, pri
imti atitinkamas rezoliucijas ir 
jų originalus siųsti aukščiau 
minėtiems komitetams, d kopi
jas savo valstybių senatoriams 
bei Atstovų Rūmų nariams.

Alto centro valdyba, pripa
žindama didelę šen. Kuchel re- 
/■ ■ i los svarba, prašo stipriai

• ■ u ■ : i i j i pavesti ak' ma 
ir gausiau .u.komi'f u cmii Lie
tuvos išlaisvinimo darbą.

Amerikos Lietuvi y Taryba

Iš LIETUVOS...
(atkelta iš 2 psl.l 

dama1-'’ < ■ 'p5 • 11 k v f i ę-
tUC- Kl. ie i.V JCla .

Gersi kad komjaunuoliai ak- 
tv vi-.ri ■ na ; ei saunas ir in
dividualiai kiekvienam perša 
ateizmą.

Kagerai, kad sąžinės laisvę 
apraizgo ‘antgamtinėmis pinklė
mis’.

Gerai, kad sąžinės, laisvę ap
raizgo kompartijos įsakymu, ką 
ašmuo turi tikėti ir netikėti, 
ką rašytojas turi rašyti ir ko 
nerašyti. Gerai, kad ne tik są
žines. bet ir fizinę laisvę ap
raizgo įsakymais išvykti “sava
noj iškai į Sibirą plėšinių plėš
ti.

Yra klausimas: “Bet kas gi 
davė klebonui teise brautis į 
svetimus namus, užsipulti už 
tai kad vienas <r kitas žmogus 
netiki jo skelbiamomis pasa
komo Ar nereikėto sudrausti 
tokiu' įžūli. - kulto tarnauto
jus. kūne užmiršta bet kokį 
padorumą".

Nėra jokio klausimo, kas da
vė teisę A. Sniečkui kolioti kol- 
chozininkus apsileidimu, kolio
ti rašytojus, dailininkus, kad 
jie nepakankamai uoliai vyk
do kolonizatoriaus. Chruščiovo 
valią. Nėra čia klausimo dėl to. 
kad tą teisę davė raudonosios 
armijos tankai ir MGB tardy
mo kameros.

♦

Nesistebi, kad tokio sulaužy
to. laukinio galvojimo pasiro
dė i Lietuvą atgrūsti visokį 
Barbašinai. bet su apgailesta
vimu tenka pažymėti, kad ko
respondencijų autoriai yra M 
Kutraitė ir V Variakojis. Pa
vardės lietuviškos Reikia many
ti. kad ir jom žymėti žmonės 
yra lietuviai Bet jie toki jau 
nelietuviški. be lietuviško atvi
rumo. tiesumo. Gal tai tos dar 
negausios sulaužyto nugarkaulio 
kregždės.
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ta Europon išdidūs" Afrikos me
dėjas. Gi čia pat važiavo atos
togų basas pranciškonas, kuk
lus, nudegęs, mažai nuo negro

tinę. Pagalvojau: kas ir ko va
žiavo Afrikon medžioti, ir kieno

Afrikos medžiotojai
Pasakoja dr. Vytautas Vygantas (7)

' ■ C r. J

Brazzavillėje, kuri yra kito
je Kongo upės pusėje, priešais 
Leopoldvillę, ir globojama 
prancūzų, nebuvo jokių sunku
mų grįžtant, kaip ir atvykstant 
Muitinėje* negras policininkas 
stumdė savo rasės moteris, duo
damas pirmenybę baltiesiem. 
Gi tos moterys, vaikus ant nu
garos nešinos, grūdosi, čia pat 
sėdo nusiimti juos nuo pečių 
ir pamaitinti. Po kojomis pynė
si ryšuliai, kuriuos buvo nusi
ėmusius nuo galvų. Vargino 
moteris ilgas laukimas. .

Iš Brazzavillės teko skristi 
Afrikos viduriu į šiaurę. Pir
mąjį kartą nusileidome Bangui, 
kur jau pasibaigia nepriklauso
mo Kongo šiaurinė siena. Čia 
yra centrinės Afrikos respub
lika, bet dar prancūzų protek
torate: iš vakarų prieina lais
va: Kerne tinas. Toji sritis vie
tos kalba vadinama Ubangi — 
Shari. Nu?»!eidome pava’gyti. 
i <.u kų kidsiiiu^e lėktuvai 
m„i iu :avim neima higie
nos sumetimais.

Nusileidęs pastebėjau, 
esu patekęs į aukštesnio 
negrų giminę. Gal jie ir
aukštesnės civilizacijos? Mote
rų daugiau mačiau su vakarie- 
tiniais rūbais. Tačiau kilčių gy
venimas, matyti, vakarietinės 
kultūros dar mažai liestas. Spė- 
jsa iš to. k-d vienu negi o 
išk ii -v. :i:nko c-.ie 20 žmo
nių — ne n gminių. Vadi- 
i _ :i.-_ e džiunglėse šeimos bend- 
ti ryšiai dar labai stiprūs — 
gyvena tėvai su vaikais ir vai
kaičiais. Jei vienas dirba, visus 
išlaiko. Tuo ir tegalima paaiš
kinti, kad kolonijas išlaikyti 
mažai atsieidavo, bet daug ga
lima buvo iš jų paimti. Darbo 
jėga buvo pigi.

Mano žvilgsnis dar užkliuvo 
už vieno krovinio. Lėktuvo pa- 
pilvėn buvo kraunami kažkokie 
žvėries dideli ir šakoti ragai 
ir medžiokliniai šautuvai. Grįž-

kad 
ūgio 
kiek

Saulė jau slinko vakarop, kai 
kilome. Saulei sėdant, suklupo 
apie 20 negrų maldai. Jie bu
vo muzulmonai. Centrinės Af
rikos respublikoje jų nemažai, 
ir jie nesivaržo savo tikėjimą 
išpažinti čia pat — visos mi
nios akivaizdoje.

Nusileidome dar Ft. Lamy, 
netoli Chado ežero ir to vardo 
respublikoje. Ji taip pat dar 
prancūzų globojama. Beveik 
kiekvienas kalba prancūziškai. 
Čia dar valgėme vakarienę. 
Pastebėjau vieną porą amerikie
čių. Sprendžiau, jog tai buvo 
protest. misijonieriai. Negrų 
jau buvo nedaug. Jie dar pri
pratę su saule gulti ir su sau
le kelti. Juk tiktai žingsnis nuo 
civilizuotos oazės — ir esi gam
tos priklausomybėje. Nepašvies 
elektra, neužims jokios naktinės 
didmiesčio pramogos. Gali ne
bent sapnuoti. Tačiau dangorė- 
žiai kyla miestuose, o brūzgy
nuose dar palapinėse gyvena
ma. Ir negreit dar jos pavirs 
modemiškai: namais.

Namų ink sk isd: ma«. buvau 
dar :t< iujęs Romoje n Žene- 
vL e kur buvo pritarimas su 
L>x Ruid.il .-eh ■ v ...u zn j- 
!■< »:• IŠ Sv . .. • pC iii- l.-
bu: gą ai - S. . ;U u U Lt, liti O ai! Ė ’ 
i vyku ė-*;- Pč>x Kci.* .na ic - 
kaiais p u s:nnas. Paganau pa
siekiau New Yorką ir Idlewild 
aerodroma.

Kas reikia dary ti, kad suprastum paveikslą, kurio negali suprasti?
Vasario 4 vakare prie Lietu

vių namų, 4415 Santa Monica 
Blvd., buvo pastebimas nekas
dienis judėjimas. Rinkosi kul
tūros klubo nariai dail. V. Vai
tiekūno paskaitai: “Abstrakti
nio meno atsiradimo priežas
tys”. Pro salės langus veržėsi 
stipri šviesa, žengdamas pro 
duris į vidų nevienas pagalvo
jo, ar tikrai pateko į kultūri
ninkų susirinkimą, o ne į kokį 
pobūvį, nes V. Barmienės, vie
nos iš klubo vicepirmininkių 
rūpesčiu, stalai buvo apkrau
ti įvairiais pyragaičiais.

Akademinio punktualumo su
laukus, vyriausias diriguotojas, 
klubo pirm, rašytojas J. Gliau
dą davė

Abstraktinis menas Los Angeles Kultūros Klube

bų tvarką ir pirmiausia nupa
sakojo išrinktos valdybos or
ganizacinį pasitvarkymą ir už
simojimus.

Toliau prelegentas V. Vaitie
kūnas, lyg prityręs istorinio me
no muzėjaus vadovas, subūręs 
klausytojus, su jais darė toli- 
mas ekskursijas meno evoliu
cijos raidoje. Jis palietė meno 
vystymosi eigą, siekdamas 2,000 
metų p. Kritų, palaipsniui pri-. 
eidamas iki mūsų laikų. Pavaiz
davo diagrama meno ciklus, 
surišdamas juos su politinio gy
venimo santvarkos formų pasi
keitimais. Menas, kaip, politi
nis bei ekonominis gyvenimas,

Baltimores žinios
SodalieMs, nežiūrint blogo 

oro ir suversto sniego, gausiai 
dalyvavo savo metiniame susi
rinkime sekmadienį, vasario 5, 
šv. Alfonso salėje. Buvo pusry
čiai ir posėdis. Skanius pusry
čius pagamino šv. Vardo drau
gijos vyrai. Praeitų metų pirm. 
Grace Palumbo padėkojo visom 
už jų paramą. Naujon valdy- 
bon išrinkta , pirm. Eugenija 
Pazneikienė, vicepirm. Alicija 
DeStefano, korsp. Joana Paz- 
neikaitė, sekretorė Marytė Ago
ta Naujalytė.

Gavėnios laikas prasidėjo Pe
lenų dieną, vasario 15. Kuni
gai ragina atgailos metu rim
tai užsilaikyti ir uoliau dalyvau
ti įvairiose pamaldose šv. Al
fonso bažnyčioje.

Prel. L. Mendelis pereitą sa
vaitę išsiuntė visiems parapię- 
Čiams laišką, paaiškindamas ga
vėnios tvarką. Kviečia dalyvau
ti įvairiose pamaldose, ypač 
einant Kryžiaus Kelius sekma
dieniais 4 vai. popiet ir kal
bant lietuviškai maldas.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjime gausiai dalyvavo žmo
nių bankete vasario 11 ir kitą 
dieną, sekmadienį, šv. Alfonso 
bažnyčioje. Buvo įvairių orga
nizacijų atstovai. Mišias auko-’ 
jo ir pamokslą pasakė legionie
rių ir ramovėnų kapelion. kun. 
A. Dranginis. Popiet iškilmin
gam minėjime kalbėjo inž. P. / 
Zunde, giedojo Philadelphijos

tai kyla, pasiekdamas aukštu
mas. tai vėl ima smukti, men- 
kėti. Menininkas — laiko dva
sios pavaizduotojas. Jie ieško 
naujų išraiškos formų. Iš čia 
kyla abstraktusis menas, kurio 
kūrėjas, atsisakydamas save 
varžyti natūralinėmis formomis, 
stengiasi savo idėjas reikšti pa
sigaudamas simbolikos. Kad su
prastum abstraktinio meno at
siradimo priežastis, reikia per
žvelgti graikų, romėnų ir vė
liau krikščioniškosios kultūros 
eras. Kartais matome meną tai
kantis religijai, tai vėl monar
chui bei absoliutizmui. Abstrak
tinio meno kilimo priežastys to
limos ir gilios. Tik giliai paty
rinėjus, ima aiškėti pirmam 
žvilgsniui nesuvokiami dalykai. 
Menininkui yra sunkiau sukur
ti abstraktinį'kūrinį, 'negu rea
lų. Taip pat ir abstraktiniai 
simbolinės išraiškos kūrinį te- 
ga i suprasti tik subrendęs žiū-

kūnas, kaip meno istorijos žino
vas, galėtų būti šio dalyko aka
deminis dėstytojas.

Antroje šio susirinkimo daly
je buvo poeto V. Mačernio mi
nėjimas. Jo eilėraštį “Penktoji 
vizija” skaitė V. Mitkutė. Susi
rinkimas sutraukė apie 50 as
menų, kurių tarpe matėsi ra
šytoja Alė Rūta, P. Orintaitė,
J. Švaistas, poetai B. Brazdžio- lietuvių choras, dalyvavo Balti
nis, D. Mickutė - Mitkienė ir 
visa eilė daugiausia jau vyres
nio amžiaus vietos kultūrinin
kų. Gaila, kad nedaug dalyvavo 
jaunų, jau čia Amerikoje išėju
sių aukštuosius mokslus. Ar 
jiems buvo nepatogus laikas, 
ar iš viso juos mažai domina 
kultūrinės temos?

