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Amerikos pirmieji vyrai keliaus raketa po poros menesių?
Cape Canaveral vasario 21 

parinkti iš septynių trys vy
rai. kurie toliau treniruojami 
pirmai kelionei raketoje. Va
sario 21 Atlas bandymas pa
rodė. kad raketos viduje gali 
būti išlaikomos sąlygos, reika
lingos žmogaus gyvybei ir kad 
raketos snurga »> ga’i būti 
tiksliai nuleistas atgal i žeme.

VASARIO 16 
WASHIMGTONE
Lietuvos nepriklausomybės 

sukaktis Kongrese buvo pami
nėta vasario 17. Invokaciją kal
bėjo senate kun. Bernardas 
Bartis, Clevelando šv. Jurgio 
parapijos klebonas, atstovų rū
muose — kun. Juozas Giedra 
iš AVashingtono.

Kalbas pasakė apie 20 se
natorių ir apie 60 kongresma- 
nų.

Lietuvos atstovybėje priėmi
mas buvo vasario 16. Dalyva
vo iš valstybės departamento 
sekretoriaus padėjėjas Kohler, 
ambasadorius Bohlen, protoko
lo šefas Duke su žmonom ir 
eilė kitų pareigūnų: senatoriai 
Keating, Dodd; kongresmanai 
McCormack, Murphy, Flood, 
Feihan, Bentley, Kelly, Fulton; 
arkivyskupas Boyle, vyskupas 
Hannan; diplomatinio korpuso 
dekanas Nicaraguos atstovas 
Sevilla - Sacasa ir apie 20 ki
tų atstovų su žmonom; daly
vavo taip pat dar eilė Lietu
vos draugų ir pačių lietuvių.

Valstybės sekretoriaus 
Dean Rusi laiškas Lietuves 
atstovui J. Rajeckui

Brangus pone Charcė d'Af- 
faires.

Jungtiniu Valstybių vyriau
sybės ir tautos vardu aš reiš
kiu nuoširdžius sveikinimus 
jums, kaip Lietuvos atstovui, 
Lietuvos nepriklausomybės ke
turiasdešimt trečios metinės su
kakties proga. Atsisakydamos 
pripažinti Lietuvos inkorpora
cija i Sovietu Sąjungą, Jungti
nės Valstybės paremia lietuvių 
tautos reikalavimą turėti lais
va nepriklausomą valstybini 
egzistavimą. Aš esu tikras, kad 
aš kalbu ui amerikiečių tautą, 
reikšdamas vilti, kad lietuvių 
tautos teisingo reikalo sieki
mas atves ja i tikslą.

ŽV. TERESĖLĖ VERKUSI?

Providence, R. I. — Vasario 
12 po Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimo, suruošto šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos sa
lėje. keturios mergytės užbėgo 
dar i bažnyčią. Greitai grižo 
Įjaudintos. Jos mačiusios, kaip 
nušvitęs šv. Teresėlės Kūdikė
lio Jėzaus statulos veidas ir 
nuriedėjusios ašaros. Nubėgu
sios ir kitos mergaitės, kurios 
ta patį mačiusios. Pasklidusi 
žinia sutraukė daugiau smal
suolių. Prisistatė televizijos, ra
dijo, laikraščių atstovai. Tele
vizijoje buvo parodyta šv. Ka
zimiero bažnyčia, jos vidus ir 
žmones Vaikai tvirtina, kad jie 
nemelavę. Parapijos klebonas 
kun. J. Vaitekūnas ir vikaras 
kun. Vac Martinkus to įvykio 
atžvilgiu laikosi santūriai. Nei 
jokio kurijos pranešimo tuo 
reikalu nepaskelbta. /\pie įvy
kį paskelbi1 vietos laikraščiai

Tačiau nuo to laimėjimo akvs labiau kreipiamos į šaltąjį kąra dėl Afrikos
Po tokio pasisekimo paskelb
ta. kad šiais metais bus paleis
ta raketa ir su žmonėm. Ne
oficialiai tvirtinama, kad tai ga

KONGAS VIRSTA DOVYDU. KURIS PRIEŠINASI J. TAI TI MILŽINAM
Maskvos rezoliucija atmesta; tačiau Maskva nesi
priešino kitai rezoliucijai, kuri gali būti jaį nau
dinga • Kongui padalyti ar koalicijai su komunistais

Saugumo Taryboje vasario 
21 Sovietų siūlymas nebuvo 
priimtas. Už jį pabalsavo tik 
vienas Zorinas. Neparėmė nė 
Ceilonas su J. Arabų Respub
lika. Sovietai siūlė — atitrauk
ti iš Kongo JT kariuomene 
per vieną mėnesi, atleisti iš 
pareigų gen. sekretorių Ham- 
marskjoldą. paremti Gizengos 
valdžia. ..

Buvo priimtas 9 balsais. 2 
susilaikius. Azijos - Afrikos siū
lymas — įgalioti Hammars- 
kioldą pavaitoti net ir gin
kluotą jėga civiliniam karui su
kliudyti Konge, siekti, kad bel
gai ir kitas karinis ar pusiau 
karinis užsieninis personalas 
būtų iš Kongo atitrauktas; re
komenduoti. kad būtų sušauk
tas parlamentas; ištirti Lumum- 
bos nužudymo aplinkybes. 
Prieš šia rezoliucija Sovietai 
nebalsavo.
KURIUO PUNKTU LAIMĖTA

N. Y. Times ir kiti Nevv Yor- 
ko laikraščiai aiškino ta bal
savimą kaip nauja Maskvos di
deli pralaimėjimą Jungtiniu 
Tautų forume ir A. Stevenso- 
no dideli laimėjimą. Laimėji
mu laiko tai. kad Maskvai ne
pasisekė nušalinti Hammars- 
kjoldo ir sugriauti Jungtinių 
Tautų. Tam ji negavo nė Azi
jos — Afrikos pritarimo.

KURIUO PRALAIMĖTA
Saugumo Tarybos priimtos 

rezoliucijos labiausiai pabrėžia
mas punktas — vartoti gink
luota jėgą civiliniam karui su
kliudyti — yra tuščias. Jung
tinės Tautos ginkluotas jėgas 
prieš aštuonis mėnesius pasiun
tė į Kongą ne atostogų, bet 
tvarkos ir taikos atstatyti. Da
bartinės rezoliucijos reikšmė 
priklausys nuo to. kaip ji bus 
vykdoma. Pirmas to vykdymo 
žingsnis — vasario 22 JT ka
riuomenės atstovas Konge tu
rėjo kalbėtis su gen. Mobutu 
dėl neutralios zonos sudarymo 
Paskui tuo pat reikalu kalbė
kis su Lundula. komunistinės 
kariuomenės vadu, pave ž.i-iu 
valdžią iš Lumumbos vietinin
ko Gizengos. 

li būti po poros mėnesių. Tie 
trys parinktieji yra 39 metų 
John H. Glenn Jr. marinų pulk. 
Įeit.. 35 metų Virgin E. Gris-

Jei bus sudaryta neutrali zo
na, ji reikš procedūrą, pavar
tota Korėjoje. Zona siūloma 
tokiu laiku, kada ji bus nau
dinga Maskvai ir jos sateli
tam. nes šiuo metu lumumbi- 
ninkų pusėje yra pakrikimas, 
vienas kitam valdžios grobimas. 
Zonos sudarymas duos laiko 
jiem susikonsoliduoti ir kiečiau 
laikytis derybose, kurias Lun
dula jau pradėjęs su Mobutu. 
O Mobutu kariuomenė kaip 
tik paruošta žygiui prieš lu- 
mumbininkus. Neutralios zo
nos sudarymas praktiškai reikš 
Kongo padalinimo pradžią. Ta
da bus dvi Kinijos, dvi Korė
jos. du Vietnamai, du Berly- 
nai ir du Kongai.

KATANGOS PASIPRIEŠINI
MAS JT SĄMOKSLUI

Katangos prezidentas Tshom
be, vasario 21 į Saugumo Ta
rybos nutarimus atsakė visuo
tine mobilizacija. Jis laiko tuos 
nutarimus karo skelbimu Kon
gui. noru paversti Kongą Jung
tinių Tautų kolonija. J. Tautų 
noras nuginkluoti ar perorga
nizuoti Kongo kariuomene, kad 
ii būtų atitraukta nuo politi
kos. no'as sukliudyti Kntangai 
ginklu išvaryti lumumbininkus. 
kurie ėmėsi agresijos piieš Ka- 
tangą. yra komunistų rėmimas: 
reikalavimas, kad Katanga at
sisakytų nuo savo techniku bel
gu. yra kišimasis i vidaus rei
kalus. Pasipriešinti J. Tautu pa
sikėsinimui Tshombe ir paskel
bė visuotinę mobilizacija.

AMERIKOS UŽKULISINIAI 
MĖGINIMAI

Amerika paspaudė Belgiją, 
kad ji belgus technikus ir ka
rinius patai ėjus iš Katangos 
atšauktų. Tshombe tam užbė
go už akiu, uždrausdamas iš 
Katangos visiem užsieniečiam 
išvykti. Anie, ika susi; įminus 
taip pat. kad rytinei’ Kongo 
provincijai, liimumbininku val
domai. Sovietai negalėta at
siusti pagalbos pro Sudaną. Ji 
davė suprasti Sudanui, kad Su
danas galėtų pasinaudoti Ame
rikos helikopteriais pasieniui 

som. aviacijos kapitonas. 36 
metų Alan B. Shepard. laivy
no komandierius.

— Amerika vasario 21 mė

saugoti. Sudanas davė suprasti, 
kad Amerikos pagalba nebus 
reikalinga.
ILEO PRITARc TSHOMBEI

Kongo min. pirm. Ileo va
sario 22 atmetė taip pat kaip 
ir Tshombe Saugumo Tarybos 
rezoliucijas. Norą nuginkluoti 
Kongą laiko pasikėsinimu J 
Kongo nepriklausomybe. “Jei 
TJ imsis jėgos... tai mes jėga i 
tai atsakysime. Kongo gyven
tojai pasiryžę už savo nepri
klausomybę mirti".

Ileo pasisakė rengiąsis su
šaukti parlamenta ir vyriau

TSHOMBE. Kalant- s p, ezi J<-ntas. vi. t"' cintig aus-a kjl’j.ima figurn. Kon 
go Dovydo, kuris pasipriešino milžinam — Maskvai ir Ju .igltn^m Tau 
tom.

gino vie.'.a raketa paleisti du 
satelitus skirtingom orbitom. 
S-telitai iškilo, tačiau keliauja 
t’ro pačiu ke'iu — neatsisky
rė.

— Prancūzija vasario 21 
paleido raketoje žiurke. Ji nu
sileidusi Salimoje laimingai.

LACS NURAŠOMAS?
Valstybės sekretorius Rusk 

vasario 20 užklausė Sovietus, 
ar jie parems Laos neutralu
mų. kimi paskelbė Laos kara
lius. Toki> neutralumas reiškia, 
kad ir .Amerikos bei Prancū
zijos technikai, kuriu ten yra 
keli šimtai, turės pasitraukti iš 
Laos. Lig šiol Maskva reika
lavo. kad Laos klausimą spręs
tų suinteresuotų valstybių kon
ferencija. Laos karaliaus pa
skelbtus neutralumas yra for
mulė. pro kurią Vakarai nori 
tyliai pasitraukti iš Laos 

sybe piaplė.sti Gizengos šali
ninkais.

Tshombe vasario 22 sušvel
nino savo pareiškimą, pažadė
damas sulaikj ti savo kariuome
ne n;;o susidūrimų.

— Respublikonų atstovai, 
kurie, dalyvavo respublikonų 
konvencijoje, buvo dabar pa
klausti. kuri kandidatą remtų 
i prezidentus. Iš 1331 atstovų 
atsakė 780. Jų 55.9 proc. pa
sisakė už Nixona. 27.9 proc. 
už Golchvatei į. 10.9 už Rocke- 
felleri.

Ten bendradarbiavimas: JT 
parūpina klaidingas žinias; 
Amerika parūpina pinigus; 
komunistai parūp. triukš
mą; o vaisius nusiskina ~

Maskva
Stovint Alsop lankėsi Kon

ge ir kituose Afrikos kraštuo
se. Savo patirtis jis paskelbė 
The S turday Eveaing Post 
žurnale Jo pastebėjimai labai 
reikšmingi.

1. Tiem, kurie skaito laik
raščiuose pranešimus apie Kon
go Įvykius, St. Alsop pataria 
neimti jų už gryną pinigą,

nes — trys ketvirtadaliai ži
nių ateina per Jungtines Tau
tas, pi o gen. sekr. Hammars- 
kįoldo vietininko Dayal kon
trole ir nušvietimą. Pvz. jis 
pranešė apie pulk. Mobutu ka
riuomenę kaip apie “netvarkin
ga gania“: kaltino ją saviva
liavimu. Tuo tarpu daugumas 
kvalifikuotų stebėtojų — sako 
Alsop - vertino, kad Mobutu 
per pirmas savaites labai daug 
padarė, kad jo kariuomenėj at
sirastų drausmė. Tačiau Dayal 
akyse Kongo kariuomenė visa
da bus “netvarkinga gauja", 
nes kitaip nebūtu pateisintas 
ten paties Dayal buvimas.

2. Amerikoje ir Jungtinėse 
Tautose gražbyliaujančius apie 
"demokratinės tvarkos“ grąži
nimą Konge, apie parlamenta
rizmą, Alsop Įspėja nematuoti 
Kongo gyvenimo tais matais, 
kurie yra įprasti vakarų gyve
nime.

Ten nėra jokio demokratiz
mo ir jo negali būti. “Yra 
kvaila galvoti, kad mūsų rū
šies demokratija galėtų klestė
ti kraštuose, kur 90 proc. yra 
bemoksliai ir gyvena džiung
lėse" . . . Daug kalbama komu
nistų. neutralistų ir kai kurių 
mandragalvių apie tai. kad Lų- 
mumba buvo Kongo min. pir
mininku “išrinktas dėmėki a-

TARP AMERIKOS IR 
MASKVOS
Iš Amerikos pusės:

Amerikos atstovas Maskvoje 
Thomp.sonas vasario 22 išvyko 
atgal į Maskva. Jis išsivežė pre
zidento laišką Chruščiovui. Ja
me prezidentas užtiki ines Ame
rikos nuoširdų norą bendra
darbiauti su Sovietais, ypačiai 
erdvės tyrimo srityje. Davė su
prasti. kad Amerika išvadas da
rys apie Sovietų nusistatymus 
dėl bendradarbiavimo pagal 
jos elge.si Laos ir Kongo klau
simais.

ULTIMATUMAS 
INŽINIERIAM

Lėktuvu kompanijos vasario 
22 pareikalavo: arba inžinie
riai grįžta į darba. arba jie bus 
visai atleisti. Inžinierių strei
kas suparaližavo septynių lini
jų judėjimą. Dėl streiko iš 91. 
OOO kompanijose dirbusiu tar
nautoju darbo neteko 84.000. 
0 streikas kilo dėl to. kad in
žinieriai nori turėti savo uni
ja. atskirą nuo lakūnu. Tokis 
kaprizas nesiskaitant su tūks
tančiais kitu žmonių susilaukė 
griežto nepritarimo visuomenė
je ir vyriausybėje. Streikuoja 
viso 3.500 inž.

Vokietijos ir Lenkijos di
plomatai pirmu kartu susitiko, 
spėjama. Paryžiuje Vokietija 
siūlė pasikeiti diplomatinėm 
atstovybėm. Lenkija nori sie
nų pripažinimo Pirmas susiti- 
kiuris likęs be v aisiu

— Maskvoje pavasari numa
toma vėl raudonųjų viršumu 
konferemiia, kun svarstys že
mės ūkio krize, ištikusia Sovie
tus. kom Kmi|a. rytu Europos 
satelitus

RAJESHWAR DAYAL. JT atstovas 
Konge.

tiškai". Tiesa. sako auto
rius. kad pai Limentas pa
balsavo už Lnmumba. bet jo 
parlamentinis tiiumias buvo 
laimėtas grasinimais ir papir
kimais.

Už parlamentinę galvą, t. y. 
už vieną balsą parlamente Lu- 
mumba sumokėjo po 2,000 dol.

Nepaslaptis. kad pinigai tam 
reikalui ėjo iš Rusijos. Čeko
slovakijos. koni. Kinijos. Cha
nus. Egipto.

3. Tuščiazodžiaujanfiem apie 
susitarimą Jungtinėse Tautose 
išimti iš Kongo šaltojo karo 
žaidimą, padaryti Kongą neu
tralų Alsop pareiškia:

noras pašalinti iš Kongo šal
tąjį karą yra nesąmonė. Jis yra 
ir bus. Komunistinis blokas 
vykdo rūpestingai paruošta pla
ną paimti Kongą į savo ran
kas. Jiem kliūtis buvo Mobu
tu. kuris išvarė Sovietu ir sa
telitu technikus ir atstovus. 
Bet ir dabar Sovietai savo pla
no neatsisako ir neatsisakys. 
Tėra tik vienas klausimas: ar 
mes turim leisti komunistam 
šaltąjį karą Konge laimėti, ar 
mes turime rimtai pasipriešin
ti?

4. Jei Amerikos atstovas pa
reiškė. kad Amerikos politika 
dėl Kongo esanti “paprasta" 
— remti Jungtines Tautas Kon
ge; jei tuos pareiškimus kar
tojo ir dabartinės vyriausybės 
atstovas, tai Alsop pareiškia:

Jungtinės Tautos plačiai gar
sinasi, kad jos neutralios Kon
ge, iš tikrųjų nieko panašaus. 
Tokio daikto kaip neutralu
mas Konge nėra.

Dayal vykdo Nehru politika. 
Dayal palva; kė. kad Mobutu 
kariuomenė būtų suvaržyta 
leista jai atlikti “tik mažus ju
dėjimus". Tuo tarpu Gizengos 
kariuomenė, Ghanos. Egipto ap
mokama. pinigais iš už geleži
nės uždangos remiama, pradė
jo žygius prieš kaimynus Kiru 
ir Katanga. Ir Jungtinės Tau
tos niek(| nepadarė jos užpuo
limam sustabdyti.

Tokios padėties rezultatas
Jungt. Tautu kariuomenė, 

daugiausia išlaikoma Amerikos 
pinigais (10 mil. dol. mėne
siui! Red.) panaudojama tam, 
kad sukliudytu Įsitvirtinti pro- 
vakarietinei antikomunistinei 
valdžiai, vadovaujamai J. Tau
tų pripažintos valstybės galvos, 
leistų susikurti ir plėsti savo 
valdžia Afrikos širdyje komu
nistiniam režimui.

