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Kun. Povilonini 8 metai, kun. Bnrneikini 4, kitiem po 5 -1 metus
Klaipėdos klebono kun. Liu

do Povilonio ir kt* byla Vil
niaus teisme baigta. Maskva 
sausio 26 paskelbė, kad kun. 
L. Povilonis nubaustas 8 me
tais, kun. Bronius Bumeikis 
4 metais, Benediktas Alsys — 
tiekimo kontoros viršininkas, 
Juozas Mikalauskas — namų 
valdybos inžinierius, po 5 me
tus, Antanas Paškevičius, fa
neros fabriko <£r., 1 * motus 
Apie kaltintuosius Klovaitę ii 
Jaroslavą Krivicką nieko nesą 
koma.

Kun. L. Povilonis teisme pa 
reiškė, kad bažnyčiai statyt 
leidimas buvo gautas; medžią 
gą statybai pirko, kur jos ga 
vo; kas jos atliko, perleido ki 
tom bažnyčiom; gautieji pini

Tikroji kalte ne spekuliacija valiuta, bet kujiigf) populiarumas ir veiklumas... 
Režimo veidmainiavimas vaidinti laisvę tikėjimui —. demaskuotas bylos proga

gai iš Amerikos buvo ne ko
kios “antikomunistinės organi
zacijos”, bet gerų žmonių, ku
rie norėjo bažnyčios statybą 
paremti; jo vikaras Bumeikis 
tose operacijose nedalyvavęs ir

Devintas šūvis 
mėnulio link

Cape Canaveral sausio 26 
paleista raketa Ranger UI j 
mėnulį. Ji turėjo nugabenti j 
mėnulį aparatus- Kelionę 236. 
924 mylias turėjo atlikti pei 
66 vai. Tačiau raketa buve 
stipresnė, nei buvo apskaityti 
— 25,300 mylių vietoje 24,500. 
Didesnis greitis sutrumpino ke 
lionę iki 11-16 valandų. Ir mė 
nulis nespėjo ateiti į susitiki 
mo (“rendez-vous”) vietą pei 
23,000 mylių.

Amerikos* pirmas šūvis į mė 
nulį buvo 1958-10.17- Bet til
ketvirtas šūvis (1959.3.3) buvo 
“arti” taikinio — 37,300 my
lių; jis buvo per lėtas ir pasi
vėlino j susitikimą su mėnuliu.

todėl nieku čia dėtas.

doje sukeliąs puolimas prieš ta statyti, komunistiniai laik- 
bažnyčios statytojus. Fabrikuo- raščiai rašė, kad Lietuvoj ap- 
se daiĮ$o|nkam; pradėjo liepti griautoms bažnyčioms ir net 
rašyti tokias protesto raštus naujoms pati valstybė duoda 
pasamdyto turinio, lyg tas pa- paramą ...

Minim tūtų pačių žmonių, ’ *’ ‘
o ne okupanto valdžios inspi-

Kaip byla vertinama? Kam 
ji šiuo metu buvo keliama? Ko 
komunistai siekia?

Romoje komentuojama, kad 
svarbiausia kun- L. Povilonio 
kaltė — kad jis buvo perdaug 
veiklus ir populiarus. Bažnyčia
buvo leista statyti propagandos ruotas’ 
reikalui —parodyti, kokia yra 
laisvė bažnyčiai. Komunistai 
manė, kad statyba truks kelio
lika metų, bet bažnyčia buvo 
pastatyta greitai.' čia ir buvo 
klebono kun- L. Povilonio tik
rasis “nusikaltimas”- Bažnyčia 
dabar stovi nenaudojama, nors 
visiškai Įrengta. Bijoma, kad 
jos nepaverstų kokiu sandėliu, 
Tai priklausys, manoma Romo
je, nuo to, kaip laisvame pa
saulyje bus atsiliepta.

Dirva vertino:
"Toji Klaipėdos bažnyčia yra 

tikra kankinė* Kada ji pradė-

“Dabar iš tos bylos sužino
jome, kaip ji buvo statoma ir 
iš kur tai statybai buvo gauna
ma didžioji parama.* Nuteisti i 
tos bažnyčios kunigai ir kiti 
statybos talkininkai, bus geriau- ' 
sias įrodymas, kaip ten remia
mos bažnyčios ir kaip yra su į 
religijos laisve"- i

CASTRO IŠVENGS SANKCIJli
... Punta dol Este konferenci
ja dar nebaigta- Tačiau jau aiš
ku, kad griežtoji linija, diplo-

ASTRONAUTAS JOHN H. 
GLENN: sekmadienį nukeliavo į 
bažnyčią, kur jį pasveikino pres- 
biterijonų pastorius. Į padanges 
mčgins ketvirtadienį.

KAS UŽKLIUVO UŽ DEPARTAMENTO 
CENZORIAUS PIEŠTUKO IR KODĖL?

Aukštųjų karių kalbos turi 
praeiti pro valstybės depar
tamento kontrolę. Kokia ta- kon
trolė, rodo pora konkrečių pa
vyzdžių.

Gen. Maxwell Taylor, dabar 
* prezidento patarėjas, seniau ar

mijos štabo viršininkas, rašė 
straipsnį apie komunizmą, sa
kydamas: “Nėra jokio pagrindo 
tikėti, kad komunizmas pakeis, 
savo įpratimą ir visai atsisakys 
nuo agresijos kaip politinio į- 
rankio”. Pareiškimas nebuvo 
valstybės departamento praleis
tas, nes, anot departamento pa
reigūno, “visuotinai yra priim
ta, kad komunistai dabar yra 
atsisakę nuo agresijos kaip po
litinio įrankio”. Dėl to Taylor 
pareiškimas esąs “ne tik nepa
geidaujamas, bet ir netikslus”. 
— Tai buvo 1956, prieš pat

Valstybės departamente po
puliari teorija, kad komuniz
mas palaipsniui eis evoliucijos 
keliu ir priartės prie demokra
tijos. Cenzorius nori, kad 
teorija ir kiti tikėtų, tad 
braukia, kas tuo netiki.

— Šen. John Stennis po
lės apklausinėjimų dėl “antsnu
kio” kariam pareiškė savo iš
vadą, kad Pentagonas turėtų 
keisti savo praktiką.

ta 
ir

ei-

Amerika ir Angola
— A. Stevensonas J. Tauto

se ragino Portugaliją duoti 
apsisprendimo teisę Angolai, 
tačiau pasisakė prieš jėgos var
tojimą iš šalies Angolos lais
vei iškovoti- Tai buvo Įspėji
mas Afrikos valstybėm, kurios 

Sovietų tankų invaziją į Ven- siūlėsi ginklu paremti Angolą, 
griją*

Gen. Arthur Trudeneau, ar
mijos tyrimų ir pažangos še
fas, o taip pat žvalgybos eks
pertas, mėgino viešoje kalbo
je pasakyti, kad ne kas kitas, 
kaip “tik auka, supratimas, re
formos” mum leis "būti lai
mėtojais" (emerge vietorious}. 
Departamentas tuos žodžius iš
braukė ir įrašė “achieve our 
goal”. Išbraukė ir pareiškimą, 
kad "koegzistencija yra fatališ
ka liga". Kitoje kalboje gene
rolas buvo mėginęs įspėti, kad 
“mes galime žūti pralaimėjimo 
negarbėje” ar “būti laimėtojai 
šiose nedorose lenktynėse”. 
Cenzorius pažymėjo: reikėtų su
švelninti, nes tai nesiderina su 
sovietinės sistemos evoliucijos 
galimybe.

— Maskvoje partijos centro 
komitetas paskelbė, kad pilna
ties susitikimas bus kovo 5. 
Svarstys žemės ūkio klausimus, 
destalinizaciją, santykius su 
Kinijos komunistais.

— Peipinge kovo 5 taip pat 
kompartijos susirinkimas, kur 
svarstys Albanijos klausimą.

— Italijos krikščionių demo
kratų konferencijai Neapolyje 
didžiausias dabar klausimas: dė
tis į koaliciją su komunistam 
palankiais kairiaisiais Nenni 
socialistais ar ne. Partijos va
dovybė tam pritaria.

— The Tablet plačiai paskel
bė kongresmano Lipscombo ir 
valstybės sekr- pav. Hays raš
tus dėl Baltijos valstybių klau
simo J. Tautose.

LENKTYNES SU PRIEŠU AR DRAUGU
Kennedj( laisvių sąrašą 
siūlo dar padidinti: pridėti J*
laisvę nuo... muitų pre- SL»

Prezidentas Kennedy meti
nėje programoje daugiausia vil
čių dėjo į muitų panaikinimą 
tarp Amerikos ir laisvojo pa
saulio. Tuo norima išauginti 
bendrą laisvojo pasaulio ūkinę 
bendruomenę- Ji sėkmingiau 
galėtų lenktyniuoti su sovieti
niu ūkiu- Ką tie žodžiai reiš
kia praktiškai?