Po susirinkimo buvo laisvi 
pašnekėsią!, kavutė ir pasira
šymas sveikinimo poetui Faus
tui Kiršai, 70 metų amžiaus su
kaktį minint Bostone.

morės tautinių šokių grupė.
Lietuviu posto 154 veteranai 

vasario 19 ruošia “Bull Roast”. 
Keliama mintis pastatyti nau
jus namus, kur galėtų būti po
sėdžiai ir susirinkimai.

Jonas Obelinis

PATERSON, N.J.

lg. M. E ryto 10:30 vai. šv. Kazimiero

me-

MEČYS RAZGAITIS

Šventės rengimo komitetas

darbų 
j jas 
keliu 

jauni-

jis 
ir 
iš

Ab- čiy. Sąryšyje su tuo areštu, 
šio

Paterson, N. J. Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimas į- 
vyks vasario 19, sekmadienį.

MAS Dvasios Vadas ir Centro 
Valdyba skelbia visiems moks
leiviams ateitininkams š. m. va
sario 19 d. — MALDOS DIE-

ženklą pradedąs dar-

STOUGHTON., MASS.
Vasario 16 gimnazijai Kalė

dų švenčių proga per būrelį 
120 aukojo Lietuvių Bendruo
menės Bostono apylinkė — 50 
dol., Susivienijimas Lietuvių A- 
merikoje. Bostono skyr. ir tei
sininkai po 10 dol., P. Kava
liauskas ir M. Grubinskienė 
po 5 dol., kiti po mažiau. Viso 
surinkta ir pasiųsta 100 dol. 
Būrelis veikia nuo 1952 rugsėjo 
mėn. Per tą laiką Vasario 16 
gimnazijai surinko 2,527.05 dol.

M. Kas

Sol. LIONft JUODYT®-Mathews 
yra {dainavusi naujų lietuviukų 
dainų plokštelę —

Long Play Hi-Fi Recorda

"MANO
LIETUVOS

PRISIMINIMAI"
(My Lithuanian Memoriea) 

Kaina $4.98
Antrųjų mažų (angliškai) —

"Christmas Carols"
Shepherd Boy and Sleeping Child 

Kaina 98f
Išleistos MilI Marlboro Co. 
Platintojams užsakius didesniais 
kiekiais — duodama nuolaida

Alex Mathew*—258 Union Avė.. 
Brooklyn 11. N.Y.; Jaek J.9tuk*« 
— 1284 White St., Hillside, N .J.; 
Juozas Ginku*— 495 Grand St., 
Brooklyn 11. N.Y.; Darbininkas 
--910 Winoujęhby Avė.. Brook
lyn 21. N.Y.; Spaudos Kioskas — 
280 Union Avė. Brooklyn 11, N.Y.

KAIP TURĖTŲ BŪTI PRAVEDAMI MŪSŲ MINĖJIMAI?
štai neužilgo bus minima Va

sarų 16 šventė. Visi stengia
nt- ir norime tokią brangią 
l:e u\;ų tautai šventę paminėti 
krp galima gražiau. Į mūsų 
švenčių minėjimus yra kviečia
mi garbingi Amerikos svečiai, 
kongreso nariai, gubernatoriai, 
miestų burmistrai, teisėjai, rašy 
tojai, pagarsėję visuomenės vei
kėjai. Mūsų prašomi jie pasa
ko susirinkusiems gražias, pa
guodžiančias kalbas, ir baigda
mi kalbą užtikrina, kad mūsų 
tėvynę Lietuvą išsilaisvins iš 
vergijos ir vėl bus laisva. Po 
to seka trumpas vaidinimas, 
dainos, muzika. Ir taip minėji
mas užbaigiamas. Taip yra me
tai iš metų.

Bet taL ką garbingi kalbė
tojai pasakoja, mums visiems 
jau seniai ir gerai žinoma. Esa
me patys tai viską pergyvenę 
ir pakankamai priragavę komu-" 
nistinių žiaurumų. Kyla klausi
mas, ar klausydami pakartoti
nų pasakojimų apie mums ge
rai žinomus dalykus, nesidaro- 
me mūsų svečių akyse naivūs? 
Ar nebūtų geriau ir tiksliau, jei
gu pirma mes pasikviestiem 
svečiam nušviestume dabartinę 
Lietuvos okupacinę padėtį, pa
rodytume bolševikų atneštą į 
kraštą skurdą, papasakotume,

kaip gyventojai yra mėtomi iš 
savo namų ir sodybų, kaip su- 
grįžusieji iš Sibiro neturi kur 
prisiglausti ir jiems neleidžia
ma savame krašte apsigyventi, 
o azijatai iš Azijos siunčiami 
į Lietuvą ir atvykę gauna la
bai greit gerus butus. Taip pat 
pasakytume, kad iki šiol te
beveikia priverstinų 
stovyklos Sibire ir kad 
deportuojami prievartos 
Lietuvos žmonės, ypač 
mas. kad Lietuvoje didžiausias 
tikėjimo varžymas, kad už tikė
jimą vyskupai ir kunigai suimi
nėjami ir tremiami, o bažnyčios 

' uždaromos. Pabrėžtume. kaip
Lietuvoje yra platinama bedie
vybė ir kaip Lietuva kolonizuo
jama, kaip yra aprašyta vasario 
7 Darbininke. Neleidžiama ligo
niams pasiųsti reikalingų vais
tų. Tegul garbingas svečias turi 
progos išgirsti iš mūsų lūpų 
apie mūsų tautiečių už geleži
nės uždangos vargus ir kruvi
nas ašaras. Nušvietus Lietuvos 
katastrofingą ūkinę padėtį, pra
šyti gerbiamo svečio pagalbos 
ir patarimo, kaip, jo nuomone, 
būtų galima geriausiai padėti 
mūsų tautiečiam. Juk nesvarbu 
ir mums neįdomu, ką amerikie
tis pasakys mums apie tioiše-

vizmą. nes mes bolševizmą ge- 
nau pažįstame už kiekvieną 
amerikietį. Bet išklausęs mūsų 
bėdų, tepasako, ką ir kaip 
galėtų mūsų vargstantiem 
Lietuvoje ir šaltame Sibire 
tremtiem padėti.

Mūsų tikslas bus atsiektas, 
jeigu apie mūsų krašto žmonių 
vargus ir jų kruvinas ašaras bus 
rasom? pasaulio spaudoje. Jei
gu musų vaig?i ii taperiai bus 
tinkamai ptiauati musų garbin
giem svečiam, tai pasaulinė 
spauda apie tai rašys.

rovss. Klausytojai turėjo pro- Bolševikai areštavo Lietuvoje 
gc~ susipažinti su kubizmu, eks- Vilniaus vyskupą J. Steponavi- 
p sionizmu. surrealizmu. 
s, akinis menas iškilęs 
šir.it iečio pradžioje.

P Regentas abstraktinį 
pailiustravo savo kūriniais:

c tojas”—metafizinis pa- NĄ už suimtąjį Vyskupą, už 
. as. vaizduojąs nuolatinį

keitimąsi, toliau “Garsų 
ia” ir pagaliau “Abstrakci- 
konkretizmas”.

a.kaita sukėlė gyvų disku- 
kuriose dalyvavo dr. V.

ri.dinaitis, arch. Ė. Arbas, 
i; inis. K. Liaudanskas ir 

k i'urodyta, kad meno vysty
mais turėtų būti rišamas ir su 
fiic ciinėm sistemom. Moder- 

meno atžvilgiu žiūrovų iš
gyvenimai skirtingi ir kūrinio 
i.ue pretacija individuali. Pa
liestos taip pat ir meno apraiš- 
kes ir jų vertė gyvenime bei 
kiti aspektai.

Į iškeltus klausimus bei pa
tukas prelegentas stengėsi iš
samiai atsakyti. Matyti, šiai te
mai buvo stropiai pasiruošęs. 
Ne be reikalo vėliau privaliai 
besikalbant prof. M. Biržiška 
išsireiškė, kad dail. V. Vaitie-

------------------------------------ parapijos bažnyčioje, 147 Mont- 
Visoms MAS kuopoms! gomery Place, bus pamaldos už 

tėvynę. Popiet 3 vai. Our Lady 
of Lourdes mokyklos salėje, 
Butler St. (prie River ir Lyon 
St.), įvyks iškilmingas susirin
kimas. Kalbės žurnalistė Emili
ja Cekienė iš Brooklyn, N. Y. 
Meninę dalį išpildys viešnia iš 
Philadelphijos smuikininkė Bri
gita Pompolytė, akordeonu pa
gros ką tik iš Vokietijos atvy
kęs Jonas Stankaitis. Be to, 
dainuos mergaičių kvartetas, 
bus piano muzikos, deklamaci
jų ir k.

Tą dieną visi Patersono, Clif- 
tono, Passaic, Bloomfieldo, Fair 
Lawn, Maywoodo ir artimesnių 
bei tolimesnių vietovių lietuviai 
kviečiami šiame minėjime da
lyvauti. Įėjimas laisvas ir ne
mokamas.

visus Lietuve?. kankinius ir per
sekiojamus tikinčiuosius.

Tą dieną visi moksleiviai pri
ima minima intencija šv. Ko
muniją ir, kur bus galimybė, 
pasitarus su Dvasios Vadais, su
rengia specialias pamaldas ar
bas susikaupimus.

MAS Dvasios Vadas ir 
MAS Centro Valdyba

P. S.: Jei vasario 19 būtų 
kuriai kuopai netinkama, Mal
dos Diena parenkama artimiau
sią dieną savaitės bėgyje.

Patarnaujame daugiau kaip 100 metų
PASKUTINIU NUTARIMU 3% 
DIVIDENDAI IŠMOKAMI ----yg PER METUS

Dividendai apskaičiuojami
daugiau (3li%

31/2%
PER M~

AFRIKOS GAMTA.

metų ketvirčiais dviems metams ar 
normalaus ir specialaus priedo)

NORMALUS DIVIDENDAS 
PER METUS METŲ KETVIRČIAIS 

NUO PADĖJIMO DIENOS 
apskaičiuojama METŲ KETVIRČIAIS

Užeikite, rąžykite ar telefonuokite bet kuriam mūsų banko skyriui 

THE

KINGS COUNTY 
SAVTNGS BANK 
A MUTUAL BANK 

.. kur Jū*v pinigai tarnauja tik jum*!' 
BROOKLYN, New York

Kasiem Parkwav Office: 
539 EASTERN PARKWAY 

at Nostrand Avenue 
Pirmadieniais - Penktadieniais 
nuo 9 v. ryto iki 3 v. popiet 

Pirmad. vakarais nuo 5 iki 8 v 
PResidont 3-7000

Brodway Office: 
135 BROADWAY at Berfford Avė 

Antradieniais - Penktadieniai* 
nuo 9 v. ryto iki 3 v. popiet 

Pirmadieniais — 
nuo 9 v. rvto iki 7 v. vakaro 

STagg 2-6678

Mernber Federal Deposit Insurance Corporation
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IŠ VISUR

PRELATAS PRANCIŠKUS JURAS

Lengva pasakyti - kur, sunkiau ■ kada
W .' K .» .. - ■ ■' . ;

Pasikalbėjimas su prel. Pr. Juru, sesery rėmejy pirmininku
— K. MOCKUS ...

gi nauji pastatai. Tai mūsų di- ] 
džiausi rūpesčiai. Jie turėtų < 
liesti kiekvieną susipratusį ka
taliką.

Kada ir kur norima statyti 
senelių slaugymo namai?
Kai tik pajėgsime. Juo grei

čiau, tuo geriau. Priklausys nuo 
lietuvių visuomenės, kaip grei
tai ir gausiai atsius savo auką 
į statybos fondą. Kad būtų ga-

mam ir paūksnėm yra apie 70 
akrų žemės. Kada ten išaugs 
stovyklautojom pastatai, pri
klausys nuo lietuvių visuome
nės, kaip rūpestingai ji parems 
jaunimo auklėjimo reikalus. 
Esu optimistas. Praeityje lietu
viai sukūrė virš šimto lietuviš
kų parapijų, pastatė puikias 
bažnyčias, vienuolynus, mokyk
las, labdaros įstaigas ir šimtus 
tūkstančių sudėjo Lietuvos at
statymui. Manome, kad šiais 
skausmingais Lietuvos laikais 
rasis dosnių lietuvių. Yra pasi
turinčių, iš kurių vienas leng
vai pajėgtų pastatyti stovyklau
tojom patalpas ir taip įamžin
ti savo vardą, parodytų meilę 
Dievui ir Tėvynei ...

Ar bus vien mergaičių sto
vykla, ar galės naudotis ir 
berniukai?