Autorius tad aštriai klausia 
kam Amerika turi savo pinigais 
remti ta JT vardu vykdoma 
kasi mari po vakarietiniu reži
mu. kurį mes pripažintame Ka- 
savubu reikalavo, kad Dayal 
būtu pakeistas Tas icika’.avi 
nias vertas, kad naujoji v y riau- 
sv bė ji paiemtu O jei ramaus 
parėmimo neužtenka. Adlai Ste 
vensonas. midi atstovas JT. 
turi trenkti, vaizdžiai tariant 
savo batą ant stalo Ta 
prasta" politika ar Jungtiniu 
Tautu rėmimo" politika nota 
tokia politika o Amerika

— Belgijos parlamento rin
kimai bus kovo 26



Žmones maži, bet jų siekimai neriboti
Kai draugai nutyla (2)

organiza-

SPAUDA

Tradicinis skilimas socialistuose?

paskolo- 
investavi- 
piniginių

PROVIDENCE, R. I., Sv. Kazimiero lietuvių parapijas mokyklos vaikų 
choras, vad. muz. J. Beinorio. Nuotr. B. Kerbelienės..

čių taikais veikusio "Lietuvai 
iflaisvinti Igomitoto" (Vyriausio

PIETŲ LIETUVOJE
Kun. Antano Yliaus pareiš

kimas, tardytojo išgautas 1945 
lapkričio 15, 19. 21. Taigi per 
tris ilgas tardymo naktis ...

Patiriame iš jo, kaip pasi
priešinimo gandas vaikščiojo 

/ aplink. Kun. Ylius, kuris buvo 
Skardupių klebonas, panoro su
sirišti su pasipriešinimo vyrais. 
Ne iš karto pavyko. O kai su
sirišo, prasidėjo slaptas darbas, 
kurio veikėjai iškyla prieš akis 
jau vardais ir slapyvardžiais, o 
jų sumanymai vaizdais.

1945 birželio 19 buvo pirmas 
slaptas posėdis. Pas jį,1 kun. 
Ylių Skardupiuose. Dalyvavo 
buvęs policijos tarnautojas Pi
leckis, zakristijonas Pilypas, 
nuo mobilizacijos slapstęsis 
Bukaveckas. ūkved. Lasevičius. 
Mariampolės miesto mokytojų 
seminarijos mokinys Januškai- 
tis. bažnyčios sargas Urbonas 
ir stalius Gudelevičius.

Toki buvo tie veikėjai — 
kasdieninio gyvenimo žmonės.

Jie sutarė — ir susitarimą 
patvirtino priesaika — “ieško
ti ginklų ir karinių medžiagų". 
Pasivadino partizanais be jo
kio kito vardo. Ginklus slėpė 
kun. Yliaus namuose, trečiame 
aukšte po grindim. Kilo min
tis susirišti su kitais partiza
nais ir suorganizuoti rajoninį 
štabą. Kun. Ylius susižinojo su 
kapitonu Tauniu. ir 1945 lie
pos pradžioje Skardupių kaime 
buvo slaptas keturių pasitari-

mas. Jame sutarta sudaryti ra
joninį štabą. Vadu išrinktas ka
pitonas Taunys. jo adjutantas 
Pileckis; pats kun. Ylius sani
tarinio skyriaus, viršininku ir 
kapelionu, Ratkelis — ginkla
vimo skyriaus viršininku. Ga
vėnas štabo viršininku. Buvo 
nutarta susirišti su miškuose 
veikia nčiom grupėm ir verbuo
ti naujus narius; taip pat nu
tarta partizanus prisaikdinti 
bažnyčioje.

Su grupėm, veikusiom Kazlų 
Rūdos miškuose^ susirišo Ga
vėnas. kurio slapyvardis buvo 
Vampyras, su veikiančiom Pa
lių miškuose — Ratkelis, ku
rio slapyvardis buvo Oželis, 
su Alytum — kap. Taunys.

Ryšiai davė vaisių. Tų pat 
metų rugpiūčio vidury pas kun. 
Ylių buvo pasitarimas. Jame, 
be rajoninės vadovybės, daly
vavo dar iš Kazlų Rūdos at
vykęs Bacevičius, iš Palių Ber
želis. iš Alytaus Navickas, iš 
Mariampolės m. Radzevičius. 
Kulboką. Šačkus ir pulk. But
kevičius.

Čia nutarta sudaryti Tauro 
apygardą., kuriai turėjo pri
klausyti šios apskritys: Mariam
polės. Šakių. Lazdijų. Vilkaviš
kio, Alytaus iki Nemuno — tai
gi nuo Nemuno visa piet. Lie
tuva. Tauro apygardoje nutarta

šūdaryti penkias rinktines: Per* 
kūno, Vytauto, Stirnos, Vy
tenio ir Geležinio Vilko. Tau
ro apygardos štabo viršininku 
išrinktas Bacevičius, jo adju
tantu Pileckis, ginklavimo sky
riaus viršininku Ratkelis. sani
tarinio ir ūkio skyriaus — kun. 
Ylius, nors, sakos, jam ir ne
tekę tų pareigų eiti. Žvalgybos 
skyriaus viršininku paskirtas 
agronomas Pupelis.

Vietoj kelię nelegaliu laik
raštėliu sutarta leisti vieną — 
Laisvės žvalgą.

Bendra politinė vadovybė te
ko pulk. Butkevičiui, o laik
raščio redaktorium paskirtas 
Radzevičius — Vaidyla. Nele
galaus laikraščio spaustuvė bu
vo Puskelnių kaime, malūne ar 
greta malūno.

Pasitarime buvo iškelta min
tis taip pat siekti platesnio ap- 
sijungimo — Įsteigti “Lietuvai 
išlaisvinti komitetą", susirišti 
su visoje Lietuvoje veikiančiais 
partizanais, susisiekti su užsie
niu. Tačiau sprendimų tais klau
simais nepadaryta. Tik po ke
lių dienų pasitarime tarp But
kevičiaus. Pileckio. Yliaus anas 
•‘Lietuvai išlaisvinti komiteto" 
sumanymas atgijo, i? komiteto 
pirmininku buvo išrinktas pul
kininkas Butkevičius.
. Komitetas turėjo tęsti vokie-

KecL) dabar, t. y. "sujungti vi
sas lietuvių nacionalistines oi>.. 
ganizaeijas kovai prieš Tarybų 
valdžią".

1945 metų rugsėjo mcn. 
Skardupiuose pas kun. Ylių bu
vo to komiteto pasitarimas. Da
lyvavo Butkevičius. Pileckis, 
Radzevičius, šačkus. kun- Y- 
lius. Sutarta komiteto veikimą 
praplėsti — Įsteigti jo apygar
das Telšiuose. Šiauliuose, Pa
nevėžy. Vilniuj, Kaune — Su
valkijoje jau Tauro apygarda 
veikė.

Sutarta per spalio revoliuci
jos sukaktis išplatinti "antita
rybinius atsišaukimus", sutruk
dyti rinkimus i "aukščiausią
ją tarybą", kurie turėjo būti 
1946 metų vasario 10 dieną.

Bendrame komiteto ir Tauro 
apygarbos štabo pasitarime 
1945 rugsėjo antroje pusėje 
numatyta siųsti žmones į nau
jai steigiamas apygardas, suras
ti ten tinkamus vadus ir numa
tyti kandidatus

būsimam suvažiavimui Kau
ne, kur būtų sudarytas “gene
ralinis štabas" ir "Vyriausiasis 
Lietuvai išlaisvint* komitetas".

Su tokiais užsimojimais at
stovai išvyko.

(Kitame nr.: Planas paskelb
ti atsiskyrimą nuo Sovietų Są
jungos).

Laiškas redakcija?
A. Lansbergis dėl K. J. 

straipsnio “Gydytojas A. Mar- 
geris ir teisybės uola” parodė 
dideli jautrumą, kam ano 
straipsnio autorius “pakartoti
nai pamini ‘žydelį SluckĮ' ", Esą 
“Sluckio tėvų religija (kodėl 
tik tėvų?) jo meninės ar asme
ninės vertės nei padidina nei 
sumažina". A. L. jautrumas 
keistas todėl, kad K.J. straips
nis anaiptol neturi minty. nei.; 
Sluckio. nei jo tėvų religijos, 
o tekonstatuoja be jokios pa
šaipos ar paniekos teisų ir tiks
lų faktą, kad “Pavergtai Lietu
vai atstovavo žydelis Sluckis". 
taigi atstovavo ne lietuvis. Įdo
mu. jei vietoj Sluckio būt bu
vęs Nežnovas ir K.J būt para
šęs. kad pavergtai Lietuvai at
stovavo ruselis Nežnovas. ai* to
kio pat jautrumo pagautas A.L. 
taip pat imtų operuoti Nežno- 
vo tėvų pravoslavija ir Įtikinė
ti. kad tai jo “meninės ar as
meninės vertės nei padidina, 
nei sumažina"? Kalba eina apie 
pavergtos Lietuvos atstovavi
mą ir jo nelietuviškumą. A.L. 
kalba apie “rašytojų iš Lietu
vos apsilankymą" (pavergimo 
aspektą kažkodėl nutylėdamas) 
ir apie Sluckio tėvų religiją ir 
jos Įtaką Sluckio meninei ir 
asmeninei vertei. Tarp K. J. 
rašinio ir A. L. prasimanytos 
Sluckiui nuoskaudos jokio ry
šio nėra. Jei A. L. norėjo gin
ti Sluckio lietuviškumą, turėjo 
pateikti konkrečių Įrodymų. 
Tuo tarpu Sluckio atveju ten
ka laikytis Ben-Guriono nuo
monės. kuris Look žurnalo tei
gimu yra pasakęs, kad rytų Eu
ropos žydai “never thought of 
themselves as Russian. Polish 
iLithuanian). or Romanian na- 
tionals. būt only as Jews". Ta
tai neseniai patvirtino ir I. 
Erenburgo pareiškimas.

pagarba
J. Baniulis, 

Waterbury. Conn.

__ NEMUNAS ties Kernuvių kaimu.

Keleivis vasario 8 painforma
vo pavardėm apie tuos žmones, 
apie kuriuos Darbininko spau
dos apžvalgoje vasario 7 buvo 
perduoti pasisakymai iš Dirvos 
ir Naujienų. Keleiviš rašo:

“J. Kiznis. A. šalčius, Ignai- 
tis. J. Mačiūnas rengiasi New 
Yorke leisti žurnalą, kuriam da
vė Fluxus vardą. Į savo grupę 
jie tikisi Įtraukti dr. J. Repeč- 
ką ir A. Greimą.

“J. Kiznis, kaip žinoma, buvo 
Darbo žurnalo redaktorium, ja
me leido išspausdinti A. šal
čiaus straipsni, kuriame pakar
tojo komunistų seniai skelbia
mas mintis ... Iš Drabo redak
cijos J. Kiznis turėjo dėl tokio 
straipsnio Įdėjimo pasitraukti”.

Jei Naujienos istorijos kalti
ninku laike A.: Šalčių, tai Ke
leivis mini asmenis, kurie la
biausiai buvo sutapę su Ame
rikos lietuvių socialistų veikla 
ir nuo kurių dabar teko socia
listam atsiriboti.

Tai. kas dabar Įvyko, nėra 
staigmena, nėra atsitiktinis reiš
kinys socialistų srovės istori
joje.

Jai yra būdinga, kad iš bend
ro organizacijos medžio protar
piais atskyla dalis 
komunistų naudai.
’šitą raidą buvo 

žurh. Į Laisvę jau 
'ryšium su Amerikos lietuvių 
socialistų, susitelkusių i Lietu
vių Darbininkų Draugija, 25 
metų sukaktimi.

Lietuvių socialistų partija 
Amerikoje susiorganizavo 1905; 
po poros metų ji pasikeitė Į

Lietuviu skyrius 
Savitarpinės pagalbos fondas 
(Mutual Fund) išplečia lietų. 
vHBcąjį skyrių

William Jennings a. Co., Ine., 
finansinio planavimo specialis
tas, turįs savo įstaigą 46 West 
Clinton Avė., Tenafly, N. J., 
praneša, kad išplečia skyrių 
svetimomis kalbomis.

Lietuviškojo skyriaus vedėjas 
Jurgis Bagdonas jau yra pasi
ruošęs puikiai patarnauti tvar
kant pinigų santaupas per Jen
nings organizaciją visoje apy
linkėje lietuvių kalba. J. Bagdo
nas jums paaiškins šios orga
nizacijos apimtį, kaip galima 
vertai pasinaudoti savitarpinės 
pagalbos fondu (Mutual Fund), 
gyvybės draudimu, 
mis, pelningą pinigų 
mą į šėrus ir kitas 
operacijų galimybes.

William Jennings
cija dabar sudaro galimybes 
kiekvienam šiais klausimais su
teikti informacijas jo gimtąja 
kalba gerai pasiruošusių specia
listų.

, Kompanija yra išleidusi in
formacinį leidinį apie savitar
pinės pagalbos fondus (Mutual 
Funds) lietuvių, latvių, vokiečių 
ir kitomis kalbomis ir jį dalina 
nemokamai savo klientams. N. 
W. Krassovvsky, vokiečių kalbos 
skyriaus vedėjas, turi didelį pa
sisekimą vokiškai kalbančiųjų 
tarpe ir daugelis pasinaudojo jo 
patarnavimais.

Kiekvieno piniginių reikalų 
planingas sutvarkymas reika
lauja asmeninio pasitarimo. To
dėl W. Jennings Įstaigos sveti
mųjų kalbų skyrių specialistai 
yra pasiruošę savo klijentus ap
lankyti namuose ir pilnai pa
aiškinti visokias pinigų inves
tavimo galimybes. Suinteresuo
tieji gali ramiai savo reikalus 
išdėstyti ir gauti i visus klausi
mus pilnus atsakymus jų gim
tąja kalba ir tik asmeniškai.' 
Kompanija savo atstovus turi 
įvairiose vietose New Yorke, 
New Jersey, Pannsylvanijos, Il
linois valstybėse. (Skelb.)

lietuvių socialistų sąjungą. Sa
vo rankose socialistai turėjo 
nuo 1905 Bostone “Keleivį", 
nuo 1911 ten pat Bostone “Lais
vę”, nuo 1914 Chicagoje “Nau
jienas” (visą laiką P. Grigaičio 
redaguojamas).

Iniciatyva organizuotis atėjo 
iš lietuvių imigrantų, išaugusių 
carinės Rusijos socialdemokra
tų Įtakoje. Tačiau su Amerikos 
lietuvių socialistų likimu darė
si tas pats, kaip su socialde
mokratais Rusijoje — juose 
stiprėjo ir juos skaldė komu
nistų srovė. Labiausiai į komu
nizmą lietuviai socialistai Ame
rikoje pasinešė, veikiami 1916- 
17 čia buvusio V. Kapsuko. To 
vaisius buvo tas. kad 1919 
“Laisvė“ iš jų rankų atsidūrė 
Brooklyne komunistų rankose. 
Tais pat metais rugsėjo 28 
Brooklyne įvykęs lietuvių so- tai stiprėjo; jie mėgino išvalyti 
cialistų sąjungos suvažiavimas darbininkų organizacijas nuo 
nutarė susijungti su komunistų elemento, priešingo komunis

tam. Tada 1932 balandžio 2 su
sirinkę 109 veikėjai, komunis
tų nepakrikdytų kuopų atsto
vai, įsteigė Lietuvių Darbinin
kų draugiją. Po 3 metų drau
gija turėjo 35 kuopas ir per 
tūkstantį narių. Leido “Naują
ją Gadynę”. Bet 1936 draugi
ją ištiko smūgis: “Tais metais 
keletas mūsų vadų pabėgo pas 
komunistus, o nemažas narių 
skaičius, skilimo paveikti, pa
kriko ir visiškai pasitraukė iš 
viešojo gyvenimo. Skilimas pa
veikė ir organizacijoje pasili
kusius: pasigirdo balsų, kurie 
siūlė draugijai likviduotis, ypač 
po to, kai 1943 metais sustojo 
ėjusi “Naujoji Gadynė”. Bet ji 
nesilikvidavo. Nuo 1947 drau
gija pradėjo leisti “Darbą” (ku
rį nuo 1953 perėmė redaguoti 
jau naujosios ateivijos žmonės, 
vadovaujami prof. J. Kamins
ko).

Taip aiškino J. V. Stilsonas, 
senosios ateivijos veikėjas. Se
nosios ateivijos buvo daugiau 
ir pačiame suvažiavime. Bet čia

UŽ LANKYMU BAŽNYČIOS - ANTRIEM METAM
IŠ LIETUVOS mina dviračius “Orlenok”

paryškinęs
1957 nr. 14

ir nutrupa

4-1232

i

Sovetskaja Litva vasario 3 . 
papildo vaizdus, kaip Lietuvoje 
vaikus katekizuoja' ir kaip ko- ; 
lonizatoriai varo kampaniją 
prieš katekizavimą. Rašo ir vėl 
jau žinomas V. Barbašin. pasi
telkęs dar kitą savo sėbrą J. 
Jacunskij.

Kėdainiuose gyvena Valeri
ja Marcinkevičiūtė. Jaunystėje 
ji buvo Įstojusi Į vienuolyną, 
bet paskiau pbsitraukė ir tapo 
“davatką". Dabar ji “moko vai
kus katekizmo, nors tai už
drausta Įstatymais, mėgina nu
tempti vaikus pirmos išpažin
ties".

Prasitaręs, kad “Įstatymo ke-

ir 
“Lastočka”, kurie eksportuoja
mi į užsienius, šiais metais už- 

‘ sakymų gauta iš Amerikos 10. 
000 “Orlenok“.

Mašinos, kurių dar nėra
Vilniaus fabrikas “Neris“ 

per pirmą šių metų ketvirti bu
vo suplanavęs pagaminti 300

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
per Lietuvių Prekybos Bendrovę Londone, 
kurios atstovybėje yra didžiausias įvairių 
medžiagt, ir kitų prekių pasirinkimas.

Už atstovybės sąžiningą fr pigų patarua- 
vin»ą yra gauta daug padėkos laiškų.