Europoje ūkinė bendruome
nė sudaryta (nuo 1957\ tarp 
šešių valstybių: Belgijos, Itali
jos Luxemburgo, Olandijos, 
Prancūzijos, Vokietijos. Tie 
kraštai yra sutarę šumažnti 
tarp savęs muitus 40 proc. 
1962 metų gale bus sumažinta 
dar 10 proc., o 1969 muitai

JEAN MONNET, prancūzas. “Eu
ropos bendrosios rinkos” steigėjas.

Kieto kumščio politika
T. Žiburių korespondentas 

perduoda nuotaikas iš Švedijos:
“Tuo tarpu Vilniaus byla 

brutaliai išryškino kitų duome
nų įspūdį, jog naujai Maskvos 
atsiųstas Lietuvos gauleiteris 
Borisas Popovas atvyko su už
duotimi pademonstruoti 'kieto 
kumščio' politiką".

lyti, bet neleido atidaryti
Draugas pasikalbėjime su iš 

Lietuvos 'atvykusiu geologu 
Juozu Miklovu perdavė nuotai
kas, kaip lietuviai ir kaip ru
sai komunistai žiūrėjo į Klai
pėdos bažnyčios statymą:

“Bestatant buvo stengiamasi 
panaudoti propagandai. Net 
kertinio akmens šventinime, be
rods, dalyvavo kokia amerikie
čių ekskursantų grupė. Dalyva
vo minios žmonių. Aukas da
vė ne tik miestiečiai, ne tik 
atvažiuojantieji lietuviai, bet ir 
kai kurie rusai. Vieta bažnyčiai 
buvo parinkta lyg užmiesčio 
pelkynėse. Ten į pelkyną ve
žė iš miesto gabenamas šiukš
les- Vieta greit buvo išlyginta 
ir pradėta statyba. Okupantai 
tada pradėjo trukdymus. Buvo 
pastatyti slapukai, kurio sekė, 
kas ir kiek kokių medžiagų at
veža. Kai bažnyčios statyba bu
vo įpusėjusi, buvo išvesta Klai
pėda—Kaunas autostrada, išly
ginant mieste daromą vingį- 
Kaip tik pravesta pro pat baž
nyčią- Taigi bažnyčia atsirado 
prie pagrindinio kelio ... Su 
bažnyčia augo ir miestukas. Tą 
visą pastebėjo okupantų kontro
liuojamos įstaigos ir predėjo 
kaitinti, kodėl bažnyčia prie 
tokio pagrindinio kelio, kodėl 
tokiam geram miesto rajono. 
Kun. L. Povilonis, rūpinęsis 
statyba, buvo areštuotas. Spau-

Amerika derasi 
su Sovietais

Baltųjų Rūmų spaudos šefas 
Salinger sausio 28 išvyko į Pa
ryžių, kur susitiks su sovieti
nės informacijos šefu Charla- 
movu ir tarsis dėl Kennedy pa
sirodymo sovietinėje televizijo
je ir Chruščiovo Amerikos te-

matinės ir ūkinės sankcijos 
prieš Castro nebus priimtos. 
Valst. sekr. Rusk stengiasi pri
kalbinti, kad būtų priimta kom
promisinė formulė, kurioje pa
sakoma, kad Kubos komunisti
nis režimas nesuderinamas su 
amerikine sistema, taigi ir Ku
ba negali naudotis tos sistemos 
teisėm. Ūkines sankcijas Rusk 
formulė terekomenduoja, bet 
ar jos bus taikomos, palieka
ma atskiros valstybės nuožiū
rai. EUROPOS BENDROSIOS RIN

KOS buveinė Briussely.

Amerikos atstovui Thompso- " 
nui pavesta susitikti trečiu kar
tu su Gromyko ir tartis dėl 
Berlyno.

Pradedamos ir derybos dėl 
"kultūrinių mainų", kuriais 
abidvi pusės buvo iki šiol pa
tenkintos. Tik Amerika nori, 
kad jos leidžiamas rusų kalba 
žurnalas galėtų didesniu egzem
pliorių kiekiu rodytis Sovie
tuose.

— Amerika ir Sovietai sau
sio 31 derėsis dėl 
mainų” sutarties 
Mainai eina jau 4

“kultūrinių 
pratęsimo, 

metai.

CEILONO GALVA: Mr*. Si- 
rimave Bandaranaike, min. 
pirm., priei kurį dabar su
sektas karininke sąmokslas. 
Ji yra pirm, nuo tada, kai 
jos vyras tose pareigose bu
vo užmuitas 1959.

Asmenybės kultu nauja laida
Sovietuose virto bestselleriu 

Žukovo romanas, kuriame pa
grindinis veikėjas 'yra Chruš
čiovas-

— Maskva sausio 27 paskel
bė, kad išbraukti Molotovo, Vo- 
rošilovo, Malenkovo, Kaganovi- 
čiaus vardai iš fabrikų ir vie
tovių, jei jais buvo pavadinti.

— Italai numato teisti Bul
garijos lakūną Miluse Solakov 
kaip šnipą kovo mėn. Galimos 
bausmės maksimu m—15 metų.

. KELIA. I LAISVĘ ŽMONĖM UŽDARE
NEATSARGUS ŽODIS SPAUDOJE

Berlyne iš rytų į vakarus 
sausio 24 perbėgo 28 žmonės, 
tarp jų senutė 77 metų ir vai
kai 8-10 metų- Tuo keliu turė
jo pasinaudoti dar apie 100

— Vokietijoje per metus ne
legaliai įgabenama komunistų 
lapelių ir literatūros 10 mil. 
egz. Ji daugiausia nukreipta į 
profesinių sąjungų narius- Ame 
rika nuo pereitų metų pradžios 
leido laisvai komunistų propa
gandinę literatūrą įgabenti. Ry
tų Vokietija tai propagandinei 
literatūrai skiria metam 12 mil 
dol.

PRANCŪZIJA IR ALŽIRAS
Prancūzijos vyriausybė įteikė 
Alžiro sukilėlių vyriausybei ul
timatumą: arba jie pasirašo tai
kos sutartį su Prancūzija, ar
ba Prancūzija sudarys Alžiro 
pereinamąją vyriausybę, nesi- 
tarus su .sukilėliais. De Gaulle 
nori baigti derybas, kurių del
simu naudojasi pagrindinė te
roristų organizacija.
GUATEMALA IR KUBA

Guatemalos prezidentas Ydi- 
goras sausio 25 paskelbė, kad 
teroristai siekė nužudyti prezi
dentą ir vyriausybės narius: 

x bet nušovė tik saugumo virši
ninką. žudikas esąs iš Kubos 
atsiųstas. Visame krašte pa
skelbta apsiausties padėtis
PREZIDENTAS IR 
KONGRESAS

Prezidentas sausio 25 kreipė
si į Kongresą, kad palaipsniui 
panaikintų muitus, ir prekybą 
tarp Amerikos ir Europos pa
darytų laisvą. Dabar preziden
tas prašė muitus šumažnti 50 
proc-

— VVillbur D. Mills, pirmi
ninkas komisijos, pro kurią tu
ri praeiti socialiniai ir ūkiniai 
klausimai, sausio 25 pasisakė 
prieš prezidento pateiktą se
nesnio amžiaus žmonėm gydy
mo plana. 
SOVIETAI IR KONGO

Sovietai sausio 25 pareika
lavo Saugumo Tarybos posė
džio Kongo klausimui. Sovietai 
jaudinasi, kad Tshombe ir A- 
doula gali susitarti. Sovietų at
stovas nori kaltinti, kad nevyk- . rybas su Maskva, 
domas Saugumo Tarybos lap
kričio 24 nutarimas išgabenti 
iš Katangos “samdinius”. Taip 
pat kelsiąs protestus dėl Gi- 
zengos suėmimo

žmonių, bet jis buvo susektas. 
Vakarų Berlyno senatas apgai
lestavo, kad jį susekti komu
nistam padėjo vakarų Berlyno 
spauda, išplepėdama, jog pabė
gėliai buvo pasinaudoję tune
liu. Tokios užuominos užteko, 
kad komunistai žinotų, kur ieš
koti.

Name netoli vielų tvoros iš 
rūsio buvo prakastas tunelis 
90 pėdų ilgio ir poros pėdų 
skersmens, kad galima būtų juo 
šliaužti, apačia vielų užtvaros. 
Inžinieriaus vadovaujama 6 vy
rų grupė tunelį kasė porą sa
vaičių. Ir visa pirmoji grupė 
sausio 24 laimingai pralindo juo 
į laisvę. Bet kai tik spaudoje naujo darbo" 
buvo paskelbta, kad laisvę jie 
pasiekė tuneliu, po pusdienio 
jau buvo pastebėta keliasde
šimt sargybinių apie namą, iš 
kurio ėjo tunelio pradžia- Dau
giau bėglių nepasirodė.

bus visai panaikinti. Iš kitos 
pusės bendruomenėje esančios 
valstybės apsitvėrė bendrais 
muitais iš kraštų, kurie yra už 
bendruomenės ribų.