— Lietuvių kunigų pakeiti
mai Naujoje Anglijoje: V. Vol- 
kovičius iš Needam, Mass., ne
lietuvių parapijos, nukeltas į 
Cambridge, Mass. lietuvių Ne
kalto Prasidėjimo parapiją pas 
prel. Pr. Juškai t į vikaru. Ku
nigas A. Kneižys iš lietuvių pa
rapijos So. Bostone perkeltas 
į šv. Roko ir šv. Kazimiero lie
tuvių parapiją Brockton, Mass., 
vikaru pas prelatą Pr. Strakaus- 
ką. Kun. Juozas Svirskas iš šv. 
Jurgio lietuvių par. Nonvood. 
Mass., nukeltas į šv. Petro lie
tuvių parapiją So. Boston, Mass. 
vikaru pas prelatą Pr. Virmaus- 
kį. Kun. Aloyzas Klimas iš lie
tuvių šv. Pranciškaus p. Law- 
rence, Mass., perkeltas į šv. 
Jurgio lietuvių parapiją Nor- 
wood, Mass, vikaru pas klebo
ną kun. F. Norbutą. Kun. A. 
Baltrašiūnas iš Haverhill, Mass., 
šv. Ritos parapijos, kur aptar
navo ir lietuvius, nukeltas į 
šv. Pranciškaus parapiją Law- 
rence, Mass., vikaru pas prel. 
Pr. Jurą. Kun. Juozas Petraus
kas iš Cambridge, Mass., nukel
tas į Haverhill, Mass., kurti nau
jos teritorinės parapijos.Šv. Jur
gio buvusi lietuvių parapija, ku
ri buvo priglausta prie ben
dros šv. Ritos parapijos, da
bar bus įjungta į naujai kuria
mą teritorinę parapiją.

— Povilas Dirkis, Chicagoje, 
išrinktas istorikų draugijos se
kretorium vietoje iš valdybos 
išėjusio J. Kreivėno. Draugija 
leidžia žurnalą “Tautos Praei
tis”. redaguoja C. Grincevičius.

— Kazys Petraitis, Belgijo
je baigęs politinius ir sociali
nius mokslus, dabar Oxforde, 
Anglijoje, studijuoja arabų kal
bą ir literatūrą, ruošdamasis 
doktoratui. Jis bus. tu r būt, 
pirmas lietuvis, susidomėjęs ara 
bų kultūra.

— Arnoldas Voketaitis iš-

PreL Pranciškus Juras yra 
visų gerų darbų rėmėjas ir žy
miausias mūsų kultūrinio gyve
nimo mecenatas. Jis yra išlei
dęs eito lietuviškų mokslo ir 
literatūros veikalų, muzikos kū
rinių ir k. Jis taip pat yra la
bai daug padėjęs lietuviškiems 
vienuolynams. Jam yra labai ar
ti prie širdies Nekalto Prasi
dėjimo kongregacija Putnam, 
Conn., dėl labai sėkmingos jos 
veiklos lietuvybės ir kataliky
bės srityje. Kai tos seselės sta
tė koplyčią, statybos komitetui 
vadovavo prel. Pr. Juras. Kai 
joms reikėjo spaustuvės, prel. 
Pr. Juras savo auka padėjo 
spaustuvę įsigyti. Ir dabar, kai 
seselės stojo prieš naujus di
delius' uždavinius, jų rėmėjų 
priekyje stovi vėl prel. Pr. Ju
ras.

Dabar yra labai aktualu pa
žadinti mūsų visuomenėje nau
jų pašaukimų, kad vienuolynai 
turėtų prieaugli ir galėtų ne 
tik tęsti, bet ir plėsti savo 
veikla.

Putnamo seselės iš seno yra 
plačiai įsitraukusios į senelių 
globą ir mergaičių stovyklų bei 
bendrabučio organizavimą. Nau
ji gyvenimo reikalavimai iške
lia naujus uždavinius. Turimi 
pastatai ne tik netalpina sene
lių bei stovyklautojų, bet ir ne
atitinka \ aidžios įstaigų reika- 
hdni:.m. P'.ideiiaui - vajus pa
remti Nekaito Pia.'idė|)niu kun- 
g! ega<.' jos ba-iUs u.- ’ iiujunus 
— iškelti Pauių pasaukimų, pa
statyti naują Matulaičio vardo 
slaugymo namą ir naują mer
gaičių stovyklą. Ryšium su va
jaus pradžia kreipiausi į prel. 
Pr. Jurą ir. dėkodamas už gau
tus atsakymus, skelbiu šį pasi
kalbėjimą mūsų mielai visuo
menei.

Kokie šiuo metu yra pagrin
diniai Nekalto Prasidėjimo 
seserų kongregacijos ir rė
mėjų centro valdybos rūpes
čiai?
Pašaukimų į vienuolinį gyve

nimą ugdymas ir senelių bei 
senučių troškimų aprūpinimas. 
Kadangi nutautėjimo ir nu- 
krikščionėjimo banga labai stip
ri. tad ir jaunimo globa vasa
ros stovyklose gyvai aktuali. 
Kaip seneliam, taip ir stovyk
lų mergaitėm būtinai reikalin-

lyno vienas iš svarbiausių už
davinių — auklėti jaunuolius 
ir globoti senelius.

Ar negalima išsiversti su tais 
senelių namais, kuriuos se
selės dabar turi Thompson, 
Conn., vadinamus Vilią M* 
ria vardu?
Esamos patalpos per mažos. 

Prašymų labai daug. Ir, mano 
manymu, labai svarbu duoti se- “ 

Įima rūpestingiau globoti ir ap- neliams ne vien globą senat
vėje, bet ir sunegalėjusiems lirūpinti senelius, norima visas 

jėgas centralizuoti ir senelių goniams priežiūrą, kad nereikė- 
namą statyti arti kongregacijos 
motiniškojo namo. Putnam, 
Conn.

Kokiu vardu norima tuos na
mus pavadinti?
Kongregacijos steigėjo var

du:’ Dievo Tarno Jurgio Matu
laičio, Matulaičio Namai, Matu
laitis Home. Tikime, kad jis 
veikiai bus pasklebtas palaimin
tuoju bei šventuoju. Jis įkūrė 
šią kongregaciją, atnaujino ma
rijonų vienuolyną, rūpinosi so
cialine globa. Seserų gi vienuo-

tų gabenti ligonių į ligoninę.
Norėtume taip pat informa
cijos apie naujos mergaičių 
stovyklos statybą. Kada ir 
kur toji stovykla bus stato
ma?
Lengva pasakyti kur — prie 

Quasset ežero kongregacija įsi
gijo idealią vietą. Ten yra vis
kas, kas reikalinga stovyklai. 
Ir gamtovaizdis nepaprastai 
gražus, netoli vienuolyno, tik 
7 mylios. Maudymosi vieta pri
vati, erdvi; o pastatam, žaidi-

Tai priklausys nuo vadovy
bės. Neabejoju, kad atskirais 
atvejais galės ir kiti pasinau
doti.

LFB Suvažiavimas ir diskusijos
Rytinės Amerikos LFB su- savanoriškai pastudijuoti ir ku

ria lituanistikos sritį... Kitos 
rezoliucijos įeiškė įsipaieigoji- 
mu bcndi uomenei. Baltui, sa
vo o; ganizacijai.

Vakaie ten pat su svečiais 
Vasario 16 proga buvo disku
tuojama tema: “Penkiolikos me
tų kultūrinis derlius ir — kas 
toliau”. Apžvalginėje dalyje 
apie praeitį kalbėjo Pr. Naujo
kaitis — apie literatūrą, dr. A 
Šlepetytė — apie mokslą, K. 
Čerkeliūnas — apie sportą; L. 
Dambriūnas ir L. Sabaliūnas

T«sH visom jėgom kovą už ~ aPie ide)as' ku™m buv0 
laisvą ir nepriklausoma Lietu- įpr^mmama tremties kultunne 

■5 va, - Rūpintis pažinti, supras- veikla^ Pažanga labuusiai buvo 
U. ivertinU padėtį Lietuvoje, Uteraturos menkes-

sutinkant su pagarba Mekvie- ne rasta moks,°- S11P-
no lietuvio. Lietuvoje esančio. "lausla literatūrinės kritikos, 
kūrjbines ir tikrai lietuviškas Buvo paryškinta taip pat kai 
pastangas. - Demaskuoti Lie- kun>( g™™“ rėl- 
tuvos okupanto kolonizaoiios. kalas nauJau i ateitl- 

Apie tai toliau ir kalbėjo A 
Barzdukas, V. Valaitis ir dr. V. 
Vygantas. Iš pasisakymų buvo 
matyti jaunosios kartos naujos 
formos santykis su tauta, ta
čiau tebesąs gyvas atsakomy
bės už tautą pajautimas. Jau
nųjų pasisakymai labiausiai ir 
domino susirinkusius. Iš publi
kos dar kalbėjo dail. K. žo- 
romskis, dr. B. Radzivanas, dr. 
A. Šmulkštys, A. Diržys. Pasvei
kinimo žodį pasakė LL Komit. 
pirmininkas V. Sidzikauskas. 
Diskusijom įgudusiu mostu va
dovavo dr. J. Girnius. Disku
sijų vakarą atidarė ir užbai-. mas sudarė iškilmingą ir susi

kaupusią nuotaiką. Gražų pa
mokslą pasakė Msgr. John Cart-

) važiavimas vyko New Yorke 
Baltijos Laisvės Namuose vasa
rio 11. Vadovavo dr. A. 
Šmulkštys (Philadelphia), dr. V. 
Dambrava (Wash.), E. Bal
sys (Waterbury), sekretoriavo 
Raugienė (Philadelphia). Po 
penketo valandų svarstymo te
ma kas įmanoma daryti Lietu
vos laisvės, tautinio solidarumo 
ir kultūrinės dinamikos baruo
se, nusistatymus ir pasiryžimus, 
suvažiavimas subendrino rezo-
liucijom. Tarp jų pvz.:

PUTNAMO mergaitės vaidina “Užburtą šalį”.

NEPRIKLAUSOMYBES ŠVENTE WASHINGTONE

rusifikacijos ir ateistinimo už
mačias, ypač kreipiantis į vie
tos amerikinę spaudą, — Pa
laikyti ir remti mintį, kad lais
vojo pasaulio lietuviai derintų 
bent nusistatymus aktualiais 
klausimais, iki bus įvykdyta po-. 
litinės vadovybės vienybė, — 
Siekti, kad Laisvosios Europos 
radijas atsisakytų nuo Baltijos 
valstybių diskriminacijos ir duo
tų šiom tautom transliacijas; 
taip pat siekti, kad Amerikos 
Balso lietuviškos programos bū
tų sustiprintos savo turiniu, — 
Prašyti Brazilijos vyriausybę, 
kad atsisakytų nuo užsimojimo
uždaryti Baltijos valstybių at- S® K. Kudžma. New Yorko bi- 
stovybes. — Kreipti bičiulių ir tiulių pirmininkas.
kitų lietuvių dėmesį, kad didžio
ji jaunosios kartos nulietuvė- 
jimo priežastis yra nepakanka
mas tėvų rūpestingumas su 
priešmokyklinio ir mokyklinio 
amžiaus vaikais, ir dėl to ape
liuoti į jų sąžinę, — Kreip
ti bendruomenės vadovybės 
dėmesį į reikalą parūpinti 
leidinį, kuris būtų katekizminė 
direktyva ir pagalba tėvam 
priešmokyklinio ir mokyklinio 
amžiaus vaikų lietuviškumui 
palaikyti ir plėsti; jei būtų rei
kalo, bičiuliai žada talką to
kiam leidiniui paruošti, — 
Kreipti akademinio

Ar kongregacija gauna pa
kankamai naujų kandidačių?

Tamsta palietei labai opų 
klausimą. Atsakysiu vienu žo
džiu — nepakankamai, žmonių 
prieaugliui didėjant, pristato
ma daugiau mokslo bei labda
ros įstaigų, bet joms stinga va
dovių. Kas ir lietuviškas Įstai
gas aprūpins, jei ne lietuviški 
pašaukimai? Reikalavimai iš se
selių didėja, o nenorima, kad 
jaunuolės įsijungtų į jų eiles. 
Tėvų ir auklėtojų pareiga pa
šaukimus ugdyti. ■

Ko lauktumėte iš lietuvių vi
suomenės?

Moralinės ir medžiaginės pa
ramos. Norime, kad katalikiš
koji lietuvių visuomenė parem
tų Nekaltai Pradėtosios Mari
jos seserų kongregaciją malda, 
geru žodeliu, gražiu pavyzdžiu 
ir aukomis. Seselių reikalai yra 
mūsų visų lietuvių reikalai. Jos 
auklėja jaunuoles ir globoja 
senelius. O šie yra mūsų bro
liai ir seserys. “Kas nemyli sa
vo brolio, kuri mato, kaip jis 
gali mylėti Dievą, kurio nema
to?” klausia šv. Jonas Apašta
las.

skrenda. į New Orleans, kur 
vasario 23 ir 25 New Orleans 
Opera House dainuos Mozarto 
operoje “15on Giovanni” Lepo- 
rello partiją. Balandžio 17 Hart
ford, Conn., A. Voketaitis dai
nuoja operoje “La Boheme” 
Colline partiją.