Prašoma kreiptis ir įsitikinti pas atstovų

DAUGIRDĄ

Bmoklyn 11. N.
EV

JONĄ

Tel. EV 7-49*0

liu" uždrausta mokyti vaikus 
katekizmo, taigi patvirtinęs, 
kad Lietuvoje sąžinės laisvės 
nėra. Barbašin priskiria tokią 
atsakomybę V. Marcinkevičiū
tei: esą Algis Šalkis, vidurinės 
mokyklos mokinys 9 klasėj li
ko antrus metus, nes jis “lais- mašinų mėšlui kratyti. Vasario 
vu laiku dažnai lankėsi bažny-. 
čioje“. Esą bažnyčia ir juodo
ji varna (taip Barbašin vadina 
V. Marcinkevičiūtę!) skiepija 
vaikam blogus įpročius ir po
linkius. Penktos klasės Šatas, 
pavyzdžiui, rūko. Pinigai, ku
riuos jis gauna už patarnavi
mus bažnyčioje, vaiką pagadi
no” ... 'r

Vadinas, bažnyčia ir katekiz
mo mokytoja moko vaiką rū
kyti ... Tokiais kvailais kalti
nimais Barbašin kompromituo
ja ir pačią partiją, bet juo di
desnė kvailybė, juo ji labiau 
atkreipia į save dėmesį. O Bar
bašin regimai to labiausiai ir 
siekia.

Dviračiai ir i Ameriką
Šiaulių dviračių fabrikaą ga-

pradžioje dar nebuvo nė vie
nos. Trūksta metalo.

Vilniaus televizija
Vilniaus televizijos atelje N r. 

35 šiemet užregistruota viso 
15,000 televizijos aparatų, Kau
no televizijos atelje esą keli 
tūkstančiai. Sovetskaja Litva 
vasario 3 skundėsi dėl tele
vizijos aparatų gedimo ir tai
symo. Esą Vilniaus gyventojas 
Brykalov užregistravo televizi
ją p. m. gruodžio 9. bet radi
jo mechanikas atvyko aparato 
pastatyti tik po savaitės. Kitą 
dieną aparatas sugedo, ir rei
kėjo vėl mechaniko šauktis, 
šiuo kart jis atvyko po 9 die
nų. apžiūrėjo aparatą ir patarė 
ji vežti į remonto dirbtuves. 
Sausio 2 Brvkalov nuvežė ir

gavo atsakymą, kad bus patai
sytas sausio 12. Brykalov skun
dėsi: “Kai aš paklausiau, kodėl 
taip lėtai atliekami remontai, 
tai man atsakė: — O ko jum 
skubintis? Jūs gi turi garanti
jos lapelį pusei metų”.

Kitas Vilniaus gyventojas, 
pavarde Politov, užregistravo 
p. m. spalio 21, o pastatė jam 
lapkričio 9. Aparatas sugedo 
tą pat dieną ir lig šiol dar ne
sutaisytas. O nesutaisytas dėl 
to. kad mechanikas atvyko Į 
namus tada, kai visi šeimos na
riai yra darbe; namie nieko ne
rado, bet mechanikas savo ke
lionę jau buvo atlikęs ir pali
ko sąskaitą 8 rublius už atvy
kimą.

Naujosios Vilnios gyvento
jo V. Letunovskij aparatas su
gedo Į ketvirtą dieną. Du kar- | 
tu jis buvo nugabentas i re- f 
monto dirbtuves, bet vis tiek ® 
neveikia. Pasirodo, jam įdėjo @ 
ne tos rūšies lempą, kuri tiko « 
perdegusios vietoj. O Įdėjo ki- | 
tokią dėl paprastos priežasties | 
— aparatui reikalingos lempos | 
neturi. Dėl to šimtai aparatų 
nesutaisvti ištisais mėnesiais.

partija.
Taip lietuviai socialdemokra

tai buvo suskaldyti. Jiems iš
tikimi liko susispietę apie Gri
gaičio “Naujienas“ ir dar atski
ros kuopos. Bet 1932 Įsisteigė 
kita socialistų organizacija — 
lietuvių darbininkų draugija. 
Šiemetinis jos suvažiavimas bu
vo 25 metų sukakčiai paminė
ti. Toji draugija nesutapo su 
“Naujienų“ socialdemokratais, 
bet ir joje 
komunizmas buvo jėga, sprog
dinanti socialistus iš vidaus.

Tai matyti iš J. V. Stilsono 
tame suvažiavime pranešimo, 
paskelbto “Darbe" Nr. 2. Stil- 
sonas vaizdžiai pasakoja apie 
draugijos atsiradimą: “Pradžia 
buvo tikrai klaiki” — komunis-

— Automobilių gamyba Ame
rikoje sausyje siekė 412,000 ar
ba 21 proc: mažiau nei gruo
dyje ir 40 proc. nei 1960 sau
syje. Pirkimas daug kur krito 
50 proc.

— Europos pietuose, Itali- jau buvo ir naujosios ateivi-
joje, Jugoslavijoje, Graikijoje, jos žmonių, kuriais senieji so- 
buvo matomas vasario .15 pil- cialistai tikėjosi papildyti sa- 
nas saulės užtemimas. vo eiles. Apie juos kitame nr.

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELES

(Long Play Hi-Fi Lrthuanian Records)
Dainos it Lietuvos, sol. L. Juodis su Rūtos choru: 16 dainų $4.00 
Mano Lietuvos Prisiminimai, L. Juodis: 14 liet, dainų 5.00
Christmas Carols Sol. L. Juodis, anglitkai "mažo formato PI. 1.00 
Pavergtos Tėvynės dainos ir Šokiai: Jokūbas J. Stukas Nr. 1; 4.00 
Pavergtos Tėvynės dainos ir liet, operos. J. Stukas, Nr. 2. 4.00
LietuviSkos dainos ir Šokiai, Monitor Co. 16 dainų ir Šok. 4.50 
LietuviSkos dainos. Bostono lięt. m ii r. choro 17 dainų 4.50
8. Barkus radijo vak. dainuoji, 10 dainų ir 10 kalėd. giesm. 5.00 
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 Šokių muzikos 6.00
LietuviSki mariai. Br. Jonutgs. įgrota 12 liet, patrijotinių marių 7.00 
Liet, dainų ir operų rinkiniai, J. Karvelis 10 plokštelių po 5.00
Dainos it Letuvos, sol. L. Juodis su Rūtos choru — stereo 5.00

PLOKŠTELIŲ ALBUMĄI GAUNAMI:

DARBININKO administracijoje. 910 Willoughby A ve. 
Brooklvn 21. N. Y. * ♦
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Vasario 16-toji! Kokia atmi
nimais brangi ir prasminga to
ji Lietuvos prisikėlimo diena. 
Jos tauta ilgėjosi, dėl jos ken
tėjo, kovojo ir aukojosi 120 
metų. Ta data pradedant, lie
tuvių tautos vergovė tapo šmėk
la praeities. Vasario 16 
anot šių dienų jubiliato, 
to Kiršos, “vergovė iš 
dienos ištrinta” buvo.

Prisiminkime, bent prabėgo
mis, tą Lietuvos prisikėlimo 
aktą ir jo prasmę. Sekant vien
balsiu nutarimu jame, tarp ki
ta, pareikšta:

"Lietuvos Taryba, kaip vie
nintelė lietuvių tautos atstovy-

NKAS

J. Kajecko kalba, pasakyta Washingtone 
Vasario 16 minėjime

Baudžiava panaikinta ir sugrąžinta
Baudžiavos prisiminimai bu

vo dar gyvi, kai Lietuva atga
vo nepriklausomybę 1918 me
tais. Buvo dar daug senesnių 
žmonių, ėjusių baudžiavą. Yra 
dar nemažai vyresnės kartos 
žmonių, kurių tėvai gyvais pa
vyzdžiais pasakojo, kaip jie 
priklausė tiktai nuo ponų va
lios. Gi tie ponai buvo arba 
visai sulenkėję arba nelietuviai.

Labai daug dvarų su žmonė
mis, it kokiais daiktais, buvo 
išdalinta rusų generolam ir 
aukštiem valdininkam, kai. ca- 
rienė Kotryna D. vadinama Di
džiąja. trimis padalijimais už
ėmė Didžiąją Lietuvos Kuni
gaikštystę. Nuo paskutinio pa
dalijimo (1795) baudžiava buvo 
dar sugriežtinta.

losi kova už žmogaus teises ir 
laisvę, radusi savo atgarsį ‘ ir 
Napoleono kodekse. Tuo įsta
tymu baudžiava buvo panaikin
ta Sūduvoje (1806), priskirtoje remdamosi pripažintąja tau- 
Varšuvos kunigaikštystei ir 
paskui Lenkų karalystei, nors 
tuo “karaliumi” buvo caras. 
Žmonės atleisti nuo baudžia
vos be žemės, bet vis dėlto 
atleisti.

Rusija tos laisvės žmonėm 
nepripažino dar 50 metų. Ca
ras Nikalojus I griežtai uždrau
dė svarstyti bet kokius bau
džiavos panaikinimo projektus. 
Tiktai caras Aleksandras I| 
vasario 19 manifestu panaiki
no baudžiavą Lietuvoje ir vi
soje Rusijoje, šiom dienom 
tam manifestui sueina 100 me
tų.

Rusijoje baudžiava buvo žy
miai sunkesnė. Ji pritaikyta ir 
Lietuvai, ypač tuose dvaruose, 
kurie atiteko okupantam. Dva
ro savininkas galėjo su žmo
nėmis elgtis, it su kokiais daik
tais: parduoti, pralošti korto
mis, iškrikdyti šeimas, bausti, 
išsiųsti katorgon ir vėl susigrą
žinti. Niekam nebuvo galima 
pasiskųsti. Tokia nežmoniška 
elgsena Lietuvoje ligi tol ne
buvo žinoma. Ją užnešė rusai.

Rusų okupacija dar įvedė 
padidintus mokesčius valstie
čiam. Senoje Lietuvos valstybė
je buvo mokama nuo sodybos 
arba pirkios, iš kurios dūmai 
rūko; vądinasi, buvo gyvėna- 
ma. Tie mokesčiai ir buvo va
dinami “dūmais”. Rusai pra-

daro Lietuvos valstybės pagrin
dą. Jie reikšmingi ir šiandieną, 

l’. kada siekiama Lietuvos suvere
numo vykdymo atstatymo.

Pirmiausia, tame akte pa
skelbta, kad vyriausia suvere
numo reiškėją yra Lietuvių 
Tauta. Taryba paskelbė tą aktą, 
kaip vienintelė tautos atstovy
bė. Jis paskelbtas pasiremiant 
tautų apsisprendimo teise 
ir Vilniaus konferencijos nuta
rimu. Tame akte aiškiai pabrėž
ta. kad atstatoma Lietuvos vals
tybė turi būti demokratinė ir 
jos valdymosi forma nustatyta 
steigiamojo seimo.

Kai 1940 vasarą raudonoji 
armija Lietuvą okupavo ir pri
metė jai komunistinę valdymosi 
formą, lietuvių tautos suvere
numo principas buvo sulaužy
tas ir paneigtas. Maskva nepri
pažįsta tautos suverenumo. Tą 
teisę yra pasisavinusi komunis-

dėjo imti mokesčius nuo “dū
šios” arba nuo galvos. Kiek bu
vo pirkioje galvų, tiek ir rei
kėjo mokėti, nors vaikų galvos 
dar gulėjo lopšyje.

Vakarų Europoje tuo metu 
baudžiava jau buvo panaikin
ta arba naikinama. Buvo jau 
nuvilnijusi Prancūzijos didžio
ji revoliucija, buvo jau paki-

Sovietų Rusijoje Šios sukak
ties proga tebesinaudojama pa
brėžti, kaip žmonės buvo po
nų spaudžiami ir išnaudojami 
ir kaip tikrąją žmonėm laisvę 
tėra atnešęs bolševizmas. Ta 
proga bolševikų valdžią dar kar
tą prieš žmones apsimelagina. 
Bolševikai baudžiavą yra grą
žinę dar žiauresne forma — 
kolchozine sistema.

Kolchozas yra valstybinis 
dvaras, kuriam žmonės eina 
dirbti, kaip seniau dirbo po
nui. Tik šį kartą valdinis po
nas yra dar žiauresnis. Kolcho
zus Lietuvoje jis įvedė kruvi
na prievartą ir kančia. Daug 
ūkininkų, kurie priešinosi, bu
vo išžudyti arba ištremti Sibi
ran. Suvarytieji į kolchozus ap
krauti didelėm darbo normom, 
vadinamais “darbadieniais”

Šiom dienom nuskambėjęs 
kartus Chruščiovo nusivylimas, 
kad iš kolchozų neišspaudžia, 
kiek norėtų, nerodo, kad nau
ja baudžiava būtų naikinama. 
Ji tegali būti dar labiau sustip
rinta ... po 100 metų, kai ca
rai ją panaikino.

♦ų apsisprendimo teise ir lie
tuviu Vilniaus konferencijos 
nutarimu rugsėjo mėn. 18-23 
d. 1917 m. skelbia atstatanti 
nepriklausomą demokratiniais 
pagrindais sutvarkytą Lietuvos 
valstybę su sostine Vilniuje ir 
tą valstybę atskirianti nuo visu 
valstybinių ryšių, kurie yra bu
vę su kitomis valstybėmis.

Drauge Lietuvos Taryba pa
reiškia, kad Lietuvos valstybės tų partija. Nė viename komu- 
pamatus ir jos santykius su ki
tomis valstybėmis privalo galu
tinai nustatyti kiek galima grei
čiau sušauktas Steigiamasis Sei
mas, demokratiniu būdu visų* 
jos gyventojų išrinktas".

Suminėtame akte iškilmingai 
pabrėžta eilė principų. Jie su-

nistų valdomame krašte san
tvarka nebuvo Įkurta pačios 
tautos apsisprendimu, bet pli
ku smurtu ir jėga.

Dar negimė valstybė, kuri 
sava valia atsižadėtų Įgimtų 
teisių bei laisvių ir jų vieton 
pasirinktų- vergovės grandines.

Lietuvos pavergimas — Mask
vos amžinoji gėda ir jos neiš
dildoma dėmė. JAV preziden
tas savo kalboje suminėjo rytų 
Europos tautų išlaisvinimo rei
kalą. Jis užsistojo laisvės ir 
žmogaus teisių pagerbimo rei
kalą visur, o ypač rytų Europo
je. Anot Atstovų Rūmų didžiu
mos lyderio, John W. McCor- 
mack. vos prieš penketą dienų 
padarytu pareiškimu:

"Sovietu Sąjunga niekuomet 
neišdrįstų suteikti, tarp kitę 
tautę ir Lietuvai slapto balsavi
mo teisę tarptautinėj arba J. 
Tautu priežiūroj, kad būtų nu
statyta jos valdymosi forma. 
Komunistai žino, kad rytų Eu
ropos tautos dauguma balsę at
mestų bet kokio plauko komu
nizmą"__

Jei Chruščiovas ir jo Krem
liaus bendrai kitaip mano, ko
dėl neleisti toms tautoms lais
vai pasisakyti? Kam baidytis 
žmonių valios? Kremlius nelei
džia tautai pasisakyti dėl to, 
kad komunistinėje santvarkoje 
nėra vietos žmogaus pagrindi
nėm laisvėm, o apsisprendimo 
laisvės ypatingai. Gi. anot Vaiž
ganto, lietuviui:

Laisvė tai siela... Nėra lais-

vės — nėra nei Tėvynės, nė
ra Tėvynės — nebus nei Lais
vės".

Todėl, Lietuvos laisvės at
statymo kova yra kova dėl žmo
gaus apsisprendimo laistės, ko
va dėl Vakarų pasaulio žmo
gaus ir bendrai dėl tautų lais
vės visur pasaulyje.

Pastebėtina, kad Vasario 16 
aktu ne nauja valstybė įkurta, 
kaip tai vyksta Afrikoje mūsų 
dienų. Afrikos naujagimės tau
tos tik kolonializmą teprisime
na. Gi, kai Lietuva kėlėsi, iš
rodė mums, “lyg būtų grįžęs 
amžius Gedimino”, nes praeity
je buvome- tauta nuo marių li
gi marių. Mes prisiminėm lai
kus, kada lietuvis “Europą nuo 
mongolų apgynė nuoga krūtine’ 
(Aistis).

Tat, Lietuvos valstybingumo 
pradas ne naujas, o paremtas 
Lietuvos valstybės šimtmečių 
tradicija. Tas istorinis pradas 
atspindi ir Lietuvos himne. Tai 
įrodymai, kad lietuvis laisvei 
gimęs. Maskva linksniuoja ko
lonializmą Afrikos kontinente, 
bet ji akla tautę apsisprendi
mo teisei ir lietuviu tautos 
liai savo pašonėje, Nemuno 
lyje.

Vasario 16 aktu Lietuva
sipalaidavo nuo praeities vals
tybinių ryšių. Tą suvereninį 
pradą patvirtino ir steigiama
sis seimas. Tai padaryta dėl to, 
kad numatyta buvo, kad atsi
ras pretendentų į Lietuvos že
mes, kurie panorės diktuoti 
mums santykių nustatymą su 
kitomis valstybėmis.

Sovietų Sąjunga bandė ir te
bebando farizėjiškai pateisinti 
Lietuvos įjungimą. Tas jai nie
kad nepavyks. Lietuvos įjungi
mas į Sovietu Sąjungą šiandien 
yra tapęs klasišku agresijos pa
vyzdžiu. Bet, Sovietų akys dū
mų nebijo. Jie siekia išgauti 
status quo pripažinimą ne tik 
iš kitų valstybių, jie jo siekia 
ir iš laisvojo pasaulio lietuvių.
Jie tai daro prisidengę kultūri- bingos praeities, bet ir iš šios 
nio bendradarbiavimo iškaba, dienos sukaktuvininko Lincol-
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no kongresinės komisijos dar
buose.

Sis minėjimas sutampa su 
Lincolno gimtadieniu. Laimin
gesnio sutapimo būti negali, 
nes Lincolnas yra žibintas ko
vos už laisvą žmogų visur pa
saulyje. Jis neša viltį paverg
tam lietuviui ir stiprina laisvą
jį lietuvi kovoje už šviesesnį 
Lietuvos rytojų. Žvilgtelkime, 
bent prabėgomis, i jo nemirtin
gas idėjas.

JAV deklaracijoj iškilmingai 
pareikšta:

"Dangaus ir prigimties įsta
tymai suteikia tautai teisę būti 
nepriklausoma ir kad visi žmo
nės yra Sutvėrėjo apdovanoti 
teisėmis į gyvenimą, laisvę ir 
į laimę".