Koki tokios laisvės ir apsi- 
tvėrimo rezultatai? Juos U. S- 
News ... iliustravo konkrečiu 
pavyzdžiu, kuris rodo, kad

Amerikos ar bet keno kito 
iš šalies prekei įeiti į Europos 
rinką pasidarė sunkiau-

Kol nebuvo bendruomenės, 
Amerikos traktorius, 3000 dol. 
vertės, buvo lygioje padėtyje 
su tokiu pat ir tokios pat ver
tės Vokietijos traktorium — 
abudu Prancūzijoje turėjo mo
kėti po 25 proc. muito, taigi 
abudu turėjo kaštuoti 3,750 
dol. Dabartiniu metu, bendruo
menę sudarius, Amerikos trak
torius turi 21 proc. muito, tai
gi atsieina 3,630 dol-, o Vokie
tijos traktorius turi 16.75 proc. 
muito ir atsieina tik 3,488. Aiš
ku, prancūzui prieinamesnis vo
kiškas.

šiemet sausio 16 Briuselyje 
sutarė-Europos ūkinė bendruo- j 
menė ir Amerika mažinti mui
tus.

Anie kraštai pasižadėjo su- , 
mažinti 20 proc. muitus pra- \ _
monės gaminiam ir mažesne 
nuolaida sumažinti muitus že
mės ūkio gaminiam, ateinan- 
tiem iš Amerikos. Prezidentas 
Kennedy paprašė Kongresą su
mažinti muitus Europos gami
niam 50 proc.
Ką muitų sumažinimas duos? 
Aišku, padidės prekių judėji
mas. Tik

ar prekės labiau judės iš 
Amerikos į Europą, ar iš Eu
ropos į Ameriką, klausimas lie
ka tuo tarpu sunkiai atsakomas.

Tikima, kad Europoa yra di
delė rinka Amerikos gaminiam 
— apie 3.4 bilijono per me
tus ir dar vienas milijonas už 
maisto produktus. Tikima, kad 
prekių pajudėjimas 
gamybos apyvartą ir

padidins 
tai duos

Baiminamasi , kad

LAOSAS IR VIETNAMAS _
Laoso komunistai, remiami 

šiaurės Vietnamo, sausio 25 at
naujino agresijos žygius šiau
rinėje dalyje, prie Kinijos sie
nos, priartėdami per 6 mylias 
nuo Nam Tha vietovės.

VOKIETIJA IR SOVIETAI „
Vokietijoje protestantų sa

vaitinis laikraštis “Christ und 
Welt” pasisakė už tiesiogines 
Vokietijos derybas su Sovie
tais ir ragino pasikviesti Chruš
čiovą. “Die Welt”, kuris arti
muose ryšiuose su užsienių rei
kalų ministerija, atsiliepė, kad 
tai galėtų būti daroma, bet 
reiktų, kad Vakarai tam pri
tartų ir paskatintų.

— Adenauerio koalicijos par
tneris. laisvųjų demokratų par
tija, pasisakė už tiesiogines de-

— Maskvos spauda jau skel- 
bia. kad Gizenga suimtas tam. 
kad jį nužudytų. Tai aliarmuos 
ir Sovietų atstovas Saugumo 
Tarybos posėdyje.

Eu ropos 
prekės gali užplūsti Ameriką ir 
išstumti vietinės gamybos pre
kes, kurios negalės konkuruo
ti su užsieninėm, nes ten že
mesnis gyvenimo standartas, 
pigesnė darbo jėga, tada gali 
sumažėti darbo paklausa.

O žvilgsnis į pereitų metų 
apyvartą rodo, kad

europinės arba kito laisvo 
pasaulio prekės veržlumas per
nai per pirmus devynis mėne
sius buvo didesnis nei Ameri
kos prekės.

Per tą laiką padidėjo ekspor
tas Italijos 14.7 proc.. Vokieti
jos 13-3, Švedijos. Šveicarijos, 
Olandijos 5-4, Japonijos 4.9, 
Anglijos 4.2, Prancūzijos 2.2, 
Belgijos ir Kanados tik tik pa
didėjo. O Jungtinių Valstybių 
sumažėjo — sumažėjo 0.5 proc., 
palyginti su ankstesniais me
tais.

Galima laukti, kad muitų nai
kinimas privers gamintojus la
biau pasitempti. Ar tas pasi
tempimas bus nukreiptas ben
drai gamybai ir laisvojo pasau
lio ūkio pažangai lenktyniau
jant su sovietiniu ūkiu, ar tai 
bus lenktyniavimas tarp savęs? 
Tie klausimai bus Kongrese 
pagrindinai išsvarstyti.
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konferencija priėmė dar šešias: kraštui sunkioje kovoje už lais-

iš Vikarų, kad atmestų bet ko-

mos labiau atsižvelgti į kovą 
prieš komunizmo ideologiją ir 
propagandą; J-

pagaliau, nepripažinti komu
nistinės Kinijos.

dtegatų buvo pirmosios nuo
monės, ir paskutiniame konfe
rencijos posėdyje, užtrukusiam 
iki vėlyvos nakties, buvo pri
imta visa eilė rezoliucijų. Jas 
šiame straipsnyje kiek apibū
dinsime.

Pirmojoje rezoliucijoje pri
menama laisvajam pasauliui, 
kad frontas, kuriame komunis
tinis totalizmas iki šiol laimi, 
yra kaip tik “politinis” ir to
dėl konferencija siūlo Vaka
rams visą eilę priemonių jam 
atremti ir laimėti:

a) sukurti tautines, o viršum 
ję — tarptautinę, institucijas 
laisvei ginti, šios institucijos 
turi studijuoti politinę strate
giją ir informuoti vyriausybes 
apie "politinį" karę bei pasiū
lyti priešpuoiio būdus; _

b) viršum ideologinių ir tau
tinių ribų, sudaryti pasaulinę 
laisvės Lygą, kurios uždavinys 
— koordinuoti paskiras, palai
das iniciatyvas ir sumobilizuo
ti visų kraštų piliečius kovai 
prieš komunizmą Tokia Lyga 
turi laisvės naudai skatinti 
spaudos, radijo, televizijos ir 
kitus organus, kurie tik įtaigo
ja viešąją nuomonę, bendra
darbiauti ir įsijungti į kovą su 
komunizmu;

c) sukurtinas platus tinklas 
~ poiHiniy molcykty, kurios pa

rengty demokratijos aktyvistus 
iš vfay rasiu ir konfesiją, be 
to, vieną ar kelias akademijas 
(tokio tipo, kaip USA senato
rių Dodd ir Mund yra siūlo
ma), kuriose būtų parengiami

> mokytojai minėtam mokyklom 
ir specialistai įvairiom laisvės 
lygos institucijom;

d) suorganizuoti kadrą “lais
vės misininkų”, kurie, gyven
dami atsilikusiuose kraštuose, 
artimame kontakte su tų kraš
tų gyventojais, galėtų išvystyti 
politinio auklėjimo veiklą, nu- 
šviesdami tų kraštų gyvento
jam, kas yra komunizmas ir 
kas demokratija;

RYTINĖS Vokietijos karininkai aviacijos šventėje. Tik kraitinis (k.) yra vokiškoje uniformoje, o visi ki
ti rusai.

KALTI TIE, KURIE PROVOKAVO HITLERĮ
Heroiškai pasielgė tie, kurie rodė Hitleriui appeasmentą

Šios dienos politinius ir mora- 
istoriko A J. linius matus perkėlęs į Hitie- 
“The Origins rio laikus ir ėmęs vertinti Hit- 
W0rld War”. tarta žygius. Sovietai spaudė 
autorius į Hit-

— Atstovę Rūmai pritarė 
pašto rinkliavą pakelti laiškui 
iki 5 cn. ir oro laiškui iki 8.

PADĖKA
Mano mylimai žmonai Regi

nai Mari jonai StdzHcauskienei 
mirus, giminės, artimieji, bičiu
liai ir pažįstamieji, įstaigos bei 
organizacijos savo dalyvavimu 
laidotuvėse, savo maldomis, sa
vo nuoširdžiu žodžiu ar laišku 
pareiškė pagarbą ir meilę ve
lionei ir užuojautą man. Visiem 
tariu giliai jaučiamą ačiū.