Sostinės lietuviai nepriklau- wright, visados parodas daug colno paveikslo per diplomatų 
somybės šventę pradėjo St. palankumo lietuviam ir suran- 
Matthew’s katedroje, kur buvo 
išklausytos iškilmingos mišios, kenčiančiai lietuvių tautai. Pa- 
Katedros choro puikus giedoji-

NEPRIKLAUSOMYBES MINĖJIMAI
PITTSBURGH, PA

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas bus vasario 19, sek
madienį, 3 vai. popiet lietuvių 
piliečių svetainėje.’ Ryte 10 vaL 
šv. Kazimiero bažnyčioje Lietu
vos intencija bus pamaldos. 
Mišias aukos ir pamokslą pa- _____________ ________
sakys kun. Alfonsas Sušinskas, skaitys prel. Pr. Juškaitis. 2o- 
šv. Izidoriaus par. klebonas iš jį apie Vasario 16 reikšmę tars 
Braddock, Pa. Svetainėje kal
bės miesto majoras J. Barr, j0 studentas. .Paskaitą skaitys 

jaunimo kongresmanas J. Fulton ir E. Elena Vasyliūnienė. Meninę da- 
dėmesį, kad studijuodamas hu- Mikužiūtė iš Chicagos. Progra- jį sudarys solistai, duetas, pa- 

\ manistinius mokslus, pasiimtų mą išpildys šv. Pranciškaus rapijos choras ir parapinės mo
kyklos vaikai. Dalyvaus Jurgis 
Lisauskas ir Pranciška Susla- 
vičiūtė - Bany iš Lawrence. 
Mass., Irena Mickūnienė iš 
Dorchesterio, Elena Dausienė 
iš Cambridge. Visi lietuviai, gy
veną Cambridge, Sominerville. 
Brighton. Watertown. Belmbnt, 
Arlington, Lexington. Medford. 
Melrose ir kitur, kviečiami gau-

< šiai dalyvauti. Programa bus

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
p per Lietuvių Prekybos Bendrovę Londone'. 
J kurios atstovybėje yra didžiausias jvairių 
► medžiagų ir kitų prekių pasirinkimas.
J Už atstovybės sąžiningą ir pigų patama- 
J rimą yra gauta daug padėkos laiškų.
» Prašoma kreiptis ir įsitikinti pas atstovą

JONĄ DAUGIRDĄ

Tel. EV 7-4940 EV 4-1232

akademijos auklėtinės, vad. se
seriai M. Pranciškai. Kor.

CAMBRIDGE, MASS.
Vasario 16 minėjimas bus 

vasario 19, sekmadieni, 3 vai. 
popiet C.A.L. klubo patalpose. 
163 Harvard St. Invokaciją pa-

Vytenis M. Vasyliūnas. Harvar-

, * neilga, bet intensyvi ir Įdomi.
I. V.

.— Philadelphijos ateitinin
kai sendraugiai Vasario 16 pro
ga surinko Lietuvos laisvinimo 
reikalam 150 dol. ir įteikė Al
to Centrui Chicagoje.

— A šešplaukis-Tyruolis pa
ruošė vadovėlį VI skyriui “Ten, 
kur Nemunas banguoja”. Turi
ny: skaitiniai, tėvynės pažini
mas, gramatika, pratimai, dai
nos.

— Kultūros kongresas numa
tomas rengti JAV Bendruome
nės drauge su Kanados Liet. 
Bendruomene.

KEARNY, N. J.
New Jersey Lietuvių Tary

bos surengtas Lietuvos nepri
klausomybės minėjimas vasario 
12 įjungė dar vieną liepsnelę 
į mūsų tautos kovą dėl laisvės.

. Į minėjimą susirinko nemažas 
būrys lietuvių, sakyčiau, patrio
tų, kurie dar tėvų žemės nėra 
pamiršę arba jos atsižadėję. 
Galėjo būti ir daugiau, jeigu 
Newarkas, Patersonas, Eliz^ 
bethas ir kitos vietovės būtų 
labiau į šią bendrą šventę įsi
jungusios. Tačiau minėjimas ir 
taip pavyko ir gražiai praėjo.

Kun. R. Tamošiūnas iš Sibi
ro tremtinių maldaknygės pa

priėmimą Baltuosiuose Rūmuo
se vasario 8.

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
Kongreso narys William T. 
Murphy, demokratas iš Chica- 
gos. Jis pasisakė, kad jau 26 
metai iš eilės dalyvaująs Lietu- „ ' - . 4 v vieuiiiiuu iiidiuciJYiipa-
vos nepriklausomybės paminė- ^tė momentui pritaikytą mal- 
jimuose įvairiose vietose. Savo 
kalboje pabrėžė, kad rusams 
neturi būti padaryta nei viena 
nuolaida (We mušt not grant 
one concession to Russia). Dar 
sveikino Latvijos atstovas A 
Spekke ir estų bendruomenės 
atstovas J. Klesment. Buvo pri
imta keturių punktų rezoliuci
ja, kurioje pasmerkiamas rusiš
kas kolonializmas, reiškiama 
padėka Amerikos vyriausybei 
už mūsų laisvės kovos palaiky
mą, prašoma reikalauti Jungti
nėse Tautose, kad būtų atstaty
ta Lietuvos nepriklausomybė, 

sas pamaldas bažnyčioje’skelbė pagaliau siunčiami sveikinimai 
ir prašė dalyvauti Lietuvos ne- tautiečiams pavergtoje Lietu- 
priklausomybės minėjime vasa- voje.
rio 19. sekmadienį. Ryte 11 vai. Po kalbų jauna studentė Bi- 
bus mišios. Giedos parapijos rutė Babarskaitė gražiai padai- 
choras ir solistai. Solo giedos navo keletą dainų, pianinu pa- 
Anna Radzwillas - Globis. d u e- lydint G. Petkevičiūtei. Užkan-

dąs gražių paguodos žodžių

baigoje sugiedotas 
himnas, gaudžiant galingiems 
katedros vargonams.

Vėliau “Catholic Dauthers” 
klubo patalpose įvyko paminė
jimas, kuri įspūdingai pravedė 
VVashingtono Amerikos Lietu
vių Dr-jos pirm. B. Darlys. In- 
vokacijas sukalbėjo Msgr. John 
Abbo, Katalikų univ. profeso
rius. ir pabaigoje kun. J. Zno- 
tinas. Lietuvos pasiuntinybės 
vardu pasveikino ir turiningą 
kalbą pasakė Lietuvos atstovas 
J. Rajeckas, kuris papasakojo 
ir apie reikšmingą pasikalbėji
mą su prez. Kennedy prie Lin-

Lietuvos

Leonardo Baukio, Juozo sū
naus. gimusio 1920 m. kovo 
20. ieško jo sesuo Ona Bau-

BRIDGEPORT, CONN.
Praėjusi sekmadienį klebonas 

kun’ J. V. Kazlauskas per vi-

džių metu buvo, progos susitik
ti ir pabendrauti VVashingtono 
lietuviams, kurių susirinko arti 
pusantro šimto. Matėsi daug

tą — Elena Janiūnas ir Vla
das Barius. Po mišių, išeinant 
iš bažnyčios. Ims priimamos au
kos Lietuvos laisvinimo reika
lam. Prašoma visų dalyvauti jaunimo. Komitetas gražiai pa
našiose ir savo auką Įteikti rin- sidarbavo. ypač daug prisidėjo 
kėjam. Jos bus pasiųstos Alto 
centrui. O. gimusi Louisa Jurkienė. J. B. 350 dol.

dą o 'pagrindinis kalbėtojas 
adv. Ch. Paulis savo patrioti
nėje kalboje 
sų kova dėl 
laimėta, nes 
tautos gauna

kytė - Jakimavičienė iš Kauno 
rajono. Rokų plytinės gyven
vietės. Paskutinį kartą buvo 
gautas laiškas iš Prancūzijos 
1948. Jis pats arba ką nors 
apie jį žinantieji prašomi ra
šyti Darbininko administracijai.

pabrėžė, jog mū- 
laisvės turi būti 
jei puslaukinės 

laisvę, tai istori
nė Lietuva negali būti visą lai
ką pavergta.

Minėjimui vadovavo ir New 
Jersey gubernatoriaus R. Mey- 
ner išleistą Vasario 16 proga 
proklamaciją paskaitė tarybos 
pirmininkas adv. Fr. Gelinitis.

Meninę dalį išpildė Lionė 
Juodytė. Labai gražiai praskam
bėjo “Kur bakūžė samanota” 
— Vanagaičio; taip pat visiem 
patiko Salomėjos Cerienės “Lie
tuvos laukai”, “Kada girdžiu 
aš dainą” ir “Rauda”.

Tarybos valdyba įdėjo nema
žai darbo minėjimui surengti. 
Ypač daug dirbo sekretorius 
inž. VI. Dilis. Tokių pasišven
tėlių kaip Diliai mums reikė
tų daugiau. Aukų Lietuvos lais-

RUOŠIAME LIETUVIŠKAS VESTU
VES.' SALES PARENGIMAMS IR 
SUSIRINKIMAMS NEMOKAMAI.

'»«. MV 3-292Svisados energinga Amerikoje vinimo reikalams surinkta apie
VACYS STEPONI S



In Bronx N.Y. $10 Per WėekCOLLEGE NURSING HOME

Catholics VVelcome - Inspectio.i
E

Invited — MO 9-6437

DAY CARE FOR CHILDRENvasario
INSURANCE - REAL ESTATE

TAPPAN HILL JOHN ORMAN . AGENCYWEST HILL

EXPERIENCED MOTHER
110-04 Jamaica Avenue

Tel. VIrginia 6-1800

LILY POND

* 943 Elizabeth AvenueATTENTION WILLIAMSERIDGE

Skyrių veda JONYNĄ ŠIŠIENE

<įu‘---ns BLvd — Jamaic: 
R-mhii Available F<>r

WORKING MOTHER 
WILL DAY CARE CHILD 

Catholics W.-!conir Reasonable 
Near all Transportation 

AX 7-5590

• Individus! Diets ♦ 24 H..ur Nursing 
S«-rv ice • Audi-evisual Patient t«r Nurse 

Physiotherapy Facilities <>n Pn-tnis-s 
INDEPENDENCE 1-5000 

1-icens.d by N.Y. Dept. Hospitals 
119-15 27th. 'Avenue Flushing N.Y.

In B-klyn Private Home 
Catholics VVelcome Reasonable

P. M. in Charge
PR 4-3154

S.-nil-- and Clironic Patients 
Ideal for tli-- Care of Elderly Peoplc 

Approxiniately 10 Acres 
Staffed by Over 100 Nurses 

Supervis»-d Recreation Facilities 
For Information Call 

Kl 9-8440

AT THE
POST HOUSE RESTAURANT 

39 Post Avė. Westbury L. 1.
Itali.-ui Co-.isine 

Faciliti-s f..r Sniall 1‘arti- s 
EO 4.9721

THE FAMIOUS HAY LOFTS"
"3 Girls and a Boy" 

Country — West.-rn Music
Island Soiind 
ne - 15 M nu'

O

Parašas

1961 m., vasario 17 d., nr. 13.

KO?
RĘST HOMĘS

Siekis trijuose matavimuose
Naujienos vasario 4 apžvel

gė M. Sluckio rasini apie ke
lionę po Ameriką ir davė 
traukų. Pvz.:

"Susiranda sau Ameriką 
tie. kurie pilni neapykantos 
pagiežos darbo žmogaus išsilais
vinimo kovai, jo iškeltai viltin
gos spalvos vėliavai ... Beje, 
šitiems ir ieškoti nereikia — 
Amerika juos suranda pati, ne
svarbu. kas jie bebūtų: fašistų 
parankiniai iš Rytų Europos 
ar kruvinojo diktatoriaus Ba
tistas budeliai ...

"Mums jau Niujorke pasako
jo. jog dar vasarą drumstė 
vandeni užjūrio buržuazinių 
nacionalistų saujelė: rėksniai 
mitingavo, apeliavo Į preziden
tą, į Baltuosius rūmus. Į spau
dą ... Veikiausiai tai buvo pa
čios amerikinės valdžios išmo
nė, savotiškas išankstinis psi
chologinis apdorojimas".

Tuos žodžius skaitydamas 
prisiminiau A. Lansbergio pa
tarimą: “Įvertinti Sluckį kaip 
rašytoją tėra vienintelis matas 
— literatūrinis; įvertinti jį 
kaip žmogų aplamai yra etinis

■ matas". (Darbininkas.