Kalbėdamas apie tą deklara
ciją Lincolnas pasakė, kad ji 
‘‘suteikia laisvę ne tik šio kraš
to žmonėms, bet viltį visam pa
sauliui, visiems laikams”. Ki
tom progom jis pareiškė: “Ma
no noras, kad visi žmonės vi
sur būtų laisvi”. “Laisvė — pa
veldėjimas visų žmonių, visuo
se kraštuose, visur (pasaulyje)”. 
“Tie, kurie paneigia laisvę ki-~ 
tiems, patys nėra jos verti”.

Tat, pasisemkime įkvėpimo 
kovoje už pavergto lietuvio iš
laisvinimą ne tik iš savo gar-

Šiam gundymui nepasidavė tau
ta krašte, r.es į komunistų ei
les įsijungusių lietuvių esama 
mažiau, negu vienas nuošimtis. 
Tam gundymui nepasiduos ir 
laisvieji lietuviai.

Sovietų bandymas kalbėti 
lietuvių tautos vardu yra tik 
valios klastojimas. Toji tiesa 
atspindi, tarp kita, ir Kerste-

Per purvą ir lietų, kovodama 
su deginančiu karščiu ir šal
tom vėtrom. Vakare, grįžusiai 
į savo lūšną, Pietekė numesda
vo keletą maisto kąsnių. Daž
nai jis vogdavo jos parsineštus kartojo: 
pinigus, juos išleisdavo smuk
lėje.

Pietekė buvo padauža. Nors 
jis buvo jau dvidešimt aštuo- 

KIEKVIENĄ kartą, kai muzi- mas. kapai atsivers trimitų bal- nerių metų, tačiau niekuomet 
ka lydėdavo į kapus turtingo sui.

FELIX TIMMERMANS

AMŽINOJI TYLA

no.
Prezidentas Kennedy seka 

Linconlo pėdomis. Yra simbo
liška, kad vasario 8 diplomati
nių misijų šefų Baltuose Rū
muose priėmime, jis malonėjo 
atkreipti mano dėmesį į ten ka
bantį Lincolno portretą. Ne
nuostabu. Jis savo pirmoj kal
boj inauguracijos metu pasuko 

, Lincolno keliu ir pasiūlė pagal 
Izaiją, “nuimti sunkų jungą ... 
ir paleisti prispaustuosius į lais
vę”. Užčiauptų lūpų prispaus
tųjų lietuvių tėvynėje ir trem
tyje vardu aš laikau pareiga 
pareikšti jam viešai gilų dėkin
gumą už palankumą mūsų pri
spaustiesiems tautiečiams ir už 
tebetęsiamą Kremliaus okupaci
jos Lietuvoje nepripažinimą.

Šiandien didelio noro turėjo 
ir pasižadėjo pas mus atsilan
kyti asmuo, kuris 1919 Vely
kų rytą, Kristaus ir Lietuvos 
prisikėlimo rytą, atvyko Lietu
von stebėti ir padėti prisike
liančiai nepriklausomam gyve
nimui lietuvių tautai. Jam ži
nomos lietuvių tautos aspiraci
jos ir nepalaužiama valia būti 
laisva ir nepriklausoma. Jis gy
vas liudininkas ir Lietuvos pa
žangos visose srityse. Jis sekė 
skaudama širdimi ir Lietuvos 
sutemų dienas. Mes labai ap
gailestaujame. kad iš valstybės 
departamento šiomis dienomis 
jis išėjo pensijon. Mums labai 
ir labai malonu būtų buvę tu
rėti savo tarpe pasekretoriaus 
pavaduotoją, kurį laiką ėjusį 
ir sekretoriaus pareigas, bei po
nią Loy W. Henderson. Deja, 
jie sunegalavo ir negali šian
dien būti su mumis. Mes ap
gailestaujame p. Henderson su
sirgimą ir linkime jam greito 
pasveikimo. Mes dideliai įver
tiname jo ir ponios Henderson 
didelį palankumą Lietuvai ir 
bendrai Pabaltijo tautoms.

Lienekei, ir kiekvienas grubus 
žodis motinai skaudžiai vėrė šir
dį. Bet nežiūrint to, ji mylėjo 
savo sūnų, brangino jį kaip sa
vo akies lėlytę. Ji be* paliovos 

‘Jei taip atsitiko, - tai 
kalti jo draugai. Po jo šiurkš
čia oda slepiasi širdis tokia 
švelni, kaip meduolis.

Ji meldėsi už jį prie kaimo 
koplytėlių, ji būtų kentusi pik
čiausius skausmus ir didžiausius 
nepriteklius, kad tik jos sūnus 
pasidarytų jai geras ir švelnus.

Ir štai dabar Pietekė pradė
jo kisti. Jis ėjo vis liūdnyn, 
nuo to laiko, kaip smuklės mer
gina “mažoji geltonplaukė” lio
vėsi jį mylėti. Jis mušdavo ją. 
paskui meilinosi, vogdavo jai 
persikų, pagaliau, grūmojo už
mušti arba pats nusiskandinti, 
bet veltui: mergina jo nebe
klausė. Pietekė mušėsi su savo 
konkurentais, bet tas nieko ne
pakeitė, “mažoji geltonplaukė” 
darė savo, ir nebeprisileido dau
giau Pietekės. kuris raudojo iki — Kiek kaštuoja skrynutė? 
širdies plyšimo.

dos nedrįsdavo pagalvoti. Vie
ną vakarą, grįžusi iš savo ilgos 
kelionės, rado Pietekę pasiko
rusį lovos kojūgaly savo lan
guota skarele.

Ir dabar jis ilsisi prakeiktuo
se kapuose ... Tamsybėse am
žinosios tylos ... Jai tai buvo 
nuolatinis skausmas, kuris ją 
slėgė dieną ir naktį. Pietekė 
apsiaustas tamsybių, niekados 
neišgirs nė mažiausio garso. 
Mano Dieve, jei ji būtų kiek 
jaunesnė, ji turėtų jėgų jį iš
kasti ir nunešti į pašvęstą že
mę, kurioje jis galėtų girdėti 
gražią muziką, kuri lydi turtin
gųjų laidotuves!

Vieną dieną, įėjusi į laikro
dininko krautuvę pasiūlyti stik
linio popierio. ji išgirdo tylią 
muziką, kuri švelniai skambėjo 
jos ausyse, lyg vandens lašeliai 
krisdami kristalam Muzika ėjo 
iš mažos juodos skrynutės. Jai 
tada kilo mintis, ir ji pasitei
ravo stebuklingo daiktelio kai
nos.

vienintelis gėrimas. Vaikščioda
ma po kaimus ji rinko šaka
lius, dėjo juos priejuostėn, ir 
prašydavo kaimiečių kelių mor
kų ar ropių. Ji teturėjo, vieną 
mintį: surinkti pakankamai pi
nigų nupirkti muzikos skrynu
tei. Kas vakaras ji sugrįždavo 
namo labiau sulinkusi ir suse
nusi.

Pagaliau, ji turėjo 24 fran
kus ir nupirko juodąją skrynu
tę su muzikine ir angeliška sie
la! Laikrodininkas jai parodė, 
kaip ji turi ją užsukti ir ką 
turi daryti, norėdama pakeisti 
melodiją.

Ir sekantį sekmadienį, prie
temoj, Lienekė nukūprino į ka
pus. paslėpusi po savo ilgu, 
juodu apsiaustu skrynutę. Ten. 

/ ant Pietekės kapo, apžėlusio 
piktžolėm, ji paleido išskristi 

. stebuklingosios dėžutės sielai.
Muzika švelniai lukšteno savo 
tyras gaidas, imituodama skam
besį vandens, krintantį lašas 
po lašo į kristalinį indą. Mu
zikos skrynutė griežė ariją iš 
Mignon: “Ar Žinai tu šalį tą ...” 
paskui dar Griego “Rytmety” 
ir pakartojo keturis kartus Šias 
melodijas. Pagaliau Lienekė bu
vo laiminga, nes jos sūnus gir
di muziką, kuri yra švelni jo 
širdžiai.

— Aš ateidinėsiu kiekvieną 
sekmadienį, — pasakė verksmu 
kūkčiodama vargšė senutė.

dar nėra davęs savo .senutei 
motinai nė vieno cento. Jis val
kiojosi su tokiais tinginiais 
kaip ir jis, kuriuos rasdavo ant 
saulės, apšviesto tilto, bespiau- 
dančius į upę,-ir kurie praleis

Lienekę krėtė šiurpas, mąs
tant apie tuos, kurie yra pa
laidoti pakaruoklių kapuose. 
Apsupti keturių plytinių sie
nų, jie toli niūksojo nuo švęs-

- , - - tos žemės; j°ks medis ten ne- davo naktis girtuokliaudami, 
tą. rūpestingai surišdavo savo augo, nesimatė nė mažiausio 

kryželio, ir niekados ten joks 
paukštelis nečiulbėjo. Tai ten 
ilsėjosi pasmerktieji, tie, kurie 
buvo nusižudę. kuriuos palaido
jo kaip šunis, be mišių, be 
žvakių. Niekados ten neužklys
davo muzika palinksminti mi
rusiųjų. Ten viešpatavo gilaus 
rūsio tyla, amžina ir prakeik-

miestelėno kūną, senutė Liene- 
kė mesdavo batų raikščius, stik
linį popierių ir pieštukus, ku
riuos nešiojo po kaimus iš kie
mo į kiemą. Ji tada papuren
davo seną sudulkėjusį apsiaus-

kepuraitės raiščius ir sekdavo 
žingsnis žingsnin muzikantus li
gi kapų. Muzika grodavo liūd
nai ir tuo metu, kai karstas 
pranykdavo duobėje.

Lienekė tada būdavo laimin
ga, nes jos vyras ir vaikai, ku
rie ilsisi netoli nuo ten. toje 
pačioje žemėje, girdėdavo mu
ziką. Ji norėjo, kad kiekvienos 
laidotuvės būtų su muzika, 
linksminančia numirėlius, kurie 
ilsisi tyliojoj žemėj. Mažoji se
nutė, visa raukšlių išvagota, 
įsivaizdavo, kad mirusieji, ku
rie nebegirdi nei maldų, nei 
kalbų, kurie yra kurtūs ir per
kūno trenksmui ir vėjo ūžimui 
ir vežimų triukšmui, — iš tam
sybių gilumos klausėsi muzikos

Kartais šeštadieniais, jis pa
dėdavo kaimietėm pergabenti 
sviesto gabalus, kuriuos sveria 
savivaldybės namų sklypuose, 
bet tą uždarbį išleisdavo smuk
lėse prie tilto.

Tai buvo žaliūkas bernas, 
jaučio sprando, grubios išvaiz
dos ir tingios dvasios. Jis kal
bėjo šiurkščiu balsu ir jo po-

* . . , . sakiai buvo apščiai parietanti
Ueneke kasdien maldavo keiksmais. Jo milžiniškos ran-

te‘ pa' kos vos tilpo į kišenes. Tikro- Kai Lienekė pastebėjo jo 
čiai, nei jos sunui Pietekei ne...........................- - - * r j j

ateitų pagunda nusižudyti.
Nežiūrint to, ji dažnai troš

ko mirties, nes jos gyvenimas 
buvo sunkus ir kartus. Ji bu
vo sena ir gyveno su savo sū
numi iš pajamų, gaunamų pra

— Dvidešimt keturi frankai.
Nuo šios dienos ji beveik ne

valgė, sumažino perpus savo 
duonos davinį, kad sutaupytų 
tą truputį pinigų, kuriuos už
dirbo. Vakarais nebedegino 
lempos, nebevalgė sekmadie
niais mėsos, užliedavo vandeniu

ji jo prigimtis laisvai pasireikš- skausmą ir suprato jį norint 
nusižudyti, ją pagriebė siaubas. 
Stengdamosi jį nuraminti, ji 
paruošdavo jam saldaus gėrimo 
ir iš kaimo parnešdavo obuo
lių ir kriaušių. Bet Pietekė 
stumdavo šalin visus gerus daik anglies liekanas, kurias kūren- 

kiaujant smulkiais daiktais, ku- paskui policininkus, varančius tus ir liūdnas lįsdavo kampan.
. Tada įvyko vienas dalykas, degtų ir nebedėjo daugiau ka

tarsy- Kai ateis paskutinis teis- į tolimiausius kaimus. Ji brido Jis visuomet buvo žiaurus apie kurį mažoji senutė nieką- vos cikorijon, kuri buvo jos

davo turgaus dienomis: čia taip 
jam viskas buvo priežastis peš
tynėm, ir po smarkių jo mil
žiniškų kumščių smūgių krau
jas čiurkšliais bėgdavo. Kiek 
kartų senutė ėjo raudodama

riuos ji nešiojo ilgais keliais jos sūnų į kalėjimą!
davo. kad jos taip greit nesū

(Nukelta į 4 psl.)



te?&

Ę 
■ 1

Iš NEPRIKLAUSOMYBES ŠVENTĖS minėjimo New Yorke. Nuotr. G. 
Peniko.

VAIŽGANTAS

DĖDE LAPĘ NUŠOVĖ
(Tąsa iš praėjusio nr.)

— Tai lapės, sako, maita!.. ..
Ir, šautuvo galą į žemę atrė

męs, ėmė kimšti pypką. Norėjo 
parodyti šaltą veidą, bet visos 
jo veido raukšlelės virpėjo, o 
juodi, kelmuoti, lanku išriesti 
ančiakiai taip ir kilojosi, taip 
ir kilojosi: lengva buvo įspėti, 
jog buvo linksmas.

Nustebęs būrys iš karto žo
džio neteko. Bet pažvelgę į 
linksmą Nikodemo veidą, vie
nu kartu sušuko:

— Dėdė lapę nušovė!
Netikėtos regyklos pavilioti 

žingeidūs piemenėliai grūdos 
už vyresniųjų, visai jau užmir-

Kajecko kalba ...
(Atkelta iš 3 psl.)

Mums džiugu, kai nelietuvis 
pamilsta Lietuvą jos kančioje. 
Bet. reikalinga, kad ir lietuvių 
širdys plaktų ištvermingai Tė
vų Žemei. Lietuvių tauta savo 
kančia ir auka tos meilės su 
kaupu nusipelniusi. Vien pasta
rųjų dienų faktas, kad vysku
pas Julijonas Steponavičius 
areštuotas už atsisakymą į ku
nigus šventinti komunistų agen
tus, šiurpu nukrato kiekvieną 
laisvę, o ypač religinę laisvę, 
mylintį žmogų.

Lietuvių tauta už laisvą žmo
gų nešė daug aukos gėlių, šios 
šventės proga ryškimės atsily
ginti jai.

ši šventė tebūnie mūsų re- 
dedikacijos diena lietuvių tau
tos aspiracijoms paremti. Pasi- 
ryžkime daryti visa, kas įma
noma, priartinti Lietuvos tik
rosios laisvės bei nepriklauso
mybės ryta ir palengvinti pa
vergto lietuvio kančią.

Daina nepriklausomybės šventėje
Brooklyno Apreiškimo parapijos choras svečiuose

*PHILADELPHIA, PA. -------
dikystėje girdėtą močiutės lop- kaištų. Tiesa, kad šia proga gal 
šinę dainą, švelniai skambūs geriau tiktų moterims tautiniai 
sopranai ir nuostabiai žemi ir drabužiai bet jų vienodos bal- 
gražūs antrieji altai. Jei vyrų tos bliuskutes ir juodi sijonai, x

o vyrų vienodi juodi kostiumai i® priminti, kad lietuvis pla- 
įspūdį darė rimtą ir gražų.

Mišrus choras padainavo Me
no dainą — J. Tallat - Kelp
šos, Nudavė dukrelę — J. Star
kūs, Oi, toli, toli, — J. Star
kūs ir Lituanica — E. Gaile
vičiaus. Išskiriant dvi vidurines 
dainas, pirmoji ir paskutinė 
reikalauja didelės balsinės į- 
tampos. Ir čia dėka chorvedžio 
muz. VI. Baltrušaičio įdėto dar
bo ir didelių jo sugebėjimų, 
choras pasirodė pajėgiai įvai
riuose dinaminiuose reikalavi
muose. Didingai ir darniai nu
skambėjusią Lituanica publika 
ilgais plojimais privertė karto
ti.

Vasario 16 minėjimas, reng
tas Lietuvių Bendruomenės va
sario 12, pilnai pateisino ren-

tą sudaro daugumoje čia gimę MAS Centr. valdyboj 
lietuviai • *

Turint tai galvoja, choras ir 
jo vadovas nusipelno musę dar 
didesnės pagarbos, nes padai
nuotų dalykų lietuviškas tari
mas buvo be priekaištų. Kartu 
per širdį flueina smilkulys su 
mintimi kur yra naujųjų atei
vių jaunimas?

Rodos, nereiktų šioje vieto-

šę savo gyvulius. Nebesutūri
mos kiaulės visų pirma namo 
parruseno ir netikėtai visus pa
šalius -apniko. Ūkininkės, nesi
tikėjusios taip anksti gyvulių 
pargrįžtant, ramiai sau kitur 
triūsusios, proto nebeteko: šen 
puolė, ten puolė, gynė nuo ne
mandagių čiūkų visa, kas buvo 

’ ne vietoje padėta ir jau jau 
apuostoma. O visų lūpose buvo:

— A, šelmiai piemens! Bus 
jums, bus jums! .

Ir būtų buvę, kad pačių ūki
ninkių, ką ūkininkių — viso 
sodžiaus akys nebūtų netikėtai 
nukrypusios į ūlyčgalį. Pie
mens, nebtekę kiaulių, puolė 
persigandę, paskui jas, tik ne- 
atsiprašinėdami įpykusių ūki
ninkių, o šaukdami iš tolo:

— Dėdė lapę nušovė! Dėdė 
lapę nušovė!

Tokią naujieną išgirdusios, 
ūkininkės nebeturėjo laiko ne 
tik rykščių susiieškoti, bet nė 
žodžių pabaudimui rasti. Visa 
palikusios kiaulių valiai, iškūrė 
nėjo iš kiemų, kelyje vos be- 
paklaušdamos:

— Kame, kas; kaip?
Piemens, taip pat atgal bėg

dami uždususiais balsais ne
daug ką tegalėjo aiškinti. Šu
nys, supratę, kad žmonės ką 
vejasi, ausis suglaudę, kaip iš 
svaistyklės, ištrūko pirma bėg-

je minėjimo programoje buvo 
pučiamą stipri organizacinė 
ranka. Įprastai daug kur šio 
pobūdžio parengimuose dalyviai 
kankinami-4-5 vai., o kartais 
dar ilgiau, šiuo atveju visas 
minėjimas su sveikinimais, pa
grindine turininga dr. St Rač
kio kalba ir menine dalimi už
truko tik truputį daugiau kaip 
2 vaL

Dr. St. Bačkio kalba rūpes
tingai parengta ir su giliu įsi
jautimu bei pakilia nuotaika 
perduota klausytojams.