Ypatingai esu dėkingas po
niai Sofijai Kraunaitienei ir jos 
vyrui pik. Eduardui Kraunai- 
čiui už jų nepaprastai šiltą ir 
kantrų velionės slaugymą jos 
ilgoje ir sunkioje ligoje.

' Vaclovas Sidzikauskas

Time žurnale sujaudintai ra
šoma apie anglų 
P. Taylor knygą 
of The Second 
Sujaudintai, nes
lerį ir jo žygius pažiūri visai 
priešingai, nei lig šiol J jį dau
gumas žiūrėjo.

Pvz. kai daugelis kitų auto
rių vaizduoja Hitlerį griežtų 
sprendimų ir veiklos žmogų, 
Taylor sako, kad Hitleris buvęs 
pasyvus. Jis esą ne pagrobė val
džią, bet laukė, iki ji bus jam 
patikėta ir perduota. Jis. gynė 
savo tautos interesus tuo pa
čiu makiaveliškos politikos bū
du kaip ir kiti jo laikų vals
tybininkai, norėdamas nusikra
tyti Versalio sutartimi ir grą
žinti Vokietijai galybę.

Karo Hitleris tikrai nenorė
jęs- Bet jis buvo kitų privers
tas kariauti — “išprovokuotas”, 
sakysim, Austrijos kanclerio 
Schuschniggo, Hitleris improvi
zavo invaziją į Austriją. Len
kijos užsienių reikalų ministe- 
ris Beckas turėjęs tiek “aro
gancijos” vaidinti didelę galy
bę, kad įviliojo Angliją į kvai
lą apsigynimo paktą, kuris ir 
sukėlė antrąjį pasaulinį karą.

Vieni Hitleriui priešinosi, ro
dė rezistenciją, kiti ėjo į jį 
su appeasementu. Knygos auto
rius žiūri su simpatija į tuos, 
kurie rodė appeasementą. 
Miunchene Chamberlainas iš
gelbėjęs taiką ir pasitarnavęs 
apsisprendimo principui vykdy
ti. nes Čekoslovakijos dalis, gy
venama vokiečių, galėjo prisi
jungti prie Vokietijos . -.

Tokius vertinimus skaityda
mas. matai, lyg autorius būtp

Suomiją aiškindamies, kad da
bartinė vakarų Vokietija “pro
vokuoja” ir graso Sovietų Są- 
jungą “agresija”. Indija aiški
no, kad invaziją darė į Goa, 
negalėdama pakęsti Portugali
jos “provokacijos” ir siekda
ma duoti Gojos žmonėm “iš
laisvinimą”. Tą pat sako Indo
nezijos Sukamo ir kt.

Jei toki motyvai laikomi pa
teisinimu šios dienos invazi
jom, genocidui, tai jie, pri

taikyti Hitleriui, ir Hitlerį pa
rodo baltą.

Jei metus baigiant buvo 
valstybės vyrų dižūgaujama, 
kad buvo “išvengta karo”, ne
paisant, kad Berlynas buvo pa
dalytas, siena; kad uoliai tylė
ta apie terorą Maskvos paverg
tuose kraštuose, tai herojus bu
vo ir Chamberlainas, išgelbėjęs 
tiem metam taiką ...

Hitlerio ‘reabilitacija’ skam
ba lyg satyra mūsų laikam, ku
ri demaskuoja mūsų laikų de
generuotus matus, klampinan
čius pasaulį į gilesnį nerimą

italų • liberalų vadas Malagodi 
buvo pasiūlęs tokį dalyką: skai
tant, kad yra 80 naujų vals
tybių, Vakarai turėtų skirti sa
vo universitetuose studijoms 
stipendijų 5,000 studentų iš 
kiekvienos tų valstybių- Taip 
būtų patraukta į Vakarus 400, 
000 studentų kas metai, kam 
reiktų 800 milijonų dolerių. Be 
to, baigusiems universitetus tu
rėtų būti sudarytos sąlygos dar 
porą metų pasipraktikuoti Va
karų įmonėse ir įvairiose insti
tucijose; tam reiktų dar 400 
milijonų dolerių — viso 1 mi
lijardo ir 200 milijonų dol. Jis 
pažadėjo įnešti į italų parlamen 
tą pasiūlymą, kad Italijos val
džia imtųsi iniciatyvos įtraukti 
į šį planą visas Vakarų valsty
bes. Tačiau šis gražus sumany
mas, kurio ‘vykdymui'reikalin
gos milžiniškos sumos, liko 
tarp rezoliucijų visai nepami
nėtas, nes matyt, nesitikėta, 
kad jis galimas realizuoti.

Ar iš šių gražių sumanymų, 
pasiūlymų, rezoliucijų kas išeis, 
ar komunistinė propaganda bei 
sovietų “politinio” karo stra
tegija nesužlugdys šių gražių 
užsimojimų, ar konferencijoje 
dalyvavę delegatai pajėgs ir 
sugebės savo kraštuose reali
zuoti konferencijos nutarimus 

priklausys nuo to, kaip bus 
einama nuo žodžių prie kon
krečių darbų. Tačiau viena yra 
tikra, ką ši “tarptautinė kon
ferencija prieš Sov. S-gos po
litinį karą” parodė — tai fak
tas, — jog Vakaruose prade
dama atsibusti iš komunistinės 
hipnozės, pro propagandos 
nuodus ir miglas pradedama į- 
žiūrėti tikrovė — komunizmo 
pavojus laisvajam Vakarų pa
sauliui.

pedkMįo naują Idljentą slraHfus, kurių siuntinius mes išsiuntėme 
pirmu kartu. Tie naujieji ątuttūnių siuntėjai mūsų patarnavimu 
ankatian naeinuirtnjo ir ankUiifcu paa mus nebuvo.
1 Daugaila naujų kAfentų atvirai pasisakė atėję pas mus todėl, 
kkd tavo niųiatf nlrtatį tavo ankstesnių siuntimų rezultatais.

Keletas naujų siuntėjų mums pasakojo, kad jų ankstesnieji 
siuntimai grįžo atgal iš užsienių, o priežastys to buvo — netaisyk
lingas dokumentų sudarymas ir įvairūs prasilenkimai su taisyklė
mis. Kai kurie pasakojo, kad ankstesnių siuntinių gavėjai turėjo 
mokėti papildomus mokesčius, nes dokumentai nesutiko su daik
tais tuose imtiniuose

Firma UNION T0UR8 įsteigta 1931 metais. Per 31 metų siun
tinių siuntimo veikią nė - vienas mūsų išsiųstas siuntinys nebuvo 
grąžintas siuntėjui ir nė vienas siuntinys nedingo. Mūsų darbas 
nepalygnti tikslus, sąžiningas ir garantuotas. Mokesčiai už mūsų 
patarnavimą žemiausi. Mūsų 31 metų dovanų pakėtėlių siuntimo 
patyrimas garantuoja skubų jūsų siuntinių pristatymą ir be jokių 
papildomų rinkliavų. UNION TOURS vienintelė Amerikoje firma, 
kuri duoda RAŠTIŠKAS garantijas, kad siuntinys bus pristatytas.

Jei ir jūs buvote nepatenkinti ankstesniais siuntimo rezultatais, 
tai pasinaudokite mūsų neprilygstamu patarnavimu, atneškite (ar 
atsiųskite paštu) savo daiktus pas mus, ir jūs taip pat būsite są
žiningai, garbingai ir tiksliai patarnauti, o taip pat gausite pilną 
garantijų, kad jūsų dovanos bus tiksliai pristatytos į paskyrimo 
vietą per 5 ar 6 savaites.

Savo sandėlyje turime geriausias vilnones medžiagas, megsti- 
nius, įvairius skalbinius, nailoninius kailinius, vilnones skareles ir 
daug, daug kitų pageidaujamų prekių žemomis urmo kainomis. 
Reikalaukite mūsų nemokamų kainaraščių.

Mūsų įstaiga atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; šešta
dieniais nuo 9 vaL ryto iki 4 valandos dienų.

UNION TOURS — 1 East 36th Street, New York, N. Y.
APLANKYKITE MŪSŲ SKYRIUS:

BROOKLYN, N. Y. — 974 Manhattan Avenue
CHICAGO 22, III. — 2219 West Chicago Avenue
LOS ANGELES, CALIF. — 344 North La Brea Avė.

Tel: APplegate 7-0349

BANGA TELEVISION
Sav. V. Z E L E N I S

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

Švenčių proga dovanos su kiekviena pirkiniu

Patogios išsimokėjimo sąlygos. Su nuolaida parduodame 

TELEVIJIZAS .... STEREO HI-FI FONOGRAFUS 
TRANZISTORINIUS RADIO. Didelės nuolaidos vo
kiškiems “Blaupunkt” Radio-Stereo aparatams.