Catholics vvelcome at Roce Haven. 
Resident Home for older people. A 
spacious house in a setting of rose 
gardens and shade trees in historic- 
al Lichtfield. Menu carefully plan- 
ned; registered nurse on duty at all 
times. Completė fire. proteetion by 
Sprinkler System.. — North Street. 
Lichtfield. Conn. JOrdan 7-8242

TO PLACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANCF 
Call LO 3-7291

CHILDREN 8OARDED

CHILDREN 1 - 5 YEARS

ir 
ir

Sluckio 
ar žmo- 

patarė 
“Komu-

AMERIKOS katalikų vyskupų vajus vyksta kovo 15-21

DISPLAY RESTAURANT

CONVALESC. HOMES

NESTLEOOWN 
CONVALESCENT HOSPITAL Ine. 
CHRONICS & CONVALESCENTS 
Registered Nurses in Attendance 

59 Courtland Avė.. Stamford. Conn. 
Mrs. Alice L. Parish. Director 

Tel. OAvis 4-4649

Given Day Care - By 
Esperenced Mother 

In Brooklyn Private Home 
Hl 3-3071 ‘

CHILD CARE DAILY
Free Pick Up & Delivery 
Brooklyn Private Home 

Resonable 
ST 3-7843

NURSiNG HOME

VALLEY STREAM NURSING. HOME

392 W st Merrick R«ad 
Valley Stream L. I 

Chrvnic’s — Invalidas — Elderly Peopb- 
r?:as»>nai:i.e prices

"In th-- Country — a Stop fr._>in City" 
VA 5-9443

SCARBOROUGH HALU
Revolutionary’ Road 
Scarborough. N. Y. 

Bcautifull Acrcs — Ovcr Looking the 
Hnds--n

PRIVATE ROOMS or SVITES 
Espect Care — Reasonable Prices 

Wl 1-1535

ExceUent Day Care for Children 
2 — 4 Years of Age Manhattan

Reasonable 
FO8-4995

Catholics Welcome ■
Day Care For Chiklren 

2 to 4 Years'Of Age 
Hours: 7 A.M. to 6 P.M. Reasonable

OL 3-4336

Ėxcellent Day Care

Staten Island Repairs Contractor
Brick masonry. Conerete work. Cin- 
der block garages. Chimneys lined 
Asphalt drivevvays. Conerete break; 
ing. Trench digging dirt fili. Spe 
cial consideration to religious insti
tutions. Kari Kerber. YU 4-1028

Tel f ARplegate 7-0349

BANGA TELEVISION
34-23 FULTON STREET BROOKLYN 8, N. Y.

tfAUDOKITfiS PROGA!
Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai. Žemiau sezono kainos 

o 40^ nuolaidos vokiškiems Blaupunkt radio bei stereo HI-FI 
aparatams •
Dideli atpiginimai aukščiausiai įvertintoms Admiral ir Motorola 
23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

Nemokamai dovanos su kiekvienu pirkiniu

Sav. V. ZELENIS

Televizijos, HI-FI bei vokiškų aparatų-taisymas atliekamas RCA 
— kvalifikuoto techniko

Darbo valandos: kasdien iki 7 vai. vak.; penktad. iki 9 vai. vak.

HOLY LIGHT
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS

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

EVergreen 7-2155 Resid. ILlinois 8-71 18

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

Begalvojant, ar tuos 
žodžius rašė rašytojas 
gus, V. Brazdeikienė 
prieiti iš kitos pusės: 
nistinį rašytoją negalima ver- • 
tinti literatūriniu metu; tėra 
vienintelis matas — partinis 
(Darbininkas, vasario 14).

Nusprendžiau pagerbti visus 
patarimus, kad nesukelčiau 
naujo nepasitenkinimo ir įver
tinti taip rašantį Sluckį visais 
trim matavimais. Partiniu — 
Sluckis parašė apie savo kelio
nę taip, kad partijai patiktų. 
Taigi partiniu matu vertinimas 
teigiamas. Etiniu — reikia jį 
vertinti tokia etika, kurią jis 
išpažįsta, vadinas marksistine- 
leninistine, o tai etikai yra ge
ra. kas tinka partijos Įsaky
mam. Taigi etiniu atžvilgiu ver
tinimas teigiamas. Literatūriniu 
— autorius parodė daug fanta
zijos. faktus iškraipydamas, me
luodamas ir skaitytoją apgau
dinėdamas. parodė daug lyri
nės emocijos, jausmo, nekomu- 
nistus koliodamas. Taigi verti
nimas teigiamas ir trečiuoju 
matavimu. Išvada: Sluckis vra I 
teigiamas tiek, kad tiktų ir į' 
smulkius žulikus. ne tik į lietu
vių rašytojų reprezentantus.

A. SCHWAB & SON 
Pork Store and Meat Market

Pirmos rūšies mėsos ii- mėsos gaili
niai. Įvairių rūšių namų gamybos 
dešros — Pristatome ir urmu. 801 
Seneca Avė., kampas Putnam Avė. 
Brooklyn. N. Y. — Telef. VA 1-5828

ALBERT MAIER, INC.
Pork Store 

PUIKIAUSIA KIAULIENA 
IR DEŠROS 

Urmu ir detaliai
1927 Washington Avenue 

TRemont 8-8193 BRONX 57. N.

Bęautiful estate & vievv of Hudson 
Amrncan-Continental Specialties 
Private, Rooms. Large and Small 

Suitable any funetion
Accomnrodation u p to 350. Rte. 9 
off Highland Avė. <30 mi.) Manh. 
Tarrytotvn. N. Y. MEdford 1-3030.

Richmond Hill 18. N. Y.

REAL ESTATE

SCARSDALE VICINITY 
L <4d Ratich Tvpv 

2 Tile Baths 
Tist.-fiilly Decorated - 

ihnibbed - Endc.sed rear

3 Ftdrrns

B^autifullv 
Yard s:x F

Own*r r $38000
E.W.LIGUT

NE 3-9376

HOUSES WANTED
Ali Boros

GOOD PRICES PAID

PR 1-9160

ROOM ■ BOaRD

CATHOLICS VVELCOME
TRAINED NURSE UILL BOARD 
Elderly Per on Wanting Permeneat

- - Oi t Room Pore h - -no 
.irs Kscėllent Fu-d 4 Care

$40 & up
VI 3-6758

RELIGIOUS ARTICLES

lEAUTIFUL Rf»S.1RY in Stnu-
birthst'.nc mskės th.>’ip >t-

f ii tnd chcrlsh- d Frnst^r g1ft. 
SAnd m-.nrh >>f birth and $1 f**r
•Ach ropary.

Richmore Service Ine.
451 Thatford Avė Bklyn. 12. N. Y.

EAST COAST ATTIC & Basement 
Co., Ine. - Specializing in finished 
basements 4 bęautiful shotvrooms 
in New York arca with full s z- 
model rooms. Get our estimate! Ask 
for Mr. '•L". Mineola. 211 E. Jericho 
Tpke. Pioneer 7-43oO: North Lindęn- 
hurst. Albany Avė. off Rt. 109. Tel.

VVILLIAM RUECK’S New Hyde 
Park Inn 214 Fericho Turnpike. 
Ne\v Hvde Park. L.I. N.Y. Famous 
for Weddings. Communion Break- 
fasts. Ordinations. Banguets. and 
all Sočiai Functions. Large & small 
private dining rooms. Luncheon - 
Dinner served daily. FL 4-7797.

For the finest Italian-American 
Cuisine

STEVE OF FIRST AVENUE 
HAIR ŠTYLIST

464 Ist Avė. (tarp 10 ir 11 St.
* New York 9. N. Y.

Mūsų sp-ci:«!ybė — ilgalaikė.® pf-uskų 
bange-s. dažymas", sūiližavimai* 

i ir kirpimas
Kam r.jkia kur nors kitur eiti? Juk Čia 
viską salite rasti. -Kainos pritaikytos 
ki.-kvi. r.os pajėgumui. Ilgalaikės bandos

M A S C H I O
RESTAURANT & COCKTAIL 

LOUNGE
123 Ridge Rd. Lyndhurst. N. J.
Rt. No. 17 — GEneva 8-9491

NURSING HOME
Home for Convalescen+s, 

Chronics and the Aged
New, Rench-type, Fireproaf 
Building
Complėte Nursing Care 
PLanned Recreation, Television 
Cheerful Atmosphere
Comfortable, modern rooms 
Air Conditioning optional

Spiritual care of patients 
provided for 

150 Lily Pond Avė.

Mothers — Ex.-llcnt 
Day And Evening Car<- 

F«.r Children — While Y<>u W<>rk <
Shop — Private Home — Catholics 
W«4cotne — Reasonable Prices —

H. W. MALĖ - FEMALE

r.n

ridutinės.
WHYTE'S Fulton Street

Arrochar. Staten Island. N. Y..
YU 1-5300

COUPI.E WANTED

Patvarus plauku sudėjimas ban- ęg 

Pirmadieniais, antradieniais, trečiadie
niais. Sudėtingas, geresnės kokybės — 
kasdien. Įprastinės kainos nuo 512.5b 
iki 25Jirt dabar nuo SS.50 iki 12.50.

Darbas geresnės kokybės negu kada

ATENTION — MEN and

145 Fulton St. — CO 7-2233. Open 
11 A.M. - 9 P.M.: Closed Sat.& Sun. 
Dinner - Luncheon a la Carte. For 
the Discriminating, The Finest in 
Food served in an atmosphere of 
charm and dignitv. — Uptowh 344 
West 57th St. - JU 6-7900. Open 
Daily Noan - 10 P.M.: Closed Sun.

BUILDERS

M. R. CUNNINGHAM, INC.

ROOFING - SIDING - LEADERS

WOMEN! STARKS VIENNESE 
RESTAURANT

ALUMINUM WINDOWS.~Carpent- 
ry. Special Consideration Given to 
Religious Institutions. — GI 8-5123.

Plūs 
Un>dair.x Giri — Matare 

R — R--c< nt — Reforences
-■ -'m- S'-arfy - Ali Couveniencr.M

■c •■■.ūd Etiipl-.yni-nt Agency
S East Hantsdal* Av<-. Plains NY.

WH 6-2250

Will Day Care Children. 
Catholics Welcome — 

Excellent Care — Reasonable Prices 
Call after 6 P.M. U N 5-8397

MERCURY Parcel & Trading Co
Elizabeth. N. J.

Phone: ELizabeth 4-7608
Siuntiniai į

LIETUVĄ. UKRAINĄ. LATVIJĄ,- ESTIJĄ ir kitus kraštus

SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS

> Didelis pasirinkimas vilnonių atraižų vyriškom bei moteriškom eilu- 3
* tėm. paltam; vilnonės skaros, kilimai, lovų užtiesaali ir kt. • Pri-
► imami užsakymai ir raštu. Jums patarnaus lietuvė mošeris. kalbanti 
’ įvairiom kalbom. Mandagus, kruopštus ir nebrangus patarnavimas.

Kviečiame jus tapti mūsų klijentais

►

You Can Earn Exfra Money 
Calling on Parochial Schools 

lf you can work Severai hours a 
day, have any sales experience and 
enjoy meeting cultured people, ycu 
can make an extra yearly income 
with Alston Studios, Ine. We have 
a photographer in your area who 
ta kės bęautiful color portrarts būt 
needs help presenting our class 
po rt ra it u re to local school execu- 
tives, You vvould show samples of 
Alston work taken in other Paro
chial Schools and ekplain the low 
cost Alston plan. There is no high 
pressure selling needed nor permit- 
ted. If you are interested in locally 
representing the nation’s pioneer 
and leading school photograpbes, 
please write Eugene D. Boyer, Sales 
Manager, Alston Študios, Ine. East 
VVeymouth, Mass. (Adv.)

ED 5-5000

Nove at New Location
LL'NCH - DINNER - SUPPER
Open Daily 11 A.M. to 11 P.M.

1278 3rd Avenue (Nr. 73rd Street>

MUSIC INSTRUCTIONS

Radijo programos
BOSTONO LIETUVIŲ

RADIJO VALANDA

Atidarą nuo 8:30 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro 
Sekmadieniais nuo 8:30 vai. iki 4 vai. popiet.

Pagrindinė kontora: 80 East 7th Street, New York 3, N.Y.

R H 4-9578 RE 7-5110

SHANTUNG RESTAURANT JUNGS

Chincsc and American F.»-d 
Tray Our Exot;c House Sp.-cial 

12 Cours.- Dinner For 2 
Banqu»t Stylc

C.>cktail Lounge — Private Parties 
. Sįe-ciaJ Consideration to Religious 

Groups 
44 GREAT NECK ROAD 

GREAT NECK. L. I. 
H U 7-6070

NORTH SHORE PTEAK HOUSE

"Famious For Steaks" 
Ala Cart«- Only 

Coctail Loungr — 
YOUR HOST X CHIFE 

HERMAN X LUISE 
C1'»««ed Tucsday 

SjH-cial C'-nsidaration tu Religious 
Groups

611 NORTHEN BLvd 
Great Neck. L. I. H u 2-3133

PIANO TAUGHT

OTHER COURSES 
Beginers Any Age 
Reasonable Prices 

WA 6-7005 
Evening

FROZEN FOODS

MUNICIPAL BEEF CO.. INC.
15-15 — 122nd St.