Meninėj* dalyje maloniai te
ko išklausyti Brooklync Apreiš
kimo parapijos choro, vadovau
jamo muz. Vlado Baltrušaičio. 
Choras pasirodė trim padali
niais — vyrų, moterų ir miš
raus sąstato. Pirmiausia išgir
dome vyrus. Sąstatas nėra gau
sus, bet buvo jaučiama choro 
vadovo didelės pastangos, ku
rių dėka dainininkai savo par
tijas atliko sąmoningai, tiksliai 
perduodami dainos charakterį 
— drausmingi tempuose ir tvir
ti tonacijoje. E padainuotų da
lykų sunku būtų pilnai chorą 
vertinti, nes visos dainos buvo 
daugiau artimos kariškų dainų 
charakteriui, kurios negali pa
rodyti pilnos choro kultūros. 
Padainavo Ramovėnų maršą— 
Em. Gailevičiaus ir Geležinio 
Vilko maršą — St. Šimkaus.

Po vyrų choro pasirodė mo
terys, padainuodamos “Už jū
rių marių” — liaudies daina, ir 
Oi, močiut, motinėle, liaudies 
dainą, harmonizuotą St. Šim
kaus. Abi dainos visai priešin
gos savo nuotaika anksčiau 
girdėtom vyrų choro dainom. 
Tiek vienoj, tiek kitoj dainoj 
moterys pasirodė esančios pri
brendusios raminančioj dainos 
melodijoj išlaikyti tvirtą into
naciją ir subtiliai perduoti jau
nos mergaitės kančią netekus 
savo tėvelių ar prisimenant kū-

choram 
aplodis-

scenoje

choras kariška nuotaika klau
sytojus įaudrino, tai moterys 
švelniai plaukiančiais garsais 
juos grąžino į skaisčias ramias 
kūdikystės dienas, kurios ten 
“toli, toli” už jūrių marių už 
vandenėlių ... Abiem 
klausytojai negaišo 
mentų.

Programos pabaigai
pasirodė bendras vyrų ir mote
rų choras darniam mišrių bal
sų sąstate. Darnus jis buvo ne 
vien tik savo dainoj, bet ir iš
orinėje išvaizdoje. Dažnai ten
ka scenoje matyti chorus įvai
riais margaspalviais drabužiais. 
Ypač išradingos čia yra mūsų 
moterys įvairiai išsimarginti į- 
vairiaspalvėm įvairiai kirptom 
suknelėm. Apreiškimo parapi
jos choras šiuo atveju be prie-

Pristatant chorą, programos 
vedėjas priminė, kad jo

čius savos tėvynės laukus arė 
ir dobilėlius piovė su daina; 
šaltojo . Sibiro sniegynus tirpdė 
ir geležinius vergijos pančius 
traukė sava lietuviška daina. 
Lietuvį daina guodė, ramino, 
skatino. Iš lietuviškos dainos 
garsų mes sužinome, kur šian- 1 
dien dar yra gyvas lietuvis sa
vo dvasia ir meile tėvų žemei. 
Tokios tai mintys užgulė širdį 
Šio gražaus koncerto išklausius. 
Per gilų sniegą pūškuojant na
mo kilo širdyje pagarba Ap
reiškimo parapijos chorui, jo — 

. chorvedžiui VI. Baltrušaičiui, 
šio gražaus minėjimo rengė
jams ir pagaliau visiems gar
bingiems lietuvių tautos vai
kams, atidavusiems savo gyvy
bes už Vasario 16 idėjų įgyven
dinimą. V. Bulaitissąsta-

APREIŠKIMO parapijos choras nepriklausomybės šventės minėjime New Yorke. Nuotr. G. Peniko.

Posėdyje, įvykusiam vasario 3, 
CV persiorganizavo ir naujai 
pasiskirstė pareigomis: pirmi
ninkas inž. P. Narutis, 6441 So. 
Washtenaw Avė., Chicago 29, 
III., VVAlbrook 5-9436, vicepir
mininkas stovyklų ir kursų rei
kalams — J. Meškauskas, ko
respondencijų sekretorė N. 
Krištolaitytė, protokolų sekre
torius A. Norvilas, iždininkė 
A. Griškėnaitė, narys spaudos 
ir informacijos reikalam — V. 
Kleiza. Sąjungos dvasios vadu 
ir toliau lieka kun. dr. I. Ur
bonas. Oficialus CV adresas: 
6441 S. Washtenaw Avė., Čhi- 
cago 29, Dl.

Vasaros stovyklos. CV infor
muoja, jog šiais metais vyres
niųjų moksleivių ateitininkų 
stovykla bus Dainavos stovyk
lavietėje, Manchester, Mich., 
nuo liepos 23 ligi rugpiūčio 5. 
Tolimesnės informacijos bus 
pateiktos aplinkraščiuose bei 
spaudoje.

Padėka. Praėjusių Kalėdų a- 
tostogų metu (Toronte pirmą 
savaitgalį po Naujų Metų) įvy
ko organizaciniai moksleivių 
kursai net keturiose vietovėse: 
New Yorke, Bostone, Toronte 
ir Chicagoje. Juos ruošė MAS 
CV, o vietose technišką rengi
mo darbą atliko paskiri asme
nys ar komitetai. CV reiškia 
širdingą padėką kun. J. Pakal
niškiui ir New Yorko tėvų ko-' 
mitetui. Daliai Ivaškienei ir dr. 
J. Leimonui Bostone, dr. A. Liu- 
levičiui ir J. Žadeikiui Chica
goje, tėvui Rafaeliui ir visam 
jo talkininkų būriui Toronte. 
Tik jų visų dėka virš 100 moks
leivių ateitininkų galėjo ke
lioms dienoms pamiršti kasdie
nybę ir pasinerti ateitininkiš- 
kos mokyklos darban.

MAS CV

LIETUVOS VYČIAI MINĖJO VASARIO ŠEŠIOLIKTI
mos, tai viską pasaulyje užmir
šo. _

— Na, jūs, šarkos! Ar bus 
. kuomet jums galas? — sušuko 
Petryla šunakaris, jau rankoves 
beraitydamas ir peilį iš kišenės 
betraukdamas. — Namo, prie 
guvulių! Ar numanote, ką jie 
vieni tenai jums pridirbo?

Ne taip griausmas, tarkšte
lėjęs į tarpą vištų, išblaškytų 
jas į visas puses, kaip Petry- 
los žodžiai atmetė visas moteris 
nuo lapės.

— Oje!... Mano suskųstos 
bulvės pašalėje ...

— Ojei! ... Mano padirbti 
parpeliai, kankalinė ant slenks
čio paliko ... Viskas bus iš
ėsta ;. . Ką besakys išalkę dar
bininkai? ...

Ir žebenkštės greitumu išny
ri. Taip, ką bežiūrint, gale so- ko.
džiaus susirinko kone visi gy
ventojai ir apspito lapę.

— Žiūrėkite gi, moterėlės: 
nebegyva!...

— Ogi rudumas! ...
— O švelnumas! ...
Ir kaip pradės kiloti,

pradės vartyti ir žiūrinėti vi
sur, kur dera ir kur nedera, 
kaip žydui kromą atrišus, be- 
klegėdamos, besikumščiuoda-

kaip

Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos. e Kasdien nuo 
9 iki 9 vai. Sekmadieniais popiet 1-5 vai.
87-09 Jsmaica Ave^ Woodimven 21, N. Y. Tel. VI7-4477

— Na, vyrai! — tarė Petry- 
la šunakaris: — tuojau aš su- 
siedei kailinėlius nuvilksiu. Tai
gi puikiai iškimšime ir prie Dė
dės Nikodemo pastatysime pa
minklą jo gudrybei ... Bet ko
dėl aš neregiu, į kurią vietą 
kliudyta? Juk Dėdė lapę nušo
vė?

— Nešaudamas kliudžiau į 
pat pilvą! — atsakė Nikode
mas. — Aš kaimynus smaliū- 

žąsiena su prie
taisais; išalkę, daugiau nieko 

turėjo senąsias 
papiovas suėsti ir ėdę pastipo; 
lapė į laukus išbėgusi, lapiukš- 
čiai ten pat urve. Visos lapės 
žąsiena apsirijo.

kad gi šitaip ir lapi
nas! — pagailestavo sodietis. 
— Nebūtų jau mūsų skaudęs...

— Nebeskaus ir taip: savo 
paties smarvės pabūgęs, išsi
nėšins už žalių girių, aukštų 
kalnų, tol ... bent kur į Viat- 
ką.

Illinois - Indiana Lietuvos 
vyčių apskritis vasario 11 iškil
mingai paminėjo Lietuvos ne
priklausomybės šventę Morri- 
son viešbutyje banketu ir kon
certu. Dalyvavo per 300 svečių.

Iškilmės pradėtos himnais. 
Amerikos himną sugiedojo so
listė Ona Skevjer, Lietuvos — 
vyčių choras. Invokaciją sukal
bėjo J. E. vysk. J. Brizgys. 
Pietų metu grojo John Byans- 
ko trįjo; Erwin Kummer — 
smuiku, Wilbert Peske — če- 
lo, John Byanskas — pianinu.

Tarp garbės svečių buvo kon
sulas dr. P. Daužvardis su žmo
na, vyčių centro valdybos pir
mininkas Robert S. Boris iš 
Detroito, Mr. Mrs. F. Daukus, 
Mr. Mrs. Anthony Rudis, Drau
go vyr. redaktorius Leonardas 
Šimutis. Pokyliui vadovavo S. 
Kancewick.

CH1CAGO, ILL.

Antroji programos dalis pra- 
sidė o konsulo dr. P. Daužvar- 
dž'o kalba. Ateities šokių gru- 
pė. adovaujama Bruno Scho- 
tc ašoko vestuvių polką, jon- 
kc ;. dzūkų polką.

Ąn krities dvasios vadas kun. 
P. .ūkas. MIC, pasveikinęs 
s--r inkimą, Jokūbui Stukui į- 
teLco atžymėjimą už jo veiklą 
v}či.ose ir lietuvių visuome
nė e. Po to buvo parodyti J. 
Saiko filmai — Lietuva dabar.

Lietuvos vyčių choras po de
vyni ,i metų pertraukos vėl pa- 
si odė. Dabar jam vadovauja 
Faustas Strolia. Darbą su cho
ru jis pradėjo gruodžio mėn. 
9. Choras padainavo: Daina, dai
na — J. Gaidelio, Laisvųjų dai
ra — J. Zdanavičiaus, Per 
Kiausučių ulytėlę — J. Stan
kūno ir vyčių himną — A.

Aleksio. Akomponavo John By- 
anskas.

Lietuvos vyčių choras buvo 
suorganizuotas Leonardo šimu
čio 1915; pirmas jo_ dirigentas 
buvo Aleksandras Aleksis. Be 
jo dar chorui vadovavo A. Po
cius, Joseph Sauris ir Leonar
das šimutis jr. Choras buvo 
populiarus lietuvių tarpe.

Iš Nevvarko 29 kuopos be šių 
eilučių autoriaus dar buvo 
bin Janks - Jankauskas.

Sekmadienį 11 v. jėzuitų 
plyčioje buvo mišios^ karias 
kojo kun. P. Juknevičius, 
mišių prie Laisvės kovų
minklo buvo uždėtas vainikas, 
uždėjo centro valdybos pirmi-

. ROCHESTER, N. Y.
Senųjų lietuvių eilės retėja. 

Per praeitus metus netekom 
28 asmenų. Nejauku darosi, 
kad tautiečiai, su kuriais teko 
susipažinti ir draugauti, per ei
lę metų, išsiskiria iš mūsų tar
po.

šiais metais Rochestery .jau 
mirė keturi senosios kartos lie
tuviai: Stasys Mataitis, 68 m., 
Leonas Urbonas, Petras Kraja- 
ras, 78 m., Kazys šilinis, 75 
metų. Visi priklausė šv. Jurgio 
ir šv. Petro ir Povilo draugi
jom. Palaidoti su bažnytinėmis 
apeigomis Sepulchre kapinėse.

Visų mirusių šeimoms reiš
kiame gilią užuojautą. (K.Z.)

Al-

ko- 
au- 
Po 
pa-

ninkas Robert S. Boris ir se
kretorė Loretta Kassel. Sugie
dota Marija Marija, Lietuvos 
ir Amerikos himnai.

Šį Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimą surengė specia
lus komitetas — apskr. vice- 
pirm Loretta Kassel, apskrities 
pirm. Eleanore H. Laurin ir 
Irene K. Šankus. F. V.

Patarnaujame daugiau kaip 100 metŲ
PASKUTINIU NUTARIMU 03% 
DIVIDENDAI IŠMOKAMI ----

PER METUS

RUOŠKIMĖS DAINĘ ŠVENTEI
Kada prieš keletą metų Chi- ne vėlu pasiruošti. Registruo- 

cagoje sulaukėme pirmos JAV jamasi adresu: Vyt Radžlus, 
ir Kanados lietuvių dainos šven- 7224 S.o. Rockwell St., Chica- 
tės ir salę užpildė 10,000 žmo- go 21, m. Būtų džiugu, kad vi
nių, o virš 1,000 choristų pat 
pradžioje užgiedoję “Dievas 
mūsų prieglauda ir stiprybė”, 
daug kam akyse sužvilgo pasi
tenkinimo ašaros. Ddelį pasi
sekimą turėjo kitais metais JAV 
ir Kanados lietuvių tautinių šo
kių šventė, šie du nepaprasti 
įvykiai rodė, kad tokios šven
tės ruoštinos ir toliau.

Šiemet antroji dainų šventė p"iuf.u 
bus taip pat Chicagoje liepos **' gal,ntlem daInu<>,,• 
2. Jau išnuomota vėsinama sa
lė. Paruoštas ir išsiuntinėtas re
pertuaras. Daug chorų užsire- 
gistravo dalyvauti. Bet dar ne
visi Kai kurie lūkuriuoja. Dar

si chorai šventėje dalyvautų.
Šventė turėtų paskatinti ne

likti nuošalyje, kas turi balsą 
ir gali dainuoti. Pareiga būtų 
prisirašyti prie vietos choro ir 
dalyvauti šventėje. Yra dainuo
jančių choruose po kelioliką ir 
keliasdešimt metų. Jei jie turi 
laiko ir entuziazmo, neturėtų 
jo pristigti nedainuojantiem.

kime išlaikyti lietuviška dainą, 
o daina stiprins lietuvybę! Visi 
ruoškimės didžiajai dainų šven
tei! Liepos 2 nebetoli.

J. Alksni

Dividendai apskaičiuojami 
daugiau (314%

31/2%
PER MET

metų ketvirčiais dviems metams ar 
normalaus ir %% specialaus priedo)

NORMALUS UIVIDENDAS 
rs METŲ KETVIRČIAIS

NUO PADĖJIMO DIENOS 
apskaičiuojama METŲ KETVIRČIAIS

Užeikite, rašykite ar telefonuokite bet kuriam mūsų banko skyriui

THE

KINGS COUNTY
SAVINGS BANK
A MUTUAL BANK

**... kur Jūsų pinigai tarnauja tik J u m s r 
BROOKLYN, New York

Eastern Parkway Office: 
539 EASTERN PARKWAY 

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

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

Member Federal Deposit Insurance Corporation

Brodvray Office:

Antradieniais - Penktadieniais 
nuo 9 v. ryto iki 3 v. popiet 

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

STagg 2-5676



Lietuvių choro koncertas
LĄWREHCE, MASS.

— R. Johnson. Dienos nuotai
kai ypač tiko “Lietuva brangi”, 
kurią damininkės padainavo 
gražia, aiškia tarsena ir tikrai

Vasario 12 <L 3 vai. popiet 
susirinko parapiečiai ir svečiai

* iš kitų parapijų pasiklausyti 
dainų koncerto ir paminėti Va
sario 16. . > ’ —

Koncertą — minėjimą pradė
jo Jonas Nartus, pakviesdamas lietuvišku įsijautimu. Visos dai- 
susirinkusius sugiedoti JAV ir nininkės yra gimusios ir užau- 
Lietuvos himnus. Sekė inž. Ste- gusios šiame krašte.
pono Malėno turininga paskaita.* Jurgis Lisauskas padainavo 
Prelegentas vaizdingai perstatė Kur bakūžė samanota — St. 
lietuvių tautos likimą istorinė- Šimkaus, Oi, nėra niekur — K. 
je perspektyvoje. Tik vieningi, 
darbštūs, sugebą aukoti ir au
kotis, lietuvių tautos vaikai, 
prelegento nuomone, galės dar- 
kartą išvysti laisvą ir nepri
klausomą Lietuvą. Po paskaitos 
Lawrence apylinkės Lietuvių 
Bendruomenės pirm. J. Valiu- 
konis pranešė apie paruoštas 
rezoliucijas, kurios bus pasiųs
tos JAV prezidentui ir kitiems 
politikos dignitoriams.

Po oficialiosios Vasario 16 
minėjimo dalies dainų koncer
tą pradėjo mergaičių kvartetas. 
Irena Baublis, Dorothy, Mary 
ir Joan Blazewich padainuoda-

V. Banaičio, Mama — C. A. 
Bixjo ir Camios ariją iš “Paja
cai” — R. Leoncavallo. Graži 
lietuviška romantika dvelkė dai
noje “Kur bakūžė samanota”. 
Populiariam žanrui priklausanti 
daina “Mama” skambėjo intri
guojančiai. “Oi nėra niekur” ir 
Pajacų ariją dainininkas išpildė 
savita interpretacija, kuri buvo 
imponuojanti ir klausytojams 
ypač patiko. Jurgis Lisauskas 
dainos menui yra jautrus ir tu
ri tikrai pasigėrėtiną balsinę 
medžiagą.

Pranciška C. Barry šį kartą 
dainavo: Leiskit į tėvynę — J.

—- Strauss, Kur paliko ta jau
nystė — J. Gudavičiaus, Ko 
liūdit, sveteliai — M. Petraus
ko, Ramona — M. Wayne ir 
The lašt rpse of summer — 
Fr. Flotow.

Dainininkės balsas švelnus, 
netrūksta ir jėgos, tačiau jėgą 
labai santūriai vartoja. Jos dai
navime lengva jausti tą ramų, 
kartais net kuklų, lietuvišką 
būdą. Jos tikslas — dainuojant 
gyventi, šiam bruožui ypač ati
tiko dvi dainos: “The lašt rose 
of summer” ir “Pas močiutę 
augau”. Tačiau ir kitos dainos 
skambėjo pagaunančiai.