Prekės garantuotos — Pristatymas greitas

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

WEISS & KATZ, INC
187 ORCHARD ST„ N. Y. C. TeL GR 7-1130

Ar tavo sūnus Jonas mokykloje turi vadintis John?
Naujienose saus. 20 P. Orin- 

taitė priminė polemiką Gimto
joj Kalboj dėl vardų rašymo. 
Vienas autorius siūlė, kad lie
tuviai “angliškoje aplinkoje” 
savo lietuviškus vardus verstų 
angliškais atitikmenim, pav. Jo
nas vadintųsi John. P- Orintai- 
tė tam priešinasi. Ji sako, kad 
mums netinka anglišką vardą 
versti Į lietuvišką pvz. netin
ka Kennedy vadinti Jonu, jei 
jis yra John. Taigi “nekaita
liokime vardų, nes kiekviena 
tauta turi saviskus krikštavar
džius — nesikesinteme į juos”.

Autorė ypatingai gina vaikus 
nuo vardų pakeitimo. Argumen
tuoja:

“Vaikas nemėgsta ir nepajė
gia abstrakčiai galvoti ar spręs- vardo! Tavo vardas netinkamas, 
ti. Vardas, kuriuo jis šaukia
mas nuo pat kūdikystės — tai 
jis pats! Tas vardas kaskart vis 
naujai sušvinta brangiom ver- >
tybėm, kai įgyjamos naujos pa- 
tirtys, žinios ir dorybės. Vaikui

SPAUDA

labai jautru išgirsti tariant: “O, 
Algis kasdien išmoksta pamo
kas” arba — “Ne, Sauliukas 
niekad nesimuša”, “Danutė vi
sada mandagi”. Taip tas var
das vaikui nuo pat pirmų žo
džių pasidaro jo asmens, jo ge
rų ar blogų darbų viešas ženk
las kaktoje. Jis įpranta savo 
vardą gerbti, branginti, saugo
ti nuo negarbės. Taip šitame 
jautriausiame amžiuje jis įauga 
į Savo vardą, kaip į visos sa
vo dvasios išsiskleidimo ir žmo
giško sąmonėjimo pumpurą ... 
Todėl įvyksta baisus dvasios su
žalojimas, jei vaikui mokyklo
je įteigiama atsisakyti savojo

negeras! Mesk tąjį ir rinkis ki
tą! Lygiai, kad sakytum: tu lig 
šiol buvai visai niekam tikęs, 
tu turi būti visai kitoks! Ir sun
ku besuprasti, kai tokį vaikų 
dvasios žalojimą vykdo mokyk
la. Doras pedagogas to nieka
dos nedarytų-

Šitaip vaiko amžiuje padary
ta vardo pakeitimo “operaci
ja” palieka neišdildomą dvasi
nę žaizdą. Jei vardas, kuris nuo 
kūdikystės natūraliai įaugo ja
me kaip pagrindinis asmens ta
patumas ir jo vertės ženklas, 
staiga išmetamas į šiukšlyną, 
tai nenuostabu, kad tokiam vai
kui paskui lengva ir kitas ver
tybes paminti po kojų- Viskas 
darosi nepastovu, nebesvarbu”.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES \

SCHALLER&WEBER
Augščiausios kokybes produktai • Dabar pas mus galima gauti šviežios žąsienos 
• Mūsų krautuvėse geriausios dešros • Kelionei ir TV užkandžiui, kumpiai, įvai
riausios mėsos ir kiti produktai • Užeikite — įsitikinsite!

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6
Hempsteade — 316 Front Street — TV 3-554* 
Ftashinge — 41-66 Main Street — HI 5-2552 
Jackson Hetghts — 82-16 37th Avenue

— DE 5-1154

ncu Yorke — 1654 2nd Avenue — TB 9-3647 
(Tarp 85 - 86 g-vlų)

KMcewoode — 56-54 Myrtle Avė. — VA 1-7668
Astorifoje — 26-28 Meinuay Si. — AS 4-3216

TAIP Algis Ir Sautytš mieliau eina miegoti...

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.
■ Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienį.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

VILNONĖS MEDŽIAGOS JOSI/ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
iilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
išlikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus i Europą. Pamėginkite užeiti pas 
mus ir būsite patenkinti.

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

Tel. AL 4-8319

The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytojų receptus 1 
ir turime visus gatavus vaistus. — Jei reik vaistų — 
eikit į LIETUVIŠKĄ VAISTINĘ — 382a W. Broadvray, 
tarp E ir F gatvių, So. Boston. Telefonas AN 8-8020. -

Sav. Emanuel L. Rosengard, B.S., Reg. Pharm.
Nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL v. (išskyrus šventadienius ir sekmadienius)

HOLY LIGHT

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS

35 So. 8th, Street

Į EVėrgreen 7-2155

Brooklyn 11, N. Y.

Resid. ILIinois 8-7118
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93-50

REDAKCIJA ir ADMINISTRACIJA:

Vasario šešioliktoji
Minime nenriklausomos Lie

tuvos valstybės atstatymo su
kakti ypatingomis sąlygomis. 
Sovietinio kolonializmo ir ko
munistinės diktatūros vykdyto
jai deda visas pastangas, kad 
kuo daugiausiai išnaudotų lie
tuvių tautą ir jos gėrybes, bet 
taip pat tie patys mūsų Tau
tos pavergėjai klastingai per
ša savo tariama broliškumą ir 
draugiškumą. Kremliaus valdo
vai žinodami, kad lietuvių tau
tos laisvės troškimo nepanai
kins jėga ir kad pasitikėjimo 
nei draugiškumo neigys prie
varta, paskelbė viliojančią ge
rovės programą, žadėdami pra
lenkti net pažangiausias pasau
lio tautas. Tuo tarpu nieks 
Lietuvoje nepagerėjp. Priešin
gai. sąžinės laisvė dar labiau 
suvaržyta, kunigai suimami ir 
baudžiami vien už tai, kad rin
ko aukas bažnyčioms statyti, o 
vienintelė kunigų seminarija 
pasmerkta likvidacijai, uždrau- 
džiant jai priimti naujus stu
dentus. Mūsų žmonės tebėra 
nustumti į varga ir į nuolati
ne grėsmę netekti darbo, o 
tuomi pat ir teisės pasilikti 
krašte. Žemės ūkio krizei be
siplečiant, kolūkiečiai ypatin
gai pergyvena baimę netekti 
žemės sklypelių ir gyvulių, ku
rie buvo jų pagrindiniu mais
to ir išgyvenimo šaltiniu. Ne 

. vienas jų jau buvo priverstas 
išvykti iš Lietuvos kitur duo
nos kąsnio ieškoti. _

I išstumtųjų vietą yra atga
benta nemaža rusų specialiem 
rusifikacijos uždaviniam vykdy-

siškas elementas Lietuvoje ir 
išplėsti rusų kalbos, kaip pa
grindinės, vartojimas viešaja
me gyvenime. Kur atsiranda 
bent vienas rusas, visi turi kal
bėti rusiškai, o tų atėjūnų vis 
daugėja, šios nutautinimo pa
stangos parodo sovietinio ko
lonializmo tikruosius imperia
listinius tikslus, kuriem pasi
priešino net kai kurie pačių 
komunistų valdomi kraštai.

Broliai ir Sesės laisvėje! Ru
sifikacija yra naujas mūsų tau
tai navojus. Pasinaudodami Ne
priklausomybės šventės proga, 
panaujinkime savo ryžtą drą
siau ir plačiau atskleisti pasau
liui sovietini kolonializmą ir. 
Maskvos ekspansijos tikslus. 
Suglaudinkime gretas vieningai 
kovai už tautos teises, laisve ir 
jos ateitį, kad ji vėl galėtų 
tvarkvtis kaip tinkama savoje 
nepriklausomoje valstybėje- Ne
priklausomybės reikalu lietuvių 
tauta jau seniai yra apsispren
dusi. tik Sovietai neleidžia jai 
tąja teise pasinaudoti, šiuo me
tu. kada laisvo apsisprendimo 
teisė yra pripažinta visoms tau
toms ir kada laisvės judėjimas 
yra pasiekęs net nuošaliausius 
žemynų pakraščius, tuo labiau 
reikalaukime Jungtinėse Tauto
se. vyriausybių suvažiavimuose, 
tarptautiniuose suvažiavimuose 
ir susirinkimuose, per spaudą 
ir per radiją Lietuvai laisvės 
ir sovietinio kolonializmo pa
šalinimo Vakarų ir mūsų vi
sų gerovė, saugumas ir ateitis 
pareis nuo to, kaip greit ir 
kiek iie ir mes padėsime Lie

ti. Net prekybos ir pramonės tuvai ir visoms sovietų paverg- 
įmonės, kurių steigimą Mask- toms tautoms atgauti laisvę.