C-dle^e Point. L. I. 
Catering to Home Freez*rs. 
Ali Meats cnt to Yourtikinc 

Ask for Fr»-e C'-nsiltation 
DaJlv Nassau — Suffo'k Dellveries 

EstablL-hed 1913 
4 Month Paym-nt Plan 

Fuji Guarent-* 
Special Consideration to 

Religious Institutions 
PI 1-3844

SCHOOLS
FOR PETITE WOMEN
Exquisite Sample -Shoes

Famous Brands $4.95 up.
FELLER’S SAMPLE SHOES 

1576 Broadvvay at 47th St., NYC 
Room 303 Cl 6-4978

SUMMER RESORTS

ROCK VI E W HOUSE
U.S. Highvvay (Near Port Jervis) 
i 206. Montague. N. J. — 5 mi
nutes w.tlk to Catholic church. 
Termis - Gotf • Svvimming - dfln- 
cing - Exc»llent food. Write for 
brcchure "L” or phone Charles 
or Louise Reinhsrt — Monteryje 

3 2263

S «• G MEAT MARKET
htTVH^f

MIRONO MAISTO KRAUTUVE 
Homr-Made Rolognn 

ANTANAS VAITKUS, vedėjas 
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTTTVftMS ir POBŪVIAMS
Pristato i namus lietuviukus skilandžius ir sūrius
> all ordris special price for VVeddings and Partlea

318 Grand Street; Breoklyn H. N. T Tel. Stact 2-4329

CATERSRS
t

A-1 ca'tering by r u o y
Catering for All Occasions in your 
Home — Church — Office or Club. 
Small Parties accomm-aiated in our 
newly expan<led facilities. Special 
consideration to Religious Groups 
387 So. Oyster Biy Rd.. Plainview 

WE 1-8787

MOUNT ST. MARY
Catholic CoUege Preparatory school 
for girls. Grades 7 thru 12. Fully 
accredited. Modern fireproof build- 
ings on 42 aere campus. Friendly 
homelike atmosphere. Sportą, muš ę, 
art. dance. DOMINICAN SISTERS,

Liberty St„ Newburgh, N. Y.

HOTELS

FLANDERS

Atlnnti’’ City — N.Y. 
r/Mi F -. t FPun St. Nicholai" Church 

Or»ning on March 25th

WELC<>ME MEMF.ERS
National Cntholic Edticati<>nal ASSN. 

Y.ar« ..f (ri-Mi Innk»—ping 
Y.eib.!k Arthur — Y<>n — Tnnk.-.-pem

MOTELS

THE HILLCREST 
MOTEI, INCORPORATED

Privncy Unlimited: Free TV.. Air 
Cond. Rcstaurant ncarby, Ck>se to 
City Spėria) rona<der»tlon giv.>n to 
Religtous Qmup’. — 1053 Northern 
Blvd., Roslyn. N.Y. — MA 7-4885

ved. Jonas J. Romanas, sr.
WHIL — 1*30 kil Medford, 
Mass.
Sekmadien. nuo 11 iki 12 vid. 

a
LAISVES VARPAS

Krautuvė: 75 East 7th Street • Tel. OR 4-3930
Mūsų firmos geriausia rekomendacija — tai 
tūkstančiai pastovių klijentų visoje Amerikoje

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte Į 
ĄM bangomis 1190 - kilociklų < 
FM bangomis 105.7 megaciklų < 
iš WK0X, Framingham, Mass. <

# t
RADIJO PROGRAMA < 

ved. S*ep. Minkus, Boston, J
Mass. j

WLYN — 1360 kilocycles Į 
Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p. ]

* !VYČIŲ PROGRAMA I 
WL0A — 1550 kil. Braddock, < 
Peniu.. I
Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p. I

a
LITHUANIAN MELODIES 

ved. Ralph J. Valatka
WJLB — 1400 kil., Detroit, 
Mich.
šeštad. nuo 5 iki 5.30 popiet.

DARBININKO skaitytojai maloniai yra prašomi 
ilgai neužtrukti su prenumeratos atsilyginimu 1961 me
tams. Dar yra skaitytoju, kurie Darbininko prenumeratos 
neapsimokėję už 1960 metus. Kas dar nespėjo sumokėti 
prenumeratos už 1960 ir 1961 metus, padarykite tuojau.

Jusi į patogumui prašome naudotis šia atkarpa: 
Siunčiu Darbininko prenumeratą už .................

metus, auką $................... Darbininko kalendoriaus išlai
doms padengti bet lietuviškai spaudai paremti.

Pavardė
Adresas

AR JCS NEPERMOKATE
už savo automobilio apdraudę?

Virš 21.000.000 automobilių savininkų 
moka daugiau, negu reikalinga.

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

Dideliam apdraudos sutaupymui, geresnei savo apsaugai
ir greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostolių atlyginimo.
Kreipkitės:

ALBERT F. PETERS (Petrauskas)
APDRAUDOS SPECIALISTAS

84-17 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21. N. Y.
Tel. VI 3-1477

NAMŲ ADRESAS 
166-53 — 95th Street Ozone Park 17

WINTER CARDEN TAVERN, INC '
VYTAUTAS BELECKAS 

SAVININKAS
1883 MADISON STREET

BROOKLYN 27, N. Y.
< Ri<igewood >

Te! EVergreen 2-6440

Salė vestuvėms, 
kioms pramogoms. Be to, 
duodami polaidotuvinlal 
pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieina
momis kainomis.



i

D O V A, N O 8 GIMINĖM.

IŠSIUNTIMU REIKALINGA PAŠINOPINTI JAU DABAR!

mūsų giminės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Lietu
vį Ą tefo Latvijoje, Estijoje, Užkarpatėje labiausiai 

vertina gautam siuntiny ? ? ?
Be abejo, ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VILNO
NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI 
RITP galima pirkti vilnones medžiagas dovanom pa- 

įiom žemiausiom kainom mieste?
TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525 

Cor. DELANCY, N.Y.C.
Parduodama: šilkas, nailonas, satinas, aksomas, pliušas, gobelenas, 
drobė, medžiagos užuolaidom, antduriam, užvalkalam, baldam ir k.

KRAUTUVES ATVIROS KASDIiJN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 V AK.

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškal
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į viršų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delftncey Street.
Atsineškite šj skelbimą, kuris bus ypatingai {vertintas

WEISS & KATZ, INC
187 OBCHARD ST, N. Y . C. GR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.

Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir medvilnės 
Specialiai žemos kainos tiems, 
kurie siunčia audinius į užsienį.

Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 
patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ!
Tamsta rasi dideli pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

ir švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.
Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo

(wholesale) kainomis.

K & K FABRICS
1158 East Jersey Street. Elizabeth. N. J.

Telefonas: ELizabeth 4-1711
ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V AL. VAKARO

Mūsų kaino* vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 už pilnį eilutę

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARI M C 11 >C< I B.fS
IMPORTUOTOS ir VBETINPS

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

PATENKINTI

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 ORCHARD STREET NEW YORK 2, N. Y.

TeL: AL 4-8319

DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy- 
kite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui j R. Europą
Mes padedame jums atsikviesti savo gimines iš Sovietų Sąjungos

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
43 W. 45 Str. New York 36, N. Y. • TeL Orele 5-7711

VELYKOS ARTĖJA
Siųsti Velykoms dovanų siuntinį draugams ir giminėms 

į visas USSR dalis yra lengva ir patikima per

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Cosmos turi daug metų patyrimą ir tūkstančius patenkintų klijentų 

Siuntiniai apdrausti — Pristatymas garantuotas
Gavėjas nieko nemoka

Rąžykite arba aplankykite Jums artimiausius mūsų 
Licensed by Intourist

* NEW YORK 3, N. Y, 39 - 2nd Avenue — Tel.:
* BROOKLYN 7, N. Y. 600 Sutter Avenue — Tel.:
* BROOKLYN 21, N. Y. 506 Wil*on Avė. — Tel.
* ROCHESTER, N. Y^ 583 Hudson Avenue
* LAKEWOOD, N. J. 126 - 4th Street — Tel.: FO 3-8569 
e PATERSON 1, N. J, 99 Mam Street — Tel.:
* NEW HAVEN, Conn„ 6 Day Street — Tel.
* PITTSBURG 3, Pa., 1015 E. Carsen Street — Tel.:
* WORCESTER, Mas*., 174 Mlllbury Street — Tel.:
* HAMTRAMCK, Mich., 9350 Jo*. Campan — Tel.:
* CLEVELAND 13, Ohio, 2683 W. 14th Street — Tel.
* CHICAGO 22, IIL 2222 W. Chicago Avenue — Tel.
* CHICAGO 29, III, 2439 W. 69th Street — Tel.: WA 5-2737
* SAN FRANCISCO, CaU 2078 Sutter Street — Tel.: Fl 6-1571
* NEWARK 3, N. J., 428 Springfield Avenue — Tel.: Bl 3-1797 
e PHILADELPHIA 23, Pa. 530 W. Girard Ave„ — Tel. WA 2-4035
* WATERBURY, Conn„ 6 John Street — Tel.: PLaza 6-6766
* GRANO R A PIDS, Mich, 414 Scribner Avė, N.W. — GL 8-2256 
e PASSAIC, N. J, 211 Monroe Street — Tel.: PR 3-0979 
e DETROIT, Mich, 6440 Michigan Avenue — Tel.: TA 5-8050
* VINELAND, N. J, We*t Landi* Avenue, Greek Orthodox Bldg.

skyrius:

AL 4-5456 
Dl 5-8806 
HY 1-5290 

Tel. LO 2-5941
TZ ZZZZ3 
MU 4-4819 

: LO 2-1446 
HU 1-2750 
SW8-2K8

TR 3-1666 
: TO 1-1068 

BR 8-6966

• JERSEY CITY, N. J, 75 Bright SL ir kampa* Jeraey Avenue -

SPORTAS
Apygnrdini* pirmenybės 

Worcosteryj«
Pereitą sekmadienį Worces- 

teryje pravestos rytų apygardos 
ityrų krepšinio, tinklinio ir sta-
lo teniso pirmenybės. i

Iš v\tų krepšinio dalyvavo 1 
Worcestexio Vytis, Waterburio I 
Gintaras ir Brooklyno LAK 
Pirmose rungtynėse LAK įvei
kė jauną Vytį 71:51. Pirmą kė
linį brooklyniečiai žaidė pen
kiese, nes Daukšta, Jankauskas 
ir Kilbauskas atvyko -tik ant
ram kėliniui. Gintaras supliekė 
Vytį 87:61. Rungtynėse su 
Gintaru dėl apygardos meiste- ’ 
rio brooklyniečiai žaidė be Vyš- j 
niaus ir Kurylos, nes tie išsku- j 
bėjo darban, bet lengvai nepa
sidavė, žaidė kietai. Ypač smar- Į 
kiai dengė Gintaro Kryžanaus- ! 
kas, kuris New Yorke mūsiš- | 
kiam buvo įkrovęs 45 taškus. 
Gintaras laimėjo 50:40. Iš lai
mėtojų stipriausi buvo Kryža- 
nauskas, švelnys ir Deminas; 
iŠ LAK — Lepikas. Gintaro 
taškai: švelnys 14, Kryžanaus- 
kas 12, Devinas 10, Rutkaus
kas 8, Siriela 6, šnipas. Broo- 
klyno LAK: Lepikas 10, Kil
bauskas 13, Daukšta 7, Siru- 
sas 7, Jankauskas 2, Gintau- 
-tas 1. Abi šios komandos, pa
rodžiusios gerą žaidimą, išsi
kovojo, teisę dalyvauti žaidynė-< 
se Toronte. Jaunių varžybos 
nukeltos į vėlesnę datą ir ki
tą vietovę.

Vyrų tinklinio apygardos 
meisterio vardą išsikovojo Hart; 
fordo Grandis, įveikusi Bosto
no Dainavą 3:2. Grandis tech
niškai silpnesnė, bet laimėjo 
turėdama daugiau gerų kirti
kų. Iš laimėtojų buvo geriausi 
Grajauskas, Zabulis iš šnipas. 
Dainavoje — Austras ir Linge- 
raitis.

Stalo teniso vyrų vieneto 
varžybose apygardos meisterio 
vardą gavo Zabulis (Hartfordo 
Grandis), baigmėje įveikęs klu
bo' draugą Kubilių 2:0; Kubi
lius! buyo .apygardos meisteris 
keleris metus. Trečioji vieta 
teko Grajauskui, irgi Hartfordo 
Grandies.

Savaitgalis be sporto
Praeitą sekmadienį mūsų 

Bushwick futbolo aikštė saldžiai 
tebemiegojo po storu sniego 
sluoksniu; Futbolininkai šiais 
metais vis dar negauna pasi
reikšti. „ Ateinantį sekmadienį 
futbolo rungtynių mūsiškiai ne
turi dėl Vasario 16 minėjimo.