Moterų choras — A. Axtin. 
F. Barry, I. Baublis, J. Baub
lis, J. Blazewich, M. Blazewich, 
D. Blazewich, Sh. Gobush, M. 
Hobitz, A. Malėnas, G. Malė- 
nas, L. Narkus, U. Narkus, M. 
Phillips, A. Phillips, J. Phillips, 
M. Rakauskas, S. Raznauskas. 
L. Švenčionis — padainavo: 
Love’s old sweet song — J.L. 
Molloy, Ant ežerėlio — J. Mar
kaus ir Ciū-čiu — liū-liū —
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AMSTERDAMO, N. Y., lietuvių parapinės mokyklos Vasario 16 papuošimai ir mokinių grupė.

mos Lietuva brangi — Nauja
lio ir May castle on the Nile

Gudavičiaus, Pas močiutę au
gau — St. Šimkaus, My hero

IŠ VISUR
— Kun. Juozas Vaičaitis, il

gametis Griškabūdžio klebonas, 
šakių apskr. (Vilkaviškio vysk) 
mirė, vasario 7. Velionis buvo 
poeto Prano Vaičaičio brolis.

— Miškininku sąjunga šiais 
metais paminėjo 30 metų nuo 
Įsikūrimo, 10 metų nuo šios są
jungos atgaivinimo tremtyje ir 
10 metų nuo “Girios Aido" iš
leidimo.

— Vaclovas Filipavičius Ka
nadoje įsigijo lakūno specialy
bę. Lietuvoje buvo baigęs Da
riaus - Girėno aviacijos mokyk
lą ir buvo sklandymo instruk
torium. Montrealyje lankė dve
jus metus valdinę aviacijos mo
kyklą ir baigė antruoju, gau
damas sidabro medalį. Dabar 
jis dirba Miltono aerodrome 
tarp Hamiltono ir Toronto. Po 
trijų mėnesių bus lakūnu Sabi- 

[ na lėktuvų bendrovėje. Toje 
pačioje lakūnų mokykloje dar 
mokosi du lietuviai: šukevičius 
iš Toronto ir Lapšys iš Hamil
tono.

BALTIMORĖS ŽINIOS
Šv. Vardo vyry draugija tu

rėjo labai svarbų posėdį vasa
rio 12, sekmadienį, šv. Alfon
so mokyklos salėje. Gausus bū
rys vyrų susirinko salėn, kur 
buvo aptarta ateities veikimo 
planai. Brinkti šie asmens į 
valdybą: pirm. Edvardas Mier- 
zwicki, pirmas vicepirm. Lųd- 
ger Loessel, antras vicepirm. 
Juozas Strasdauskas, raštinin
kas, Antanas Strasdauskas, iž
dininkas Francis Weber ir mar
šalkos Kazys Vilčinskas ir Jo
nas Pazneika. Linkime naujai 
valdybai sėkmės visuose dar
buose.

Lietuvių profesionalai ir aka
demikai sekmadienį, vasario 26, 
4 vai. popiet gražiame Emer
son viešbutyje ruošia banketą. 
Visi profesionalai, prekybinin
kai, verslininkai ir akademikai 
kviečiami į šį pobūvį, kur ga
lės susipažinti vienas su kitu. 
Daugiau informacijų galima 
gauti pąs adv. Eleną Armanie- 
nę ir adv. Tomą Grajauską.

Veronikos Skara, vaidinimas, 
paimtas iš Kristaus gyvenimo, 
vaizduojąs Išganytojo kančią, 
statomas kiekvieną sekmadienį 
šv. Juozapo vienuolyne. Frede- 
rick gatvėje. Pradžia 2 vai. po
piet. Paskutinis vaidinimas bus 
kovo 26. Bilietus galima įsigy
ti prie durų.

Gavėnios pamaldų tvarka šv. 
Alfonso bažnyčioje buvo pa
skelbta Baltimorės arki v. “Ca- 
tholic Review” laikraštyje va
sario 10 numeryje. Per gavė
nią paprastomis dienomis, iš
skyrus sekmadienius, mišios 
aukojamos šiomis valandomis 
7.7:30, 8, 8:30, 11:10 ir 12:10. 
Kryžiaus keliai penktad. 1:10, 
2:45 ir 5:40. Kunigai ragina vi

sus rimtai užsilaikyti per šį su
sikaupimo ir atgailos laiką ir 
sekmadieniais 4 vai. popiet gau
siai dalyvauti Križiaus Keliuo
se.

Velykinę išpažintį galima at
likti nuo pirmo gavėnios sek
madienio vasario 19 iki Švč. 
Trejybės sekmadienio gegužės 
28.

Lietuvių Bendruomenės Bal
timorės skyriaus metinis susi
rinkimas bus kovo 12. sekma
dienį lietuvių svetainėje. Pra
džia 4 vai. popiet.

Du misijonieriai — tėvai pau- 
listai buvo klebono pakviesti 
į šv. Alfonso bažnyčią šia ka
talikų spaudos mėnesio proga. 
Jie kalbėjo žmonėms per vi
sas mišias sekmadienį, vasario 
19 ir per novenų pamaldas va
sario 20 ir 21 apie katalikų 
spaudos reikšmę ir jų, tėvų pa- 
sijonistų. redaguojamą mėnesi
nį žurnalą “The Sign”.

Lietuvos neprikl. sukaktį 
ypatinga programa paminėjo 
Lietuvių Melodijos valandėlė 
sekmadienį, vasario 19. Progra
ma pradėta tautos himnu. In- 
vokaciją atkalbėjo legionierių 
ir ramovėnų kapelionas, šv. Al
fonso par. vikaras kun. A. 
Dranginis. Lietuviams ir jų pa
vergtai tautai gražius užuojau
tos žodžius tarė Marylando v. 
gubernatorius J. Millard Ta- 
wes, Baltimorės miesto burmis
tras J. Harold Grady ir sena
torius John Marshall Butler. 
Buvo Lietuvos atstovo Washing- 
tone J. Rajecko žodis. Progra
ma gražiai pavyko. Reikia pa
dėkos žodį tarti Jonui Joku- 
bauskui, kurio auka padengė 
radijo pusvalandžio išlaidas.

Jonas Obelinis

St. Šimkaus.
Visos dainos skirtingos tiek

savo nuotaika, tiek stiliumi. 
Pirmoji yra šio krašto populia
rių dainų tarpe; “Ant ežerėlio” 
yra lietuvių liaudies daina, pa
naudota originalioje formoje— 
keturbalsė daina, ryški savita 
harmonija ir balsų vedimo tech
nika. Visos dainos skambėjo 
darniai ir nuotaikingai.

Vyrų grupė — J. Blazewich, 
J. Lalis, A. Micewich. J. Mi- 
lauskas, S. Sapka, J. Valiuko- 
nis ir R. Whooley — padaina
vo vyriškai: Išgėriau septynias. 
Skamba, skamba kankliai ir Vai 
tu žirge, žirge.

Džiugu, kad ir šiame krašte 
gimę vyrai nepamiršta lietuviš
kosios dainos, suranda laiko re
peticijoms ir turi pamėgimo 
dainuoti. Visos trys dainos 
skambėjo tvirtai, lietuyiškai.

Mišrus choras padainavo: 
Spring — A. D. Z., Džium. 
d£um, Lftn&again olden times 
— W. A. Mozart, Loja šunes 
ant kiemo — J. Naujalio; Aš 
mergytė kaip rožytė, Karvelė
li mėlynasis — C. Sasnausko, ir 
Malda už tėvynę —' J. Dam
brausko.

Moterų balsai skambūs, išly
ginti. Bosuose vietomis galima 
buvo pasigesti balsinio lygumo. 
Choro piano ir forte skambėjo 
gana įtikinančiai. Dainoje Long 
ago in olden times buvo pora 
vietų, kur jautresnės ausys ga
lėjo pasigesti tobulesnio har
moninio sąskambio, bet tai ne
sugadino dainos visumos. Dai
nose Aš mergytė kaip rožytė 
ir Karvelėli mėlynasis solo par
tijas išpildė Stella Raznauskai- 
tė, gražiai, su įsijautimu. Jos 
lyrinis sopranas skamba nuo
širdžiai ir pasižymi aiškia me
lodine linija.

Koncerto programa įspūdin
gai baigėsi Malda už tėvynę, 
kurią klausytojai išklausė at
sistoję.

Solistams akomponavo ir an
sambliams adovavo Jonas Nar
kus. U. S.

VASARIO ŠEŠIOLIKTOS MINĖJIMAS AMSTERDAME
“Šiandien minime Lie

tuvos nepriklausomybės sukak
tį. Nors šiandien Lietuva nėra 
laisva, norime prisiminti jos 
linksmesnius laikus ir daino
mis bei šokiais išreikšti jos 
laisvės dienas” ...

Tais žodžiais buvo pradėta 
Vasario 16 minėjimo meniško
ji programa, kurią išpildė šv. 
Kazimiero parapinės mokyklos 
mokiniai vasario 5 lietuvių klu
bo salėje. Programą sudarė lie
tuviškos dainos ir šokiai. Prieš 
kiekvieną šokį mergaitė arba 
berniukas paaiškino Kas nesu
prato lietuviškai, turėjo ranko
se programą su paaiškinimais.

Programą atliko mokiniai 
nuo vaikų darželio iki 8 sky
riaus. Iš šokių pademonstruo
ti Klumpakojis, Jonkelis, Ku
bilas, Rugučiai, Malūnas. Miki
ta ir DzWra- polka. Tarpais bu
vo įpinta dainų. Pianinu pri
tarė prof. J. Ališauskas, akor- 
decftiu jaunutis P. Gavry. Me
ninę programą paruošė parapi
nės mokyklos mokytojos — Nu
kryžiuotojo Jėzaus seserys, tal
kinamos Mrs. Alfred Noble. 
Ypač daug pasidarbavo mokyk
los vedėja sesuo M. Anuncia- 
ta.

Programą ypatingai išgyrė į 
minėjimą atsilankęs Amsterda
mo mokyklų superintendentas 
Dr. Stanley L. Raub. Pareiškė 
didelį pasitenkinimą, kad vai
kai mokomi lietuviškai. Tas jo 
žodis maloniai nuteikė Am
sterdamo lietuvius.

Minėjimas buvo pradėtas iš 
ryto pamaldomis 'šv. Kazimie
rą lietuvių bažnyčioje.Mišios 
aukotos Lietuvos ir žuvusiųjų 
už laisvę intencija.

Popiet lietuvių klubo salėje 
kalbėjo kun. B. Gustas. Am
sterdamo majoras Frank J. Mar
tuscelo. teisėjas Felix J. AuUsi 
ir mokyklų superintendentas 
Stanley L. Raub. Solo dainavo

SIOUXCITY.IOWA
Gražiai paminėjo Vasario 16

Vasario 12 šv. Kazimiero baž
nyčioje vietos klebonas atlai
kė iškilmingas mišias už ken
čiančią Lietuvą ir pasakė du 
pamokslus — lietuviškai ir an
gliškai apie pavergtųjų lietuvių 
kančias ir žiaurų Lietuvos vys
kupų, kunigų, vienuolių tėvų, 
seserų ir tikinčiųjų persekioji
mą. Be to. jis dar po kitų dve
jų mišių pasakė keturis pa
mokslus lietuviškai ir angliš
kai. labai smulkiai ir vaizdžiai 
nušviesdamas nekaltųjų lietu
vių trėmimus į Sibiro vergija 
ir ten jų nežmoniškas gyveni
mo sąlygas, sunkiausius vergų 
darbus, rusų enkavedistų ne
žmonišką elgesį sif pavergtai
siais. Pamokslų klausėsi ir keli

šimtai amerikiečių, kurie turėjo 
progos išgirsti baisią komuniz
mo apgaulę iš lūpų kunigo, ku
ris pats yra pergyvenęs pirmą 
rusų okupaciją Lietuvoje ir ku
rio šeima, giminės yra žiau
riausiai nukentėję Lietuvoje, 
kiti mirę badu Sibire, nukan
kinti kalėjimuose.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė buvo prisimintair baž
nyčios biuleteny.

Popiet 3 vai. buvo minėji
mas parapijos salėje. Pradėtas 
giesme “Marija. Marija". Po to 
sekė kun. S. Morkūno paskai
ta — “Lietuvos pavergtieji lau
kia laisvės".

Parapijos salę gana gražiai 
papuošė mokytoja E. Nikšienė 
su vyru vet. daktaru ir M.

— Toronto Sietyno teatras 
vasario 26 lankosi Hamiltone ir

kun. K. Balčys. Minėjimą pra
vedė M. Kerbelis.

Minėjimui buvo paruošta ša- 
pirografu spausdinta smulki 
programa, kurios viršelį puošė 
spalvota Lietuvos vėliava, gam
tovaizdis su kryžiumi, ir Lais

vės Varpas, iš kurio sklysta 
žodžiai: “Ir skambink per am
žius vaikams Lietuvos".

Minėjimas nuskambėjo ir vie
tinėje amerikiečių spaudoje. 
“Recorder" įdėjo aprašymą ir 
nuotrauka. Am.D.

VASARIO ?6 šventėje mokyklos kvartetas išpildė programą Am
sterdame, N. Y.

vaidina Kymantaitės - Čiurlio
nienės “Dvylika brolių juodvar
nių”.

— M. Enskaitytė - Trumpic- 
kienė Hamiltone atidarė plaukų 
šukavimo saloną Mildos vardu.

— Iš Lietuvos i Sydnėju dar 
gruodžio mėn. atvyko pas vy
rą ir tėvą Račkauskienė su sū
numi, o prieš pačias Kalėdas 
atvyko Grybaitė. “Maisto” ben
drovės savininkų duktė. Laukia
ma ir daugiau atvykstant.

— A. Dūda iš Chicagos ap
mokėjo metinę Darbininko pre
numeratą 5 dol. P. Pucienei, 
gyvenančiai Vokietijoje. Gera
dariui nuoširdžiai dėkojame. 
Kartu ieškome dar kelių spau
dos rėmėjų. Darbininko prašo 
Bostono, Clevelando ir Pary
žiaus (Prancūzijoje) bibliotekos, 
šios bibliotekos leidžia suinte
resuotiems lietuviams Darbinin
ką skaityti ir jau eilė metų 
kaip renka Darbininko kom
plektus savo archyvui. Admi
nistracija būtų labai dėkinga 
geradariams, kurie apmokėtų 
šioms bibliotekoms siunčiamas 
Darbininko prenumeratas. At
piginta Darbininko prenumera
ta metams 5 dol. Siųsti adresu: 
Darbininkas. 910 VVilloughby 
Avė.. Brooklyn. 21, N. Y.

Kuncienė.
Minėjimas baigtas Lietuvos 

himnu. Ta proga aukojo: kun. 
S. Morkūnas 40 dol.. S. Meš
kauskas — 20. B. Plaušinaitis 
15. po 10 dol.: A. A. Kavoliai. 
M. Kuncienė, A. Nikšas; po 5 
dol.: M. Bulotienė. M. Lunec- 
kas, S. Mikalauskas. J. Ulans- 
kas, K. Žolpys, N. N. ir kiti po 
mažiau. Viso sudėta Lietuvai

amerikiečių parapijose. Vaka
rienės metu moterys pardavinė
ja namuose keptą lietuvišką 
duoną. įvairius kepsnius ir ki
tus dalykus. Yra parapijoje mo
terų, kurios iškepa vakarienei 
po keliasdešimt duonos kepa
lų. Tikimasi susilaukti kelių 
šimtų svečių. Parapiečiai uoliai 
platina laimėjimų knygutes ir 
vakarienės bilietus. Per devv-

laisvinti 137 dol.
Parapijos vakarienė

Vasario 26 parapija ruošia 
jautienos kepsnių vakarienę.

neris metus iš vakarienių gau
ta 20.000 gryno pelno. Vaka
rienėse nevartojama svaigina
mieji gėrimai.

kurios visas pelnas bus ski
riamas naujos mokyklos fondui.

šv. Kazimiero par. vakarie
nės noriai lankomos ir ameri
kiečių. Vakarienes paruošia vi
rėjas specialistas Leonas Urbo
nas. Pirmos rūšies mėsa per
kama tiesiai iš maisto fabri
ko. Patarnavimas greitas ir 
mandagus, europietiškas. Čia. 
nereikia stovėti eilėje ir pačiam 
pasiimti valgius, kaip daroma

40 valandų atlaidai
bus kovo 2.3 ir 4. Atlaidai 

baigiami bažnyčios globėjo šv. 
Kazimiero dienoje iškilminga 
procesija. Pamokslus sakys kun. 
J. K. Laferty. vietinės katalikų 
gimnazijos direktorius, ir pats 
kun. S. Morkūnas. Choras uo
liai ruošiasi atlaidams. Žada 
atvykti atlaidus baigti visa vys
kupijos kurija ir daug kitų pre
latų bei kunigų. Vietinis

IEŠKOMAS LIUDININKAS
Automobilio nelaimėje 1960 

balandžio 9 d., apie 2 vai. ry
te, Meeker Avė. ir Noblę St. 
sankryžoje, Newark. N. J.. Ni- 
cholas Ledkowsky buvo sunkiai 
sužeistas. Nelaimės liudininku 
buvo jaunas, apie 21 metų, lie
tuvis vyrukas, blondinas, kuris 
pašaukė policiją ir greitosios 
pagalbos automobilį: globojęs 
sužeistąjį, iki atvyko policija. 
Policija jo pavardės nei adre
so neužsirašė. Advokatas Rod- 
man C. Herman. 744 Broad St., 
Newark. N. J. ftel. Mitchell 2- 
1593) labai prašo minimą liu
dininką pranešti jam savo pa
vardę ir adresą. Nelaimės ištik
tasis už tai bus labai dėkin
gas. (Skelb.)

Brangiam Tėveliui
A v A

JUOZUI BARULIUI •
Lietuvoje mirus, jo ‘dukroms Stasei Gofcnsienei ir Onai 
Venčkaimkienei su šeimomis ir sūnui Albinui Bandini 
didžio liūdesio valandoje nuoširdžią užuojautą reiškia

(imšŲ ir Mantantii šeimos

VES SALfcS PARENGIMAMS IR 
SUSIRINKIMAMS NEMOKAMAI.

Trt. MU 1-2928
VACYS STEPONIS

J
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New Haven, Conn RĘST KOMES
Sav. V. ZELENI3

CHILDREN BOARDED

CONVALESC. HOME S

Excellent Day Care

NURSiNG HOME

Catholics Welcome
W,

MOTELS

THE HILLCREST
MOTEL INCORPORATED

Daily Care For Children — 
Hot Meals — Reasonable Prives

Exellent Care
MO 3-7877

SCARBOROUGH HALL
Revolutionary Road 
Scarborough, N. Y.