Bulgarų lakūnas — šnipas, 
nukritęs Italijoje, priminė kraš
tą, kuris amerikiečių didžioje 
spaudoję gana retai užsimena
mas. ibio tarpu ir tame krašte 
žmonės kenčia laukdami atmai
nos, o Ispanijoje gyvena išvy
tasis karalius Simeonas H ku
ris nuo savo sosto ligi šiol nė
ra atsisakęs. Gyvena užsidaręs. 
Tiktai pasklidus žiniai, kad tuo
kiasi su ispane Margarita Go- 
mez - Acebo, kuri taip pat nu
kentėjo nuo komunistų, žurna
listai prie jo priėjo ir išgrie
bė keletą žodžių apie jį patį 
ir jo pavergtąją tėvynę — Bul
gariją.

ISTORIJA KAIP MARGAS ... 
TAUTINIS DRABUŽIS

Tautiniai drabužiai Bulgarijo
je plačiai vartojami vyrų ir 
moterų, ryškių spalvų, labai 
margi, kaip ir bulgarų tautos 
kilmė bei praeitis. Nors tai sla
vų tauta, bet savo gyslose tu
ri maišytą kraują, kuri jai da
vė ir mongolai (hunai, turkai), 
ir graikai su romėnais, ir ger
manai (gotai), ir pabaltiečiai. 
Dr. J. Basanavičius, kuris Bul
garijoje yra išgyvenęs apie 25 
metus (Lom Palankoje ir Var-

noje), stipriai įrodinėjo trakiš
kąją lietuvių kilmę- Lietuviai 
esą atsikėlę nuo Dunojaus — 
nuo dabartinės Bulgarijos-

Istorija bulgarų irgi marga: 
valdė jie kitus ir kiti valdė 
juos. Geriausi laikai buvo nuo bruzdėjimas prieš turkus visuo- 
devintojo ligi tryliktojo am
žiaus, kai bulgarai valdė palei 
Juodąją jūrą didelius plotus 
nuo Dniepro iki Bosforo są
siaurio ir Aigejo jūros. Tokia 
didelė valstybė buvo karaliaus 
Simeono I laikais (888 - 92^.
Krikščionybę priėmė dar. jo tė
vas Borisas I (864), kuris pri- 

. glaudė slavų apaštalus brolius 
šv. Kirilą ir’Šv. Metodijų. Sa
vo žydėjimo laikus Bulgarija 
išgyveno valdant karaliui Jo-' 
nui II (1218-1241). Nelaimė ir 
nelaisvė atėjo^su turkų inva
zija (1393). Tarkai valdė ir slė
gė bulgarus apie 500 metų. Tai 
žymu ir dabar: iš pusašUmto 
milijono gyventojų stačiatikių 
apie 800,000 yra muzulmonų.

LIETUVIŲ KRAUJAS .. 
BULGARŲ LAISVEI

Slavų sukilimas nuo Juodma
rio krašto, kaip Maironis dai
navo, prasidėjo devynioliktojo 
amžiaus pabaigoje. Tada pakilo

se Balkanuose, sujudo ir bul
garai. Rusija*, kuri tebeslėgė ir 
kankino Pabaltijo tautas, dėjo
si laisvės trokštančiųjų užtarė
ja, vaduotoja iš “muzulmonų 
jungo”. Iš tikrųjų, priėjus prie 
Baltijos jūrų plačiu ruožu (Lie
tuvos ir Lenkijos padalijimas 
1795), rusam dar rūpėjo prasi
mušti ir visu Juodmario kran
tu ligi Viduržemių marių. Ka
rui su Turkija kilus (1877) ji 
tenai varė ir mobilizuotus lie
tuvius, kurių nemažai žuvo prie 
Pleveno, Bulgarijoje. Bulgarija 
buvo iš turkų nelaisvės išva
duota (1879) ir paskelbta kuni
gaikštija, bet kunigaikščiu pa
statydintas rusas; daug taip pat 
buvo rusų karininkų ir valdi-

Bulg^tijos karalius Borisas III, karalienė Giovanna, jų duktė Marija ir 
vienerių metų Sumeonas 1938 m. Dešinėje — Simeonas JAV karo mo
kykloje Valley Forge, Pa, 1958 m.
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va išgarsino, kaip nepaprastą Broliai ir Sesės Lietuvoje? rytojų, 
komunistinio režimo laimėjimą. Nenuleiskite rankų, nepaisyda- 
buvo panaudotos tam, kad pri- mi. kaip Kremliaus tarnai be
trauktų daugiau maskolių, kaip šėltų. Tamsiausia būna prieš 
tariamai būtinai reikalingų spe- aušrą. Toji tamsa betgi yra lai

kina. Dienos šviesa visvien iš- 
te, E tikrųjų, atgabentaisiais auš. Istorija dar nežino prie
rašais siekiama sustiprinti ra- spaudos, kuri būtų amžius tvė-

cialistų. kuriu neva nesą kraš-

I MATAS UDELIS

j Keleivis
(•)

(8) f
Turiu pasakyti, kad tuomet 

Lietuvos miškuose buvo tikrų 
kovotojų dėl laisvės, bet bu
vo ir tokių, kurie tik dengėsi 
partizanų -vardu. Tarp tokių, 
matyti, buvo ir Leonas Virkie
tis. kurio pavardę tik vėliau 
sužinojau. Virkiečio pavardė 
pradėjo skambėti Saugumo Rū
mų rūsyje, o vėliau — kalėji
mo kamerose. Daug kas per 
Virkiečio kaltę atsidūrė kalė
jime, o vėliau buvo išvežti į 
Sibirą-

Dar būdamas laisvėje, gir
dėjau, kad Kaune, Žaliakalny, 
buvo nušautas rusas majoras. 
Kalėjime sužinojau, kad Vir
kietis buvo užėjęs pas žmogų, 
kuris sakėsi esąs “Amerikos 
pilietis”- Ten Virkietis mergino- 
ri jo dukrai. Išgirdus beldžian
tis į duris, atidaryti nuėjo ne 
šeimininkas, o Virkietis, kuris 
paleido septynis šūvius | kariš
kį. nukaudamas jį vietoje. Kiti 
du pabėgo. Virkietis, užuot pa
sprukęs, užbėgo ant aukšto ir 
už kamino pasislėpė. Namas bu
vo apsuptas, o Virkietis pagau-

iš Kauno

rusi. Ateis galas ir Maskvos pa
stangoms jus rusinti, išnaudo
ti ir laikyti pavergtus, beteisius 
ir pažemintus. Netikėkite sovie
tinių agentų apgaulingiem ge
rovės ir draugiškumo pažadam. 
Tai sena jų klasta. Jei jūsų 
pavergėjai siūlo jum švieses
nių dienų ir draugiškesnių 
santykiu, teišsinešdina iš kur 
atvykę ir tenekliudo jums lais
vai šeimininkauti- savajam kraš
te, kurti savas tautines verty
bes ir institucijas ir siekti ge

nesnių dienų. Draugiškumas ir 
gerovė yra galimi tik laisvėje. 
Jūs ir mes laisvės siekiame ir 
ja tikime. Tas mūsų tikėjimas 
yra visuotinis, nesugriaunamas 
ir nepakeičiamas, šiuo tvirtu 
tikėjimu, ryžtu ir ištverme lai
mėsime Tautai ateitį ir laisvės

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas: Dr. Anta
nas Trimakas, pirmininkas, 

Juozas Audėnas, vicepirmi
ninkas, Jonas Stikliorius, sek
retorius

SIMEONAS su savo sužadėtine Margarita Gomez-Acebo. Simeonas yra 
mėgėjas lėktuvų modelių.

ninku. Vėliau jų nusikratyta, 
išrinkus kunigaikščiu vokietį- 

Dr- Jonas Basanavičius at
vyko į Bulgariją 1879, kai bu
vo įsteigta prorusiška kuni
gaikštystė. Jis pasišalino iš Ru
sijos nenorėdamas jos gilumo
je atitarnauti už stipendiją, ku
ria naudojosi studijuodamas 
medicinos mokslus Maskvoje. 
Jei tada Bulgarijoje būtų tu
rėję įtakos bolševikai, o ne ca
ro laikų rusai, dr. J. Basana
vičius vis tiek būtų buvęs su- 
mtas ir atsidūręs Sibire. Tai 
>ioks toks skirtumas tarp anų 
ir mūsų dienų.