Krepšinis
Krepšininkai tuo tarpu ne

snaudžia. Pereitą ketvirtadienį, 
prieš išvykdami į Worcesterį, 
mūsiškiai YMCA lygos varžybo
se supliekė E. U. S. 61:39; pir
mame rate buvo jam pralaimė
ję. Ateinantį ketvirtadienį, va
sario 23, atletai priešininku 
turi Tramps juodukus, kurie 
dar vis eina be pralaimėjimo. 
Rungtynių pradžia 7:30 vai. v.

BOBBY FISHER, 17 metų, jauniausias pasauly šachmatų meisteris. Did- 
meisterio vardą gavo prieš porą metų. Nuotr. V. Maželio.

^ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

Cambridge “Y’” praeitą šeš
tadienį įveikė So. Bostono lie
tuvius 3:2 ir ketvirtus metus 
laimi Bostono Metropolitam 
Chess League pirmenybes. 2 v. 
Harvardo univ., 3. Boylston 
CC. P-bės buvo nepaprastai 
kietos atkaklios. Lietuvių 
komanda nors ir nepateko į 
pirmųjų trijų skaičių, su meis
teriu Cambridge pirmame rate 
sužaidė ir antrame
2-3, taigi bendra pasekmė vos 
5^2-4’A meisterio naudai. Su 
Harvardu ir Boylstonu lietu
viai sužaidė taipogi po viene- 
rias rungtynes lygiomis. Lietu
vių komandos geriausi taškų 
rinkėjai buvo jaunuoliai Algis 
Makaitis surinko tš. (iš 10) 
ir Gediminas Šveikauskas 5 tš. 
(iš 7).

FĄSKo Rytų apygarda pa
vedė So. Bostono lietuvių šach
matų klubui surengti kovo 11 
d. So. Bostone, Rytų apygar
dos . šachmatų pirmenybes. 
P-bės bus komandinės — A ir 
B kl., o invidualinės — jau
niams. Informuotis pas K. Mer
kį 431 E. Seventh Št., So Bos
ton 27, Mass. Tel. AN 8-1282.

A klasėj susitiks senieji var
žovai : N. Yorko ir Bostono lie-

tuvių komandos. Iš Hartfordo, 
Waterburio ir Worcesterio lau
kiama pasirodymo B klasės ir 
jaunių varžybose.

Toronto B kl. p-bėse Aušra 
įveikė vengrus 5-1.

Boston S. Globė, vasario 12 
d. paliesdamas artėjančias 
rungtynes tarp Massechusetto 
ir Connecticut komandų, rašo, 
kad Richard Tirrell paskirtas 
naujuoju Mass. komandos ka
pitonu, vieton pasitraukusio dėl 
laiko stokos Kazio Merkio, ku
rio vadovybėj Massachusetts 
komanda laimėjo tris metus iš 
eilės prieš Connecticut. Užbai
goj Globė pastebi, kad šachma
tininkai turi “clock trouble” ne 
vien prie lentos, bet ir nežais- 
dami šachmatų. ’

Latvių “Šacha Pasaule” sau
sio nr. įdėjo nemaža žinių apie 
lietuvius. Įdėtos Gedimino Švei
kausko ir Kazio Merkio parti
jos. Pirmojo, laimėtos prieš 
naująjį Bostono meisterį, ant
rojo — prieš I. Maričič (Jugos
lavija).

Įvardina 55 latvių pavardes 
iš naujojo USCF National Ra
tingo. Latviai turi 4 meisterius 
(Kaime, Mednis, Rankis, Tums, 
neįvardintas liko Dreibergs), 
18 ekspertų, 25 — A klasės ir 
8 B kl. žaidikus. Lietuvių 38. 
Meisterių 2 (Tautvaiša, Vaito
nis), 8 ekspertai, 14 — A kl. 
ir 8 — B kl. žaidikai.

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 
vestuvėms ir pokyliams tortai 

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

Telefonas:. STagg 2-5938

Lietuviškų produktų. -

DUONOS, SŪRIŲ. DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO
krautuvė

64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y. Tel. TW 4-8087 
Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviams 

Perkant didesniais kiekiais pristatoma į namus nemokamai

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. TeL VIrginia 6-9519

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam 
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

PAUL’S RESTAURANT
LIQUORS — BEER — WINES 

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais ir sekmadieniais 

griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 
Sav. P. VIŠNIAUSKAS

31 Spring St, New Britain, Conn. TeL BA 3-9771

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY S LięiOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y. į

Telefonas: VIrginia 3-3544 . t

Wine & Liųuor Store
322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.

Tek: EV 7-2089
Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

Didelis pasirinkimas 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progoms

ROMAN FUNERAL CHAPEL į
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
CHARLES J. RAMANAUSKAS

1113 ML Vernon SL Philadelphia 23, Pa.
POplar 5-4110

Siuntinius į Lietuvą Brookly- 
no ir apylinkių lietuviai gali 
siųsti per naujai atidarytą Cos- 
mos Parcels Express Corp. sky
rių, kuris yra 506 Wilson Avė., 
Brooklyn 21, N. Y. Siuntėjų 
patogumui siuntiniai priimami 
savaitgaliais. Smulkesnių infor
macijų galima teirautis laiškais 
arba telefonu HY 1-5290.

DĖMESIO^

Kas neturi kur ramiai leis
ti gyvenimo dienų, kreipkitės 
| Old Town Farm — poilsio 
namų — šeimininkę, čia lietu
viškas ir visad šviežias maistas, 
nes turi 600 akrų žemės. Augi
na savo gyvulių ir paukščių. 
Geri kambariai Oras labai ty
ras. Gražios apylinkės pasi
vaikščios. Medicinos priežiūra. 
Tik 15 mylių nuo Waterbury, 
Conn. Išlaikymas tik apie 1U0 
dol. mėnesiui. Adresas: Bemice 
Blekis, Old Town Farm, Terry- 
ville, Conn. TeL Bristol LUd- 
low 2-5113.

SPECIALUS PASIŪLYMAS
Stankūno ir Masiulio Lietuvių Prekybos Bendrovė turi 

garbę maloniai painformuoti, kad jai pasisekė prieinamo
mis kainomis nupirkti tam tikrą kiekį medžiagų ir suda
ryti šitokį labai patrauklų siuntinį:

3 atkarpos kostiumams pusvilnonės medžiagos, po 
314 jardo kiekviena; medžiaga yra angliška, vilna su 
medvilnes priemaiša, ruda, pilka ir mėlyna;

2 atkarpos grynos vilnos medžiagos moteriškiems kos
tiumams, po 3% jardo kiekviena;
7>x> jardo pamušalo;
5 komplektai sagų, 3 špūlės siūlų, 1 pokelis adatų.
Siuntinio svoris 22 svarai
šio siuntinio kaina yra tiktai

$59.90
Tokia kaina galioja tiktai posezoniniam laikotarpiui 

ir vėliau gali būti pakelta. Kama yra apskaičiuota jau kar
tu su muite ir persiuntimo išlaidomis; ir gavėjas Lietuvo
je nieko nebeturi primokėti. Pristatymas garantuojamas.

Prašom rašyti ir prašyti medžiagų pavyzdžių.
Be to, mes dar tarime keliasdešimt kitokių standarti

nių siuntinių pasirinkti pagal kiekvieno užsakytojo pagei
davimus įvairiausiomis kainomis, pusvilnonės medžiagos 
ir grynos vilnos kostiumams, paltams, pamušalų, sukne
lėms medžiagų, batų, kojmių ir kt

Mūsų kataloguose net ir pačių geriausių medžiagų 
karnos dar vis tebėra nepakeltos, o visai eilei dalykų tos 

kainos net sumažintos.
Kainoraščius ir katalogus, o taip pat medžiagų pav Vi

džius norintiems siunčiame oro paštu.
STANKŪNAS & MASIULIS

Uthuaniaa Trading Compaay 108A, Whitechapel Rd.
LONDON, E. 1, Great Britain

K ARLO N A S
FUNERAL HOME

280 Chestnut Street New Britain, Conn.
Tel. BA 9-1181

CARROL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savininkas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS IR BALZAMUOTO JAS

74 Providence Street
VFORCESTEB, MASS

PL 4-6757 PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME 
loseph J. & Johanna H. Dirsa

51 PROVIDENCE STREET 
VFORCESTER 4, MASS 

PLeasant 4-3501 PLeasant 4-3865

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis 
— naujose patalpose — 

skausmo valandoje suteikia puikų patarnavimą

Edward A. Žigas FUNERAL HOME
540 Esat Street* New Britain, Conn.

TeL: BA 9-2242 — 9-9336
Aptarnauja NEW BRITAIN, WATERBURY ir HARTFORD, Conn.



ŽINIOS

RAMUNĖ VILKUTAITYT6, Nuotr. V. Maželio.

NAUJOS PLOKŠTELĖS
Iš Pavergtos Tėvynės (Long 

Play Hi-Fi Lithuanian Records).

Prleinamiausiomis kainomis su 
labai gerom išsimokėjimo sąly
gom ir pristatymu J vietą iš

I ONOS TVASKIENfcS

BALDŲ KRAUTUVES

NEWmh
Apreiškimo par? choras, va

dovaujamas muz. VI. Baltrušai
čio, po sėkmingo pasirodymo 
pereitą sekmadienį, išpildant 
meninę programą Vasario 16 
minėjime Philadelphijoje, sek
madienį, vasario 19, dalyvaus 
Websterio sagėje ruošiamam 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjime. Meninėje programoje, 
be kitų dalykų, išpildys nau
jai paruoštą komp. Emeriko Ga 
levičiaus Dariaus - Girėno gar
bei sukurtą dainą — maršą 
“Lituanica”.

dirigentui Mykolui Cibui, repe
ticijom renkasi penktadieniais 
8 v. v* lietuvių piliečių klubo 
salėje. Choras yra pakviestas 
į Great Neck dalyvauti nepri
klausomybės šventės minėjime, 
kuris bus vasario ^5 d., 5 vai. 
popiet Kasmočiaus salėje.

Stalo teniso sekcijai prie LA 
klubo vadovauti paskirtas An
tanas Vainius, į kurį prašomi 
kreiptis visi suinteresuotieji 
(vyrai, moterys, jauniai) vaka
rais nuo 7 iki 10 v. telefonu 
TA 7-2056.

Vytautas Valaitis papasakos 
įspūdžius iš kelionės Į Izraelį 
ateitininkų sendraugių New 
Yorko skyriaus susirinkime, 
kuris šaukiamas vasario 26 d. 
5 vai. vak. Apreiškimo parapi
jos salėje. Be to dar bus prisi
minti ryškieji jubiliejinio kon- 
giC'O mementai (iiašyti juoste
lėje'. skyliaus valdyba duos me
tine dubu apyskaitą, bus ren
kama nauja \ald>ba. Užbaig i 
— laisvas pa'įkalbėjimas prie 
kavutes. Nariams yra pareiga 
subrinkime de’vvauti. Svečiai 
taip pat maloniai laukiami.

MJZABETH, N. J.

Vasario 16 minėjimą rengia 
Lietuvai Gelbėti Komitetas va
sario 19. Iš ryto 11 vai. bus 
pamaldos šv. Petro ir .Povi
lo bažnyčioje ir Reąuiem prie 
kryžiaus šventoriuje žuvusiems 
už Lietuvos laisvę. Popiet 4 vai. 
lietuvių laisvės salėje, 269 Se- 
cond St., kalbės Vliko pirmi
ninkas dr. A. Trimakas. Kon
greso atstovė Fl. Dwyaer. prel. 
M. Kemežis ir k. Meninę pro
gramą išpildys “Rūtos” ansam
blis. Elizabetho skautės ir li
tuanistinės, mokyklos mokiniai. 
Kviečiami dalyvauti visi Eliza
betho ir apylinkių lietuviai. Į 
ėjimas nemokamas. .

Lietuvai Gelbėti Komitetas

Ramunė yįiteutaitytė vasario 
1 baigė pirmąja (iš 98) Frank- 
lin K. Lane aukštesniąją mo
kyklą i* gavo šešis atžymėjimus . 
— Long Island Press medalį, 
atžymėjimus už lotynų kalbą ir 
socialinius mokslus, medalius 
už anglų kalbą ir žurnalistiką, 
garbės pažymėjimą už uolų da
lyvavimą Pbi Beta Kappa mer
gaičių grupėje, o jos pavardė 
įrašyta tarp geriausių mokinių 
bronzinėje mokyklos lentoje. 
Jos mokslo pažangumas buvo 
įvertintas aukščiau 93,17 — vi
sos klasės vidurkio, šio pava
sario semestro studijas pradėjo 
Queens kolegijoje. Studijuos 
pedagogiką ir žurnalistiką.

N. Y. Lietuvių dantų gydy
tojų draugija vasario mėnesį 
švenčia savo veiklos dešimtme
tį. Ta proga visi nariai renka
si susirinkiman — arbatėlėn 
vasario 26 d. 3:30 vai. popiet 
ponų Vytuvių • bute, 85-29 86 
St., Woodhaven, N. Y.