23 B-autifull Acres — Ovėr Ix«oking th-
Hudsr.n

PRIVATE ROOMS «r SLTTES •
Expect <’are — R.-asonablo Prices

Licensed by New York City 
Dept. of Hospital.

Wl 1-1535

Excellent" Day Care for Children
2 —-4 Y e ars of Age — Manhattan

Reasonable
FO 8-4995

In Bronx N.Y. $10 Per Week 
Catholies VVelcome Inspectio.i 

invited — MO 9-6437

VALLEY STREAM NURSING KOME 
392 M» rriek Road

Valiey Stream L. I
CUnmic’s — - Invalid s — Elderly P.'r.plo 

RE.VSONABl.E PRllTS 
”In th«- Country — a Stop from City"

Licensed by New York City 
Dept. of Hospital. 

VA 5-9443

APplegate .7-0349

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

Lieturių socialinio klubo me
tinis susii inkimas įvyko vasario 
10 d. 243 Front Štr. Buvo pa
daryta valdybos pranešimas ir 
perrinkta nauja valdyba. Į ją 
Įėjo: Charlis Dėkas — pirm., 
Kazys Vilniškis — vicepirm.. 
Juozas Jakoveckas — sekr.. 
Vincas šilkas — ižd.. Albertas 
Gutauskas — iždo sekr. ir Vin
cas Kripaitis — maršalka. Į ta
rybą išrinkti: V. Kripaitis. B. 
Rinkevičius. L. Janusas. J. Sil- 
kienė. Mileris, A. Žimkus ir T. 
Kaserauskas (kandidatas). Į kon
trolės komisiją: V. šaulys. J. 
Jakoveckas ir T. Kaserauskas.

Po to buvo paskaitytas vie
tos Alto skyriaus raštas, kuris 
kvietė klubo narius gausiai da
lyvauti Vasario 16 minėjime ir 
prašė paskirti nors kuklią au
ką Lietuvos laisvinimo reika
lams. Vienas klubo narys pa
reiškė. kad klubas tam reika
lui niekada nėra aukojęs ir ne- 

• mato reikalo ši kartą aukoti.
Tam pasipriešino kitas klubo 

narys, pažymėdamas, kad jei 
iki šiol ši klubą vadino “rau
donu”. tai patys tam sudarom 
pagrindą, kad ir dabar, atsisa
kydami aukoti ir pasiūlė 25 
dol. auką. Jo pasiūlymą susi
rinkimas užgyrė ir nubalsavo 
25 dol. pasiųsti Altui.

Po kelių dešimčių klubo gy
vavimo metų pirmoji Lietuvos 
laisvinimo reikalams paskirta 
auka tenebūnie paskutinė!

Klubo nariai yra susipratę 
lietuviai, o jos valdybą sudaro 
pasižymėję patriotai, tik reikia 
pakeisti kai kurias tradicijas, 
kurios daro slegiančią susirin
kimo nuotaiką. Pvz.. i susirin
kusius oficialus kreipimasis 
“draugai ir draugės" tikrai rė
žia ausi, kai yra Įprasta kreip- 

. tis “gerbiamieji ir gerbiamo
sios”. o jei norima pabrėžti - 
draugiškumą, turime gražų žodi 
“bičiulis”, tačiau nevisi klubo 
nariai yra bičiuliai, dalis juk 
net nepažįstami — naujai Įsto
ję.

t®

AMERIKOS VYSKUPŲ FONDO vajus šiais metais vyksta kovo 
5-12. Čia matome Maryknoll seserį, dalinančią Fondo surinktas gė
rybes alkstantiem vaikams.

Naujas parapijos komitetas 
išrinktas vasario 21. Komitetą 
sudaro: pirm. Pranas Speeche- 
ris. vicepirm. Silvestras Gras- 
ska, sekr. Jonas Butkus, nariai 
— Biil Dudor. Paulius Gražys. 
Bruno Papšys. Kazimieras VVhit- 
kin. Kazimieras Sakys. Petras 
Marčiuška. Antanas švežas - 
Lynn. Juozas Bričkus. Edvar
das Bartkus. Vaclovas Mikuc
kis ir Feliksas Karalius.

Šv. Kazimiero minėjimas bus 
kovo 5. Bus pamaldos bažnyčio
je 10:30 vai. ir minėjimas pa
rapijos salėje 2:30 vai. popiet. 
Per pamaldas pamokslą sakys 
Tėvas Klemensas žalalis, O.F. 
M.» kuris nuo praėjusio rudens 
profesoriauja Santa Barbara 

jant nariais ir Įsigyjant akcijas, pranciškonų seminarijoje. Sa- 
Krivaitis Įėję minėjimą praves filmų ir 

kino artistė Rūta Kilmonytė. 
Paskaitą skaitys prof. Elena 
Tumienė.

Tenka palinkėti šiam klubui 
geros sėkmės nauju keliu žen
giant! Verta ji paremti, isto-

DISPLAY

KAD INFLIACIJA 
NESUNAIKINTŲ JŪSŲ 

SANTAUPŲ
Visų reikmenų kainos š an- 

dien kyla vis aukštyn. Inflia
cija šios dienos dolerio vertę 
gali padaryti ateityje dar ma
žesnę.' Reikia rimtai pasvars
tyti apie dalyvavimą Savitar
pinės Pagalbos Fonde — Mu
tual Funds. kur padėjus san
taupas tampi dalininku biznio 
įvairiose srityse.

Tai galima nuostabiai leng
vai padaryti. Informacijų apie 
galimybes, kainas ir kt. prašy- 

’kite lietinių ar anglų kalba, 
gausite veltui ir be jokių įsi
pareigojimų.

VILUAM JENNTNGS &
CO., Ine.,

Uthuanian section
46 West Clinton Avė., 

TENAFL.Y, New Jt*rsey 
Tel.: LOwell 7-3580

Prašau prisiųsti informacijų

Vardas, pavardė

Adresas ...

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Inž. Julius Jodelė -su šeima 
. iš Glendale persikėlė i Holly-

RESTAURANT

THE FAMTOrS "HAY LOFTS' 
"3 Ciris :ind a Boy" 

C-Mintrv - 
Everv Friday — Satūrdav 

9:3<) To 2:3o A. .M.
AT THE

POST HOUSE RESTAURANT 
39 Post Avė. VVestbury t— t. 

Svaf.iod Italian Cmixin»-

EO 4-9721

TAPPAN HILL
Beautiful estate & vietv of Huds>n 

A rnerica ri -Conti nental Specialties 
Private Rooms. įvargę and Small 

Suitable any funėtion
Accommodation up to 350. Rte. 9 
off Highland Avė. 130 mi.) Mt»nh. 
Tarrytovvn. N. Y. MEdford 1-3030.

VVILLIAM RUECK'S New Hyde
Park Inn 214 Fericho Ttimpike.

for VVeddings, Comnutnion Broak- 
fasts. Ordinations. Banųuets. and 
a’l Sočiai Functions. Large dt small 
private dining rooms. Luncheon - 
Dinner served daily. FL 4-7797.

For the finešt Italian-American 
Cuisine

M A S C H I O
RESTAURANT & COCKTAIL 

LOUNGE

Catholics welconie at Rote Haven. 
Reatdent Home for older people. A 
spacious house in a setting of rose 
gardens and shade trees in historic- 
al Lfchtfield. Menu carefully plan
ned; registered nurse on duty at all 
times. Complete fire* proteetion by 
Sprinkler System. North Street. 
Lichtfield. 'Conn. JOrdan 7-8242

NESTLEOOWN 
CONVALESCENT HOSPITAL Ine. 
CHRON1CS & CONVALESCENTS 
Registered Nurses in Attendance 

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

Tel. DAvis 4-4649

TO PLACE.
YOUR AD

CANCELOR CHANCE
Call LO 3-7291

DAY CARE FOR CHILDREN
In B-klyn Privalė Home 

Catholics Welcome Reasonable
P. M. in Charge

PR 4-3154

NAUDOKITfiS PROGA!
• Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai, žemiau sezono kainos
• 40% nuolaidos vokiškiems Blaupunkt radio bei ptereo HI-FI 

aparatams
• Dideli atpiginimai aukščiausiai įvertintoms Admiral ir Motorola

23 inčų televiziJonis, bei stereo HI-FI

Nemokamai dovanos su kiekvienu pirkiniu
Televizijos, HI-FI bei vokiškų aparatų taisymas atliekamas RCA 

kvalifikuoto techniko
Darbo valandos: kasdien iki 7 vai. vak.: penktad. iki 9 vai. vak.

woodą prie šv. Kazimiero pa
rapijos. Vyresnioij dukrelė lan
ko par. pradžios mokyklą. Inž. 
J. Jodelė šiais metais yra Al
to skyriaus pirmininku.

Bronislovas ir Genovaitė Kor
sakai sausio 29 atšventė savo 
moterystės 50 metų jubilėjų. 
Po iškilmingų pamaldų šv. Ka
zimiero bažnyčioje, kurių metu 
jubiliatų dukrelė Florence gie
dojo. Korsakų namuose Įvyko 
vaišės. Dalyvavo didelisbūrys 
draugų, giminių bei pažįstamų. 
Matėsi svečių iš Chioa.^os.

COLI-EGE Nl'RSlNG HOME 
no steps : :

Specious Wat-rfront T«-rraces 
Ov.-rb-oking Lotlg Island S^und - 

One L*v»4 Ranvh Hhnie - 15 Minutes 
from Manhattan - Cempletely Fireproof
• Non Sectarian • R-en-ational Therapy
* Individnal Diets * 24 Hour Nursing 
Service • Audio-visual Patient to N.urse

Physiotherapy Facilities on Premisos 
INDEPENDE.NCE 1-5000

Licensed by New York City 
Dept. of Hospital 

119-15 27th. Avenue Flushing N-Y.

• WEST HILL 
H»nry W. Lk-yd. M.D. Dir<ct«»r 

S<nik- and Chronic Patients 
eal for the Care of Elderly People 

Approximat--!y 10 Acr-s 
Staff.-d by O v. r 100 Nurs.-s 

Sup.-rvis--d Reoreation Faciliti-s 
Licensed by New York City 

Dept. of HospitaJ. 
For Information Cal!

KI 9-8440
Fioldstorio Rd. & W. 2.r> 2nd. St.

LILY POND

ROOM ■ BOARD

NEWARK. N. J.
ROOM & BOARD for

Elderly & Retired People 
’ Catholics VVelcome -—

REASONABLE PRICES
HUmbolt 5-2393

DISPLAY

Creative Interior By Franke!
BELIEVE IT OR NOT!

YOU NO\V CAN CET
FABULOUS DISCOUNTS

InManv of the Larger Shotvrooms
4 Decorator Shovrrooms in N. Y".

That Are Ooen to Dccai-at<>rs
EXCLUSIVELY F*ay

NOTHING FOR THE SERVICE
ON
• Linoleum
• Draperies
• \Vallpaper
- Thafs All!

CYpress 8-0907
327 E. FORDHAM RD.

NURSING HOME
Home for Convalescents,
Chronics and the Aged

• New, Rench-type, Fireproof
Building

• Complete Nursing Care
• Planned Recreation, Television
• Cheerfut Atmosptiere
• Comfortable. modern rooms
• Air Conditioning optional

Spiritual care of patients 
provided for #

Licensed by New York City
Dept. of Hospital.
150 Lily Pond Avė.

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

BUILDERS

SAVE
• Fumiture
• Carpeting
• Fabrics
Eec.. Etc. - Just

SHANTUNG RESTAVR.OT

<Tiin>-s»- nnd Anuriran F*«x-d 
Tray Our Esotic ’Hous* Special

12 C«>ure»- Dinner Fvr 2
Banqu»-t Styfc

C.M-ktail I.oiing>- — Prirate Parti-s«
Spyriai C'»n.-<id-Tatk>n to ReJij-iouį:

Groups
14 GP.EAT NECK ROAD 

GREAT NECK. L. I.
HU 7-607C

NORTH SHORE STEIK HOFFE
•Famlous Fr>r St-aks'' 

< Ala Ca.tv Oniy 
Coctail Louni- — 

YOVR HOST y CHIFE 
HERMAN >. L11SE 

Ck>š -d Ttu.«dsr

611 NORTHEN ELvd 
Great Neck. L. 1. HU 2 3133

CATERERS

A-1 CATERING BY R UDY
Catering for AH Occ.’shns in your 
Home — Church — Office or Ckib. 
Small Parties accommodate'd in ou: 
newly expanded facilities. Spec’al 
considerntion to Religious Groups. 
387 So. Oyster Bay Rd.. R»ainview 

WE t-8787

M. R. CUNNINGHAM. INC.
ROOFING - SIDING - LEADERS 

GUOTEKS
ALUMINUM VVINDCHVS. Carpent- 
ry. Special Consideration Given to 
Religious Ingtitutions. — GI 8-5123.

MUSIC INSTRUCTIONS

PIANO TAUGHT 
Also 

OTHER COURSES 
Bėginers Any Age 
Reasonable Prices 

WA 6-7005 
Evening

FROZEN FOODS

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

O4leg-- P<4nt. L. I. 
Catering to Hom- Fre^z*r.-«. 
AI! Meats cnt V> Y<".urlikin^ 

Ask for Fr<*> Con.«iltation
Daily Na.*<>au — Snfi<Jk D-ltv-ri<^ 

Ertabiisbf-d 1913 
4 Month PayrtM-nt Plan 

Fui! Guar*nt«- 
Spėria! Consideration to 

Religious Institutions

15-15 — 122nd St.

SCHOOLS

MOUNT ST. MARY
Catholic CoUege Preparatory school 
for girls. Grades 7 thru 12. Fuliy 
accredited. Modern fireproof buikl- 
ing.« on 42 nere campus. Friendly 
homelike atmospbere. Sports. mus e, 
art. dance. DOMINTCAN STSTERS.

Liberty St., Newburgh. N. Y.

H 0 L Y LIG H T
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS

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

EVergreen 7-21 55 Resid. JLlinois 8-71 18

Privacy Unlimited; Free T.V.. Air > 
Cond. Rėstaurant nearby. Close to J 
City. Special consideration given to » 
Religious Groups. - 1053 Northern ► 
Blvd.. Rostyn, N.Y. — MA 7-4855 J

H. W. MALĖ - FEMALE

OOVPLE W.VNTED

In Scarsdal*. Now York 
Plūs

t'ustairs Giri — Muture
Rcspoiisable — Recent — Reforcnces 

Good Stalary - St«ady - Ali Couveniences 
T.-.tland Empl.ūyment Ag>ncy

S East Hantsdale Avė. White Plains NY.
WH 6-2250

SU MM E R RESORTS

R O C 1$ VI E W HOUSE
U.S. Highvvay (Near Port Jervis) 
X 206. Montague. N. J. — 5 mi
nutes walk to Catholic church. 
Tennls - Golf - Swimming - dan- 
cing - Excellent food. Write for 
brochure “L" or phone Charles 
or Louise Reinhart — Montague 

3-2263

DISPLAY

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

A. SCHWA8 A SON

Pork Store and Meat Market
Pirmos rūšies mėsos ir mėsos gami
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 DESROS

-Urmu ir detaliai
1927 VVashington Avenue 

TRemont 8-8193 BRONX 57. N. Y.

ATENTION — MEN and 
WOMEN!

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės '

INSURANCE - REAL ĖST ATE

JOHN ORMAN AGENCY

110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18. N. Y.

Tel. VIrginia 6-1800

MERCURY Parcel & Trading Co.
943 Elizabeth Avenue Elizabeth, N. J.

Skyrių veda JONYNĄ SISIENĖ

Phone: ELizabeth 4-7608
Siuntiniai į —

LIETUVĄ, UKRAINĄ. LATVIJĄ, ESTIJĄ ir kituš kraštus

SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS

> Didelis pasirinkimas vilnonių atraižų vyriškom bei moteriškom eihi- 3 
’ tėm. paltam; vilnonės skaros, kilimai, lovų užtiesaali ir kt. • Pri- 1
> imami užsakymai ir raštu. Jums patarnaus lietuvė moteris, kalbanti J 
’ įvairiom kalbom. Mandagus, kruopštus ir nebrangus patarnavimas. 4

Kviečiame jus tapti mūsų klijentais

>•
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.
Krautuvė: 75 East 7th Street • Tel. OR 4-3930

Mūsų firmos geriausia rekomendacija — tai 
tūkstančiai pastovių kiijentų visoje Amerikoje

You Can Earn Extra Money i 
Calling on Parochial Schook <

lf you can work Severai hours a ; 
day, have arty sales experience and į 
enjoy meeting cultured people, you < 
can make an extra yearly income j 
wtth Alston Studios, Ine. We have į 
a photographer in your area who ‘ 
takes beautiful color portraits būt i 
needs help presenting our c’-ass ‘ 
portraiture to local school execu- i 
tives. You would show samples of j 
Alston work taken in other Pa r o- į 
chial Schods and exp1ain the low ; 
cost Alston plan. The re is no high į 
pressure selling needed nor permit- 
ted. If you are interested in locally * 
representing the nation's pioneer i 
and leading school photogcapbcs, J 
please write Eugene D. Boyer, Sales 1 
Manager, Alston Studios. Ine. East 
Weymouth, Maso. (Adv.) I

EO 5-5000

R JŪS NEPERMOKATE ]
už savo automobilio apdraudę?

Virš 21.000.000 automobilių savininkų į
moka daugiau, negu reikalinga.

Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras, j

Jūs esate kvalifikuotas: }

Dideliam apdraudos sutaupymui, geresnei savo apsaugai 
ir greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostolių atlyginimo.
Kreipkitės:

• PETERS (Petrauskas) B
\TTnnc cpT?nai O

ALBERT F.
APDRAUDOS SPECIALISTAS

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

NAMŲ ADRESAS 
196-53 — 95th Street Ozone Park 17. N.