TARP AŠIES IR KŪJO
Bulgarija 1908 pasiskelbė ne

priklausoma karalija. Karalium 
— caru tapo vokiškos kilmės 
Ferdinandas I. Jis turėjo nema
tai konfliktų su visais savo kai
mynais — Turkija, Graikija, 
Serbija, Rumunija. Rusam ypač 
remiant serbus, Ferdinandas 
pirmojo Didžiojo karo metu 
[1914) susidėjo su Austro— 
Vengrija ir Vokietija arba vi
durinės Europos ašimi. To ka
ro metu ir vėl nemažai lietu
vių, paimtų į Rusijos kariuo
menę, laipiojo po Bulgarijos neaiškia mirtimi baigė ir Geor- 
kalnus ir braidė jos lygumo- gijus Dimitravas, bandęs pasi- 
mis. Mūsų senesnių veikėjų priešinti tautos žudymui, 
tarpe yra dar gerai prisime
nančių tas pažintis su bulgarų

sąrą. Tačiau ji buvo jau per
duota Sovietų Rusijos kūjui dar 
1943 Teherano konferencijoje, 
susitikus Rooseveltui, Churchil- 
liui ir Stalinui. Rusai puolė 
Bulgariją 1944 rugsėjo 5, “pa
skelbdami karą tik per radiją” 
— pasišaipo iš tokios bolševi
kinės taktikos karalius Simeo
nas II.

AŠ ESU KARALIUS
Karalius Simeonas II vienam 

vokiečių žurnalistui, kuris jį ap
lankė viloje prie Madrido, Is
panijoje, pareiškė, kad nuo sos
to nėra atsisakęs, o bolševikų 
nušalintas. Krašto sukomunis- 
tinimui vadovavo Georgijus Di
mitravas, Maskvos įsakymu pra
vedęs “liaudies balsavimą”, 
priešingą konstitucijai. Bulga
rija buvo paskelbta “liaudies 
respublika” 1948 rugsėjo 8. Ka
ralius Simeonas II ir jo motina 
Giovanna, italė princesė iš Sa- 
vojos, kraštą paliko rugsėjo 16. 
Regentas dėdė Kirilas buvo nu
žudytas drauge su 20 kitų įžy
miųjų bulgarų. Vėliau praves
tas “krašto valymas” — suim
ta ir nužudyta arti 150,000 
žmonių. Maskvoje savo dienas

Bulgarija dabar yra labiau
siai surusinta iš visų bolševi
kinių satelitų. Sofija, Bulgari
jos sostinė, kuri turi apie 650, 
000 gyventojų, sudaro visiškai 
rusiško miesto vaizdą. Pagrin-

. Antrojo pasaulinio karo me
tu Bulgarijos karalius Borisas 
III vėl buvo susidėjęs su Vo
kietija. Leido laisvai įžygiuoti dinė gatvė pavadinta Rusų alė- 
vokiečių nacių kariuomenei, da- ja. Juodųjų marių kurortai, 
lyvavo okupuojant Graikiją ir 
Jugoslaviją, paskelbė karą Ang
lijai ir Amerikai, tačiau nepuo
lė Sovietų Rusijos, nei bolše
vikai nelietė Bulgarijos. Pade- rų, lenkų. Varnai buvo duotas 
tis buvo tokia, kaip ir Toli
muose Rytuose japonų su bol
ševikais. Bolševikai savo jėgas

ypač gražioji Varna, kurios iš
planavimą paruošė J. Basanavi
čius, vasarą užplūstama komu
nistų rusų, čekų, rumunų, veng-

tas ir nugabentas į Saugumą. 
Kalėjime atsidūrė ir visa šeima 
— tėvas, motina ir duktė. Apie 
tą įvykį man pasakojo pats tė
vas.

Virkietį išvedus iŠ kambario, 
jie viri manęs klausė, koks gi 
tikslas Virkiečiui meluoti. Į tai 
aš nieko negalėjau atsakyti. Ta
da prisispyrę klausė, kur yra 
partizanų štabas. Į tai kito žo
džio neturėjau, o tik — neži
nau.

Tada prasivėrė durys ir įė
jo dar vienas papulkininkis. 
Viri keturi buvo aukšto ūgio, 
stipraus kūno sudėjimo, apie 
40-42 metų. Viri keturi priėjo 
prie manęs, pasiguldė. Du už
gulė ant sprando, vienas ant 
kojų, o ketvirtas pradėjo plak
ti. Pasikeisdami mušė mane gu
mine Žarna- Iš pradžių buvau 
pradėjęs smarkiai rėkti. Jie į- 
jungė radiją visu garsu- Su 
mažom pertraukom mušė iki 
5 vai. ryto. Muša, iki sąmonės 
netenku. Atsineša kibirą van
dens, aplieja, ir kai atsigaunu, 
pradeda vėl klausinėti ir muš
ti, spardyti, spiaudytis, kolioti.

Prisiminiau, kai mūsų šei
moje, dar jaunam esant, susi
rinkdavome viri — aš, brolis, 
dvi seserys, motina. Gavėnios 
metu giedodavom giesmę: “Jė
zų Kristų Judošius žydams kad 
pardavė ... Mušė, pešė, ant 
kaklo lenciūgą, užnėrė”.

Ir mane mušė ir pešė ,tik 
trūko lenciūgą užnerti. Nors 
prašiau, kad užmuštų, bet jie 
man atsakė: “Mes tavęs neuž
mušim, bet ir gyventi neduo
sim. Išvešim į Sibirą. Dar tu 
mum padirbėsi trejetą, ket
vertą metų. Paskui pats pastip
si. Mes tave nuteisim 10 me
tų ir, žinok, kad jau tau Lie
tuvos daugiau niekad neprisi
eis matyti!”-

Apie ,5 valandą ryto pašau
kė palydovą, ir tas mane iš
sivedė. Eiti pats neturėjau jė
gų Iš vienos pusės laikė paly
dovas, o iš kitos ramiausi ran
ka į turėklus. Duris pravėrus, 
čia pat ir nuvirtau. Kameros 
draugai padėjo nuo durų pasi
traukti.

Dabar buvau įgrūstas dides
nėn kameron, kurioje su ma
nim buvo virš 25' žmonių, čia 
buvo keli Lietuvos kariuome
nės karininkai ir daug kitų in
teligentų. Paprastai kalėjime ir 
čia, Saugume, šeštą valandą ry
te kalinius kelia ir išleidžia 
nusiprausti ir atlikti savo rei
kalus. Mūsų kameroje buvo la
bai tvanku. Kameros langui

sudarė keturkampiai ir kubiniai 
stiklai, nepermatomi, lygūs su 
šaligatviu. Tų kūbikų vienas 
buvo išimtas, per kurį mes gau
davosi oro.

Kameros durims atsidarius, 
visi bėgo tekini į ruošą. Aš, 
pajutęs gryno oro srovę, bu
vau bekyląs taip pat eiti, bet 
tuojau vėl sukritau ir galvą pa
taikiau į stalo kampą. Prie 
akies prasivėrė didžiausia sky
lė, apsiliejau kraujais ir ne
tekau sąmonės. Po kiek laiko 
atsipeikėjau. Buvau visas kru
vinas. Visi marškiniai ir vei
das. Mano kameros draugai, 
matydami, kad aš šiek tiek ap
siraminęs, pradėjo manęs klau
sinėti, kur aš buvau visą nak
tį. Užuot atsakymo, parodžiau 
sumuštą kūną- Viri kameroje 
net aiktelėjo. Visas kūnas nuo 
juosmens iki kelių buvo juo
das kaip anglis- žemiau kelių 
— atskiri sumušimo ženklai. 
Nupasakojau, kur aš.buvau ir 
kaip su manim buvo elgtasi.

Po 9 vai. ryto prasivėrė ka
meros durys, pasirodė mano 
palydovas ir liepė eiti į tardy
mą. Bet pamatęs mane apteku
sį kraujais, uždarė duris ir pa
sišalino. Po kelių minučių su
grįžo atgal su vienu iš mano 
jau minėtų papulkininkių, šis 
klausė: “Tai ką. tyčiom taip 
padarei?”. Jam pradėjo aiškin
ti mano kameros draugai^ kaip 
iš tiesų buvo.

Palydovas ir dar vienas nu
vedė mane į ambulatoriją. Ten 
nuvilko marškinius, nuplovė 
žaizdą, aprišo, atnešė man ki
tus marškinius, mano paties, 
nes turėjau 2 poras, ir nuvedė 
į tardymo kambarį. Kadangi 
stovėti buvo sunku, o sėdėti 
taip pat negalėjau, tai paguldė 
ant sofos ir pradėjo tardyti. 
Tardymas truko apie 3 valan
das. Buvo klaurinėjan^a,' ką 
aš kalbėjau prieš tarybų val
džią, kodėl esu nepatenkintas.

(Bus daugiau)

taupė pokariniam laikotarpiui, 
tykodami pulti ir “draugus” ir 
nedraugus.