K’EWARK, N. J.

Vasario 16 šventės proga, iš
kilmingos pamaldos už žuvusius 
ir nukankintus dėl Lietuvos 
laisvės bus Švč. Trejybės baž
nyčioje vasario 19, 10:30 vai. 
Bus pagerbti žuvusieji už tė
vynės laisvę, padedant vainiką 
sugiedant Libera ir pasakant 
pritaikintą pamokslą. Per mi
šias bus giedamos tik lietuviš
kos giesmės. Organizacijos 
kviečiamos dalyvauti su savo 
vėliavomis

FAUSTO KIRŠOS PACERBTUVĖS
Vasario 11 Bostono lietuviai 

minėio poeto Fausto Kiršos 70 
m°;ų sukakti. Jis yra

Washingtono gimimo dieną, 
vasario 22. trečiadieni, visi 
Brocklyro vy; kopijos katalikai 
ir ja 
disrr

’enkartieii svečiai yra
■ ic.rri nuo pasninko ir 

r. .) mc.v . Valgy-.
i k; ilgima ir kiek-no

rimą.

Bt?oklyno vyskupas kreipiami 
i tik'r 'i MK pi jKvdr.ulJ- 111° 
dž> t- . - p :kaialikiš 
kcm< mokvkiom išlaikyti. Tam 
tikrini visose šiOi vyskupijos 
bažr.včiose sekmadienį, vasario 
19 bus speciali rinkliava. Ka- 
ta’ikai. suprasdami jaunimo au- 
k’ėjimo svarbą bei atsakomybę, 
kiek kas gali šiam tikslui pia-
semi paaukoti.

Gavėnios metu pamaldcs Ap
reiškimo par. bažnyčioje bus 
tekia tvarka: sekmadieniais 3 
vai. popiet ir trečiadieniais 7:30 
vai. vakare Graudūs Verksmai, 
pamokslas ir palaiminimas švč. 
Sakramentu: penktad. 7:30 vai. 
vak. Kryžiaus Keliai ir palai-
minimas.

— New Yorkas išleido 7 mil. 
sniegui valyti.

Išnuomojamas kambarys prie
Jamaiea Avė. Kreiptis telefo-

E u

REGINA FRANKAITė vasario 11 susituokė su Kaziu Kazlausku Apreiš
kimo p.i ? os fcs. lyč s ?. Vestuvių v?!iės b?v® F . i nan-f'e Wood- 
havene. Jauna vadžia t apsayvana Phi'.adsiphrojs. N; :: . V Maželio.

Į minėjimą, kurio organizaci
niam darbui vadovavo St. San- 
tvaias. ątsiunkė gražus būtys 
lietuvių šviesuomenės. — ne 
tik is Bostono, bet ir iš toliau: 
VVoitesterio, Providence ir ki
tur.
• Fausto K’ršos sukakties minė- 

-kamėhio iškilminga 
Jubiliatas susilaukė 
veikit imų ne tik iš

■ r kilų pasaulio 
opos ir Austra- 
.kino,įvairių or- 
vai. Skautai F. 
:g skautų pade- 
Gcle.inio Vilko

nas Vaičiulaitis. Po paskaitos 
i; po svaikinimų piabilo pats 
jubiliatas, tardamas trumpą žo
di Kiek stigdamas gerkle, jis 
p.piaie St. Santvara, kad šisai 
pa - kaitytų šiai iškilmei jo pa
ruoštą kalbą. Faustas Kirša čia 
palietė poezijos problemą ir da
bartinius lietuvių tautos reika
lus.

Gražiai nuskambėjo meninė 
programa, atlikta vietinių pa
jėgų ir sudaryta iš Fausto Kir
šos poezijos ištraukų.

Kun. A. Kneižys nukeltas į 
Brocktono lietuvių parapiją, o 
jo vieton iš Norwoodo atkeltas 
kun. J. Svirskas.

Lietuvių Mokytojų Draugijos 
valdyba rengia Bostone ir apy
linkėse gyvenančių mokytojų 
susirinkimą — arbatėlę kovo 
5 tautininkų namuose. Kviečia
mi visi lietuviai mokytojai ir 
jų draugai su šeimomis. Pradžia 
3 vai. popiet. Meninėj progra
moj pakviesti dalyvauti A. Gus
taitis, J. Jašinskas, Z. Zaran
kaitė ir k. Balandžio 30 nu
matoma konferencija, i kurią 
kviečiami mokytojai iš visos N. 
Anglijos.

Recitatyvinės mišios Įveda
mos šv. Petro bažn. nuo vasa
rio 19 d. 9 vai. ryto. Mišioms 
vadovaus par. mokyklos vaikai, 
kurie jau pora metų kaip jas 
kalba kiekvieną penktadienį 8 
vai. ryte.

Vytautas Pileika, gyv. Hart
ford. Conn., nuo vasario 15 pa
skirtas Atlanto rajono lietuvių 
skautų vadeiva.

Gavėnios metu šv. Petro baž
nyčioje bus specialios pamal
dos. Trečiadieniais 7:30 vai. vak. 
bus recitatyvinės mišios. Pen
ktadieniais 2:30 vai. popiet ir 
7:30 vaL vak. Kryžiaus Keliai. 
Sekmadieniais 2:30 vai. popiet 
graudūs verksmai ir pamokslas.

Bostono kolegijos aukštesnės 
mokyklos buvusiose patalpose 
organizuojami pavasariniai kur
sai. Bus dėstoma iškalba, pre
kyba, anglų kalba, ekonomija, 
darbo istorija, Įstatymai ir t. 
t. Kursams užsiregistruoti rei
kia vasario 16 tarp 7 ir 9 vai. 
vak. Mokslas pradedamas vasa
rio 23 d. 7:30 vai. vak.

Albume telpa 24 lietuviškos 
dainos, ištraukos iš lietuviškų 
operų šokiai ir estradinė mu
zika. Jokūbas J. Stukas įrašė 
minėtą muziką į justeles praei
tą pavasarį besilankydamas pa
vergtoje Lietuvoje. Vienos 
plokštelės kaina 4 dol., už abi 
8 dol. Persiuntimas 1 dol. Už
sakymus siųsti 1264 White St., 
Hillside, N. J.

Taip pat gaunamos ir Darbi
ninke, 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn 21, N. Y.

gailina gauti butui moderniški 
baldai, Įvairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k.

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

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

Re*.: AN 8-5961
Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai.

ą Kiršą šiltai pa-

Kviečiame į Vasario 16 minėjimą
. Amerikos Lietuvių Tarybos švenčių minėjimai yra lyg ka- 
Bostono skyrius šį sekmadienį, riuomenės paradas: pątikrina- 
vasario 19, So. Bostono aukšt. me, kiek esame dar stiprūs, pa- 
mokvklos salėje (Thomas-Park) siruošę, pasiryžę žygį tęsti. Jie 
rengia Lietuvos nepriklausomy- stiprina mus pačius ir kitus, 
be; paskelbimo minėjimą. Į ji Todėl iŠ anksto pašalinkime

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
ir BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja moderniška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir .Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.
Reikale laukite: Tel. TR 6-6434

LAIDOSIMO DIREKTORIAI

TeL EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
yia pak\ręstas gubernatorius, 
maioi2' kitų tautų atstovai. 
Ka’bes Lietuves garbės konsu
le- edv. A. šalna. Lietuvos Lais
vės komiteto narys, senas Lie
tuve- laisvės kovotojas Kipras 
Bielinis.

Meninę programą atliks 
kompozitoriaus Jeronimo Ka- 

K. Grigaitytė, V. Alantas, St. činsko vadovaujamas šv. Petro 
lietuvių par. choras, kuris ne
seniai Jordano salėje surengė 
labai sėkmingą koncertą, ir O. 
Ivaškienės vadovaujamas Bos
tono tautinių šokių sambūris 
(60 asmenų), kuris pernai visos 
Amerikos tautinių šokių šventė
je atkreipė net amerikiečių di
džiosios spaudos dėmesį.

Mūsų Lietuva tebėra paverg
ta, todėl mūsų kova dėl jos 
laisvės nebaigta. Visų pareiga 
yra dalyvauti. Mūsų didžiųjų

revai R. Balutis..
J. K-jeikas, gen.K. G 

kor.sulas J. Budrys, konsulas
P. Daužvardis ir k. Ypačiai daug 
sveikinimų atėjo iš menininkų. 
Tai M. Vaitkus, J. Mikuckis, 
V. K. Banaitis, J. Žilevičius, 
J. Tys’iava. Pulgis Aridriušis, 
J. Augaitytė. Gr. Matulaitytė,

visas kliūtis, kurios trukdytų 
tame minėjime dalyvauti. Bū
kime pasiruošę ir dosniai Lie
tuvos laisvinimo reikalams au
kokime.

Pamaldos bus vasario 19 d. 
10 vai. ryte šv. Petro lietuvių 
par. bažnyčioje. Pamokslą sa
kys kun. M. Urbonavičius.

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 43 metų sukaktis 
bus taip pat paminėta Mass. 
senate. Vasario 16 d. 11 vai. 
ryte invokaciją sukalbėti yra 
pakviestas prel. Pranas Juras 
iš Lawrence. Mass. Būtų gra
žu. kad į tą posėdį kuo dau
giau ateitų lietuvių. Senato sa
lė yra State Houše (Beacon 
St.).

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN. N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
Zobarskas. T. Valius ir k.

Į minėjimą atsilankęs. Faus
tą Kiisa pasveikino latvių spau
dos a; U va-', primindamas, kad 
jc kih ■ u via h.ėista i lat- 
v.ų kr'l.a S-.-ik'tio i: c ’ri.

Be iv: ių vi^iin j o ganiza- 
c. r F; a Kr ą ,\'.in-nč mū
sų sp„uJc' kt.-lovi — bo !o- 
mškio Ko-ehio. Da. bininko, 
D įaugo ii kitų.

F« bpie sukaktuvininko 
kūrybą skaitė rašytojas Ania-

FUNERALHOME
M. P. BALLAS — Directoriua 
AI.B. BALTRŪNAS - BALTON

— Reikalu VedĄJas

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
LAIKRODININKAS

100-21 89 Avė

* Treč. Ket. Penk.

TeL Virgiui* 7-4499

660 GRANO STREET 
BROOKLVN. N. V.

NOTARY PUBLIC

Auksas. Sidabras, Deimantai 
Laikrodžiai

485 GRANO STREET
Brooklyn 11, N. Y. EV 4-2316

144 K*nt St.. BrouMyn 22. N. T. 
(IND GO Lia* <k"n Potol .ątotin) 
PrPmlmo rolaadoa — pirmadieniais, 
trečtedieniafai ir penktadieniai* 5:30 
-7:00 rak : Mbtadl-ntaK 1C-12 diena.

GR ABORTUS 
BALSAMUOTOJAS

231 BEDFOED AVĖ.
Brooklyn. N. Y.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ.
(prie Pareit Parkw»y Statlon)

Ni

AUTAS VEBELIŪNAS
Tax Counselor & P. A. 

praneša naują savo telefoną:
HI — 1-6’99

Richmond Hill, N. Y.
priėmimo valandos

6 vak. — 9 vak.
9 ryt. — 4 vak.

WOOOHAVEN. N. V.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

nu HI 1-1780.

PRADŽIA 4 v. p.p.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES
MINĖJIMAS

bus vasario 19 d. Webster Hali, 119 E. 11 Sl, N. Y. C.

Invokaciją skaitys kun. N. PAKALNIS, Apreiškimo par. klebonas 

Kalbės dr. ST. BAČKIS, Lietuvos atstovybės Wa$hingtone patarėjas, 

ir ALFRED E. SANTANGELO, kongresmanas is New Yorko

Meninę programą išpildys:

ANTANAS SMETONA — pianistas

Apreiškimo parapijos choras, vadovaujamas VL BALTRUŠAIČIO,

Brooklyno tautinių šokių grupė, vadovaujama J. MATULAITIENĖS

Joseph Audrusis - TRAVEL AGENCY - REAL ESTATE -Insurance

įėjimas: 2 dol., stud. ir moksleiviai — 1 dol.

New Yorko Lietuvių Taryba
Kelionių biuras lėktuvais Ir laivais. Apdraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Tncome Tax 
užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos. • Kasdien nuo 
9 iki 9 vai. Sekmadieniais popiet 1-5 vai.
87-09 Jamaiea Av% Woodhaven 21, N. Y. Tel. VI7-4477

Med. Dr. Joseph J. Zabrter

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTAS
VžJ pradėjo praktika

J. B. SHALINS 
* Šalinskas

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO. ŠEIMOS, VAIKŲ

Įvairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir 
pan. nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums 
geromis sąlygomis padarys

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

Tel. HYecmt 7-4677