VVHYTE’S Fulton Street
REAL ESTATE VYTAUTAS BELECKAS

SAVININKAS
1883 MADISON STREET

BROOKLYN 27. N. Y.in

Tel HY 7-0384676 Seneca Avė., Ridgenood 27, N.Y,
PIANOS WANTED R.«-h.n»

ALL PIANOS HOUSES WANTED

BOUGHT TJ’NCH - DTNNER - SUPPER Ali Soros
GOOn PRICES P.ylDD! 5-47 00 1278

PR 1-91M(1144)

STARKS VIENNESE 
RESTAURANT

New York City 
RH 4-9578 RE 7-5110

b'i.-wmcnts 1 bentitifu! «ho’.vroo|ms 
in N--".’ Yoyk arfa wi!h full s Z"

145 Fulton St CO

for Mr. Mineola. 211 E. Jerichą 
Tpi'.e. Pioneer 7-4:.GO; Narth Ltnd n- 
frtrr^t. Alb-ity Avė. off Rt. 10f». Tel.

123 Ridge Rd. Lyndhurst. N. J.
Rt. No. 17 GEneva 8-9’'i

SCARSOALE VICINITV
’■ Aid R-»"rh Tn» 1 Eidrm.o

f’-.ily Iz.-romtol R--nutifnl’y 
■ <1 - Eerl.i.-. d pirYird F1ch-rm anJ <!!gnit

West 57th St. J’l 6-7900. Opcn
I>dl'' x<»an - 10 P M.; Closed Sun. Own»-r transf- Tr- <1 nsklnr «’w»r«n 

t., .if.r E.tV.LIOHT

EAST COAST ATT1C «. Basement
Co_, Ine. Specializing in finished

< Ridgewo<xi i 
Tel EVergreen 2-6440

WINTER GARDEN TAVERN, INC
__...  ___  __ __ -2233. Open

11 A.M. - 9 P.M.; Closed Sat.* Sun. 
Dinner - Luncheon a la Carte. For 
the Discriminriting. The Finest in 

rtosphere of 
Uptown 344

Kas norėtų, kad namai iš lauko ir iš vidaus atrodytų 
gražiai, prašom kreiptis Į

CARPENTER CONTRACTOR CONRAD BENZENBERG

Modemiškiausi Hollywood virtuvių ir skiepų Įrengimai 
Laukinių bei vidaus durų, langų ir lubų sudėjimai.

Kambarių ir koridorių dažymas bei išklijavimas 
Darba? atliekamas greitai ir sąžiningai iš geriausios rūšies 

medžiagų Kainos kiekvienam •prieinamos.
PAMĖGINKITE — ĮSITIKINSITE

Salė vestuvėms, ir kito
kioms pramogoms. Be to, 
duodami polaidotuvinial 
pietūs. Pirmos rūties lie
tuviškas maistas prieina
momis kainomis.



SRP

DOVANOS G I M I N S M 

IŠSIUNTIMU REIKALINGA- PASIROPlNTI JAU DABAR!

mūsų giminės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Lietu- 
Jjf Ą Latvijoje, Estijoje, Užkarpatėje labiausiai 

vertina gautam siuntiny ? ? ?
Be abejo, ATRAIŽAS GERI
NES MEDŽIAGOS SUKNE

IMPORTUOTOS VILNO-
:, kostiumui, paltui

TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

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

CdR DELANCY, N.Y.Č.
Parduodama: šilkas, nailonas, satinas, aksomas, pliušas, gobelenas, 
drobS, medžiagos užuolaidom, antduriam, užvalkalam, baldam ir k.

KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 V AK

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai
Važiuoti BMT išlipant Esaex Street, keltis elevatorium i viršų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.
Atsineškite ši skelbimą, kuris bus ypatingai Įvertintas

WEISS & KATZ, INC
187 ORCHABD ST, N. Y . C. GB 7-U30

DIDMĖNŲ 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 | užsieni.

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 lersey Street. Elizabeth. N. j.
Telefonas: ELizabeth 4 1711 

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO 
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 už pilną eilutę

...................................................................................... .. .......................................

t VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
X IMPORTUOTOS ir VIETINES
j Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms.
i Taip pat šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai,
I vilnonės skaros ir šalikai
i Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis
♦ Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

PATENKINTI

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

Tek: 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 į R. Europą
* Mes padedame jums atsikviesti savo gimines iš Sovietų Sąjungos

: COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
; 45 W. 45 Str. New York 36, N. Y. • TeL Clrde 5-7711

veda K. Merkta
Rytų apygardos p-bėe Bos

tone, kovo 11 d., žada dideles 
varžybas. A klasėje susitiks 
abu pretendentai j laimėtojus:
Brooklyno LAK ir Bostono 
šachmatų klubas. Boston iškiai 
į B klasės varžybas išstato sa
vo antrąją komandą, o į jau
nių p-bes visą grupę jaunųjų: 
Makaitį, Leonavičių, K. Vai
čaitį, Venckų, Garmų, Korosą

rodys po kelius Worcesterio, 
Hardfordo, N. Yorko ir gal 
Waterburio jaunuolius. Visais 
reikalais informuotis pas K. 
Merkį, 431 E. 7th St., So. Bos
ton 27, Mass. TeL AN 8-1282.

Didmeisteris, vengras Pal 
Benko, vasario 22 ČL duoda si
multaną Massachusetto šach
matininkams per jų metinį su
važiavimą, Cambridge “Y” rū
muose.

Hamiltono Kovas žada įvyk
dyti gavėnios metu savo šach
matininkams tarpusavio turny-

Vokietis Harald Fabricius, 
Heidelberg, Vak. Vokietijos ko
mandos dalyvis, pasidavė Ka
ziui Merkiui, koresp. rungtynė
se tarp JAV ir Vak. Vokietijos. 
Merkis jau užbaigė visas savo 
partijas nugriebdamas 
t.y. 75% JAV komandai, atsis
todamas geriausiu komandos 
taškų medžiotoju. Jis įveikė 
komandos, Ispanijos, Jugosla
vijos ir dabar Vak. Vokietijos 
oponentus. Lygios su Argenti
na ir pralaimėjimas Australijai

Boston S. Globė, vasario 19 
d. įdėjo trumpą partiją iš rung
tynių Lietuviai - Harvardo 
univ. kurioj Vilkas sužlugdė J. 
Singerio puolimą. Partija sici- 
liška. Juodais žaidė Vilkas.

I.e4 c5 2. Žf3 d6 3.d4 c:d 4. 
Ž:d4 Žf6 5. Žc3 Žc6 6. Rg5 e6 
7. Vd2 h6 8. Rh4 a6 9. 0-0-0 
Rd7 10; f4 b5 11. R:b5 a:R 12. 
Žd:b5 Žb4 13. Ž:d6-j- R:Z 14. 
V:R Ž:a2-Į- 15. Ž:Ž B:Ž 16.b3 
Vč8 17. c4 VB718. b4 Va7 19. 
R:Ž Va3+ 20. Kbl Vb3+ ir 
balti pasidavė

PRANEŠAME

giminėms ir pažįstamiems, 
kad gautomis iš Lietuvos ži
niomis, š.m. vasario 1 Šimonių 
kaime. Pasvalio parap., sulau
kusi žilos senatvės mirė Kons-

ne. Už velionės vėlę Brooklyno 
pranciškonų koplyčioje buvo 
paaukotos dvejos mišios.

Liūdintis sūnus Jeronimas su 
žmona, anūkais ir pr ©anūkais

C. A. Vokei - Vokietaitis |
ADVOKATAS 

i
41 — 40 74th St. i

Jackson Heights, N. Y. ,i

Tel. NEwton 9-6620 'i

yra įdainavusi naujų lietuviškų

“MANO
LIETUVOS

PRISIMINIMAI”
(My Litbuanian Memories) 

Kaina $4.98
Antrąją mažą (angliškai) —

"Christmas Carols“
Shepherd Boy and Sleeping Child 

Kaina 98ę 
Išleistos Mill Marlboro Co. 

Platintojams užsakius didesniais 
kiekiais — duodama nuolaida

Gaunama:
Alex Mathews—256 Union Avė., 
Brookiyn 11, N.Y.; Jack J.Stukas 
—1264 White St., HiHside, N.J.; 
Juozas Ginkus —495 Grand St., 
Brookiyn 11, N.Y.; Darbininkas 
—910 Willoughby Avė., Brook- 
lyn 21. N.Y.; Spaudos Kioskas — 
280 Union Avė. Brookiyn 11, N.Y.

Aukos Darbininkui
Kalendoriaus išlaidoms pa

dengti ir spaudai paremti auko
jo:

L. šušys, Highland Park, N. 
J. — 10 dol.; po 5 dol.: J. 
Brogis, Waterbury, Conn., A. 
Kaunas, H. V. Kulber, E. Vy- 
žienė, A. Jurgėla, Brookiyn, N.

Po 4 dol.: J. Vaitkevičius, 
Washington, A. Urbikas, Cice
ro, F. Žizka, So. Boston, E. 
šeškauskienė, Cambridge, J. 
Pronckus, Methuen, Mass., L. 
Bajoriūnas, Detroit, A. Mikė
nas, Omaha, A. Dulinskienė, 
Kearny, F. Kaupas, H.. Mont
vila W? J|nns — Brookiyn, A.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

VELYKOS ARTfiJA J
Siųsti Velykoms dovanų siuntinį draugams ir giminėms 1 

į visas USSR dalis yra lengva ir patikima per 1

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

’ WILUAM J. DRAKE 

DRAGŪNAS

ADVOKATAS

Cosmos turi daug metų patyrimą ir tūkstančius patenkintų klijentų

Siuntiniai apdrausti — Pristatymas garantuotas
Gavėjas nieko nemoka

Rašykite arba aplankykite Jums artimiausius mūsų skyrius: 
Licensed by Intourist

• NEW YORK 3, N.Y, 39 - 2nd Avenue — Tel.: AL4-5458
• BROOKLYN 7, N.Y. 600 Sutter Avenue — Tel.: OI 5-8808
• BROOKLYN 21, N. Y. 506 Wilson Avė. — Tel. HY 1-5290
• ROCHESTER, N. Y, 583 Hudson Avenue — Tel. LO 2-5941
• LAKEWOOD, N. J. 126 - ■4th_Stroet---------------- TeL- TO 3 8568
• ̂ ATERSOFrT7TJ^Lr99Ma»n Street — TeL: MU 4-4619
e NEW HAVEN, Conn, 6 Day Street — TeL: LO 2-1448 <
o PITTSBURG 3, Pa, 1015 E. Carson Street — Tel.: HU 1-2750 
o WORCESTER, Mass, 174 Millbury Street — Tel.: SW 8-2868 
e HAMTRAMCK, Mich, 9350 Jos. Campan — Tel.: TR 3-1668 
o CLEVELAND 13, Ohio, 2683 W. 14th Street — Tel.: TO 1-1068 
o CHICAGO 22, III, 2222 W. Chicago Avenue — Tel.: BR 8-6966 
o CHICAGO 29, IH, 2439 W: 69th Street — Tel.: WA 5-2737 
o SAN FRANCISCO, Cal„ 2076 Sutter Street — Tel.: Fl 6-1571 
o NEWARK 3, N. J, 428 Springfield Avenue — Tel.: Bl 3-1797 
o PHILADELPHIA 23, Pa. 530 W. Girard Avė, — Tel. WA 2-4035 
o WATERBURY, Conn, 6 John Street — Tel.: PLaza 6-6766 
o GRAND RAPIDS. Mich, 414 Scribner Avė, N.W. — GL8-2256 
o PASSAIC, N J, 176 Market SL — Tel.: SR 2-6387 
o DETROIT, Mich, 6440 Michigan Avenue — Tel.: TA 5-8050 
o VINELAND, N. J, We«t Landię Avenue, Greek Orthodoa Bldg.

JERSEY CITY, N. J, 75 Bright St ir kampas Jersey Avenue

84-14 Jamica Avė.
Woodhaven 21, N. Y.

TeL: HIckory 1-5220

Stephen Bredes, Jr<

Brookiyn 8, N. Y.
Tel. APplegate 7-7083

LAIKRODININKAS

Auksas. Sidabras, Deimantai 
Laikrodžiai

GRAND STREET
Brookiyn 11, N.Y. EV 4-2318

$gigta*dMn( ffutboiss
Gal pagaliau pamatysime šie

met miyaį fnthnlininkiis aikš- 
.tėję. Tikėsimės jų sąnariai ne

yra Minerva SC, dar neprara
dusi pirmenybėse nė vieno taš
ko. Prieš Minervą' paskutinį

lygoje, iš kurios ji vėliau iš
krito, bet krizę pergyveno grei
čiau negu mes. Dabar aiškiai 
taiko į aukštesniąją klasę.

Bushwick HS mūsų aikštė 
savaitės pradžioje buvo dar vie
name kampe aptraukta ledu, 
bet tikimės, kad iki sekmadie
nio ledas pradings.

Trys mūsų vienetai šį sek
madienį žaidžia namie. Visi su 
ta pačia Minerva SC. Jauniai 
pradeda 11:30, rezervinė 12:45, 
o pirmoji 2:30 vai.

Krepšinis
Krepšininkai YMCA lygos 

rungtynes žaidžia ketvirtadie
niais. Kovo 2 d. 8:30 vaL vak. 
mūsų priešininku yra Court 
Cafe. LAK turi vilčių patekti 
į baigminius žaidimus.

Atletas

Saulius Naujokaitis, jiiž. My
kolo Naujokaičio sūnus, Pomo- 
na, Calif. pradėjo kilti sporti
nėje veikloje. Jisai žaidžia Kat. 
High School lygos futbolo ko
mandoje ir yra skaitomas ge
riausiu žaidėju. Saulius turi ei
lę geriausių pasiūlymų. Yra tik 
17 metų amžiaus, šiemet bai
giąs Pbmonos katalikų vidurinę 
mokyklą ir gražiai reiškiasi lie
tuviškoje veikloje, priklauso 
skautams, šoka tautinius šokius 
ir nors gyvena toli nuo Los 
Angeles, uoliai lanko lituanisti
kos kursus. (L.Ž.)

ter, J. Salinis, Detroit, P. Pe- 
cenkis, Elizabeth, V. Kiukys, 
Hillside, N. J., C. Litvinas, A. 
Pietarienė,. Kearny, B. Sabec- 
ky, Linden, B. Venckienė, 

___________ r__ , ________ , O. Pocius, Newark, N. J. J. Ge- 
Richmond HilL O. Karmazinas, rutis, Amsterdam, N. Y. G. Lau- 
WoodhaVen, A. Majauskaitė, čius, M. Damarodienė, P. Plak-
So. Boston, Mass.

Po 3.50 dol.: E. Švabas, U. 
Sasis, A. Dimas — Brookiyn,

Po 3 dok: E. Ribokienė, O- 
maha, E. Demskis, Newark, S. 
Palionis. Brookiyn, A. Driznius, 
Scranton, Pa.

Po 2.50 dol.: C. Simanskas, 
Brookiyn, G. Rajeckas, Mas- 
peth, N. Y.

Po 2 dol.: J. Karaliūnas, Ha- 
milton, Canada, J. Moteunas, 
Manchester, Z. Dalangauskas, 
N. Britain, J. Kazakauskas, J. 
Kazeliūnas — Waterbury, M. 
Yankus, Delmar, Del., V. Bra
zauskas, So. Boston, O. Hinten- 
dorf, Brockton, A. Razulevich, 
Norwood, J. White, Wheel-

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y.

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 j namus nemokamai

WHITE HORSE TAVERN 
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas

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

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

PAUL’S RESTAURANT
UQUORS — BEER — WINES

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais ir sekmadieniais 

griežia J. Moitotaičio lietuviškas orkestras
I Sav. P. VISNLAUSKAS

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

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

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

Telefonas: VIrginia 3-3544

Įt E P U B L I C 
Wine & Liguor Store

tonis, J. Šalkauskas, J. Klima
vičius — Brookiyn, N. Y. A. 
Goeldneris, Flushing, S. Kerpė- 
žadeikis, Jamaica, M. Fiore, 
J. Kulis, Ozone Park, kun. A. 
Senkus, New York, P. Strijaus- 
kas, A. Vilčinskas, J. Galinis 
— Richmond Hill, J. Grabys, 
Schenectady, N. Y., J. Adomai
tis, Breckšville, Ohio, A. Stanis, 
Cheswick, Pa., A. Yukner, Ell- 
wood City, Pa., W. Mazuraitis, 
M. Savukynas — Pittsburgr, 
Pa.

Po 1.50 dol.: A Katelė, K. 
Grajauskienė — Toronto, S. 
Zdanis, Oakville, Conn., S. 
Grabnickas, S. Liaukos, Broo- 
klyn, N. Y. E. Krancevičius, 
Utica, S. Sirtautas, Brookiyn,

Nuoširdžiai dėkinga

322 Union Avė. Brookiyn 11, N. Y.
Tet: EV 7-2089

Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI
Didelis pasirinkimas 

įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

ROMAN FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
CHARLES J. RAMANAUSKAS

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

KARLONAS
wright, M. Pajaujienė, Worces- Darbininko Administracija

ALICE STEPHENS DAINININKIŲ PLOKŠTELĖ
Ištraukom M 2O-mečio jubilžtinio koncerto, naujausių lietuvių

kompozitorių kūrinių.
I pusėj: Sonata in D Major ........ ....... ....... Bruno Markaičio SJ,

Įgrota garsaus smuikininko ------  Francis DAlbert
ir pianisto ......- George Lawner

n pusėj: Kodėl dainelė? ......  -....... St. Šimkaus
Atsiuntė mane ežeran ................... V. Banaičio
Vakaro ilgėsys .... ..... -................. A. Vanagaičio -
Batsiuvėlis ......... ........ ...... .............  J. Zdanius
Suskambėjo ----------------------- --------- J. Kačinsko
Vėjų šventė ___ ____________ __  B. Markaičio
Motinos kalba VI Jakubėno

Išeis KOVO 1. B A F. Budapest Gold Label — R.C.A. Victor 
Stereo - 85.95 - (pridėti 50e persiuntimui- — Hi PldeUU — >4.95 

UŽSISAKYTI GALIMA DABAR:
Alice Stephens — Chicago Conservatory 64 E. Van Buren SL

Chicago 4.HL -
Jone Bobtalen« — 1530 So. 49th Avę. Cicero 50. H1

FUNERAL HOME
280 Chestnut Street New Britain, Conn.

Tel. BA 9-1181

CARROL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savininkas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS IR BALZAMUOTOJAS

74 Providence Street
WORCESTER, MASS

PL 4-6757 PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa

51 PROVIDENCE STREET 
WORCESTER 4, MASS 

Flrasaat 4-3501 PLeasant 4-3865

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis 
— naujose patalpose — 

skausmo valandoje suteikia puikų patarnavimą

Edward A. Žigas FUNERAL HOME
540 East Street, New Britais, Cobil

TeL: BA 9-2342 — 9-9336
Aptarnauja NKW BRTTAIN, WATERBURY Ir HARTFORD, Conn.