Norėdamas Bulgariją privers
ti pulti Sovietų Rusiją, Hitle
ris pasikvietė Borisą III į Ryt
prūsius, Romintą girias, kon
ferencijai. Grįžęs iš to vizito 
caras Borisas m staiga mirė 
1943 rugpiūčio 28- Neabejoja
ma, kad buvo nacių nunuody
tas- Įpėdiniu liko šešerių me
tų sūnus Simeonas H, regentu 
— jo dėdė Kirilas. Sudaryta 
provokiška vyriausybė, bet ir 
ji daug nepadėjo: Bulgarija iš 
karo pasitraukė 1944 metų va-

Stalino vardas, bet dabar vėl 
sugrąžintas senasis.

DVI KOMUNISTŲ AUKOS .
Margarita Gomez - Acebo, 

kurią Simeonas II veda, yra taip 
pat komunistinio teroro auka- 
Jos tėvą Manuelį, motiną ir 
močiutę vieną dieną sušaudė 
komunistai pilietinio Ispanijos 
karo metu- Mergaitę ir jos bro
liuką išgelbėjo teta, spėjusi pa
bėgti į užsienį. Margarita moks
lus išėjo Belgijoje, Prancūzijo
je ir Ispanijoje. Simeonas II 
mokėsi Turkijoje, Egipte, Jung
tinėse Amerikos Valstybėse ir 
Ispanijoje. Jo specialybė — tei
sė. Kalba laisvai prancūziškai, 
angliškai, ispaniškai, itališkai ir 
bulgariškai. SS.
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Išlaikykime lietuviškas pavardes

Lietuvių kalba yra tokia 
lanksti ir turtinga, kad jai ne
reikalinga pavardinių priedėlių 
“ponia” ar “panelė”, norint pa
sakyti, ar kuri moteris yra iš
tekėjusi ar dar netekėjusi. Tai- 
pasakoma pavardės galūne: Va
balaitė, Skersytė, Milčiūtė; Va- 
balienė, Skersienė, Milčienė ar 
ba Milčiuvienė. Jei pavartoja
mi anie priedeliai “ponia” ir 
“panelė”, tai jie tereiškia man
dagų kreipinį.

Kai moteris yra jau pagyve
nusi, bet neištekėjusi, jai “pa
nelės” kreipinys lyg ir netin
ka. Dar nepriklausomoje Lietu
voje buvo keliamas balsas: jei 
keliolikos metų jaunuolis pava
dinamas “ponu”, o ne “ponai
čiu”, tai kodėl vyresnės moters 
nevadinti “ponia”, pvz. ponia 
Elena Vabalaitė. Bet toks kai 
kurių moterų pageidavimas ne
prigijo. Be to, buvo atkreiptas 
dėmesys, kad priedėliai — po
nas, ponia, panelė — yra sla
viškos (gudų, lenkų) kilmės ir 
reikėtų juos keisti lietuviškais 
atitikmenimis. Bet jų taip ir 
nerasta tinkamų-

zų — Monsieur, Madame, Ma- 
demoiselle, italų — Signore, 
Signora, Signorina ir tt Vė
liau jie paplito plačioje visuo
menėje, pasidarė įprastais, pri
valomais mandagumo kreipi
niais, atsijusiais nuo senojo ba- 
joriškumo- Ilk bolševikai, visa 
savaip darydami, apšaukė tai 
“buržuazine atgyvena”, įvesda
mi greitai, nusivalkiojusius “ta- 
variščius”, “draugus”, “kame- 
radus” -.. Laisvajame pasauly 
jie nieko kito nereiškia, kaip 
pažymėjimą, jog esi komunis
tas arba jų simpatikas.

mm

GAUDIMANTE
Mazūrai buvo viena B pa

grindinių lestai tautos gimimų, 
padėjusių susikurti Lmdpjos
valstybei, nors kurį taftą su
darė atskirą Mazūrijos kuni-

mieste. Kovodami dėl savo ne-

metu (1122-73) valdė visą Len
kiją ir jos senąją sostinę Kro
kuvą. Vėliau trumpam Kroku
vą buvo užėmęs mozūrų- kuni- •

tuviam gerai žinomas iš to, kad 
jis atsikvietė pagalbon kryžiuo
čius (1230). Mat, iš vakarų, nuo 
Baltijos marių, mozūrus stip
riai puldinėjo prūsai, o iš pię-

MOZŪRŲ KUNIGAIKŠTIENE
Mozūrai buvo lenkų giminė, 

gyvenusi dešiniajame Vyslos 
krante, kuri tiesiog susisiekė 
su lietuviais. Jotvingiai yra žu
vę kovoje su mozūrais ir jiem 
talkinusiais Haličo rutėnais. 
Keršydami už jotvingius, lietu
viai 1261 metais, karaliui Min
daugui valdant, buvo užpuolę 
ir sudeginę ‘mozūrų sostinę 
Ploeką. •

* Traidenio laikais (1270-1282) 
— jo metu Lietuvos valstybė 
buvo dar platesnė, negu kara
liaus Mindaugo — J 
sunkiai bepajėgė spirtis lietu
vių puldinėjimam. Viduje jie 
buvo taip pat suskilę. Lietuviai 
galėjo visą Mozūriją užkariau-

Seniau tie priedėliai ir krei
piniai taikyta turtingiem ir kil
mingiem asmenim ne tiktai Lie
tuvoje, bet ir kituose kraštuo
se: rusų — gospodin, gospoža

ir krei-

bet ir kituose kraštuo-

Amerikoje senieji mūsų atei
viai, kilę daugiausia iš lietuviš
ko kaimo, išsivežė įsitikinimą, 
kad kreipiniai ponas, ponia, pa
nelė tetinka ' “baltarankiam” 
dvarininkam, miestiečiam, inte
ligentam, valdininkam. Mat, 
Lfetuvos kaimiečiai* savo tarpe 
tevartojo grynus vardus ir pa
vardes. Tačiau Amerikoje tie 
senieji lietuviai lengvai prisi
ėmė tokį patį angliškąjį krei
pinį — Mister, Mistress, Miss, 
sutrumpintai Mr„ Mrs., Miss. 
Ir tai neatrodo nei poniška nei 
buržuiška net ir tiem lietuviam, 
kurie dedasi su komunistais.

Be to, Amerikos lietuviai pra
dėjo vyriškinti moterų pavar
des. Kai prie jų nepridedama

. . . . . , , priedėlio Mrs. ar Miss, tai tik- barynia, barysma; lenkų - varfo gaH jog m0_ 
pan, pani, panna; vokiečių — teris, bet nesužinosi, ar jau iš- 
Herr, Frau, Fraulein, prancū- tekėjusi, pvz. Ona arba net

PRAKTIŠKA vasarini skrybilai

ARCHITEKTE Sigrid Kressmann.

Berlyno miestą atstato moteris

ti, bet Traideniui buvo daug / 
rūpesčių su Livonijos katavinin- 
kais ir Prūsijos kryžiuočiais. Su . 
mozūrais buvo • sulygta tafta, 
prašant mozūrų kunigaikščiui 
Boleslovui H (1263 - 1313). Tai
ka buvo sutvirtinta vedybomis.

Pirmoji istorijoje žinoma lie
tuvaitė, nutekėjusi į Mozūriją, 
buvo Traidenio duktė Gaudi- 
mantė. Krikštas ir vedybos at
liktos Plocke 1279; pasikrikšti
jo Sofijos vardu. Lietuviškąjį 
kunigaikštienės vardą ir kilmę 

mozūrai užsimena tik Krokuvos pran
ciškonų užrašai; ją vadina Gau- 
demunda lithuana- žymiai vė
liau rašęs lenkų kronikininkas 
Jonas Dlugošius taip pat pažy
mi lietuvišką kilmę, bet temi
ni Sofijos vardą. Apie ją atsi
liepia labai gražiai: tai buvusi 
garbinga, didelio maldingumo, 
pasiaukojimo moteris- Dar vė
lesni istorijos šaltiniai Mozūri- 
jos kunigaikščių eilėje Gaudi- 
mantę sumaišo su jos uošve, 
Boleslovo II motina Predislava.

Kiek ilgai ji Mozūrijoje gy
veno, neaišku: vieni skaito tik 
devynerius metus, kiti — 34- 
Mirdama paliko du sūnus, iš 
karių vyresnįjį krikštijo vyro 
vardu — Boleslovu, o jaunes
nįjį savo tėvo vardu — Traide- 
niu. Tuo būdu lietuvišką vardą 
įjungė į lenkų kunigaikščių ei
les. Ir tai rodo Gaudimantę 
buvus savarankaus, tvirto būdo.

Gaudimantės pradėti vedybi
niai santykiai su mozūrais bu
vo tęsiami ir toliau, kai į Mo
zūriją tekėjo Gedimino ir Kęs
tučio dukros. Suž.

UŽ M CSŲ ateities laimę...

AR TU mane tebemyli? ... Ne, a* pykstu!

Vakarinio Berlyno negalėtum 
nė palyginti su rytiniu, komu
nistiniu. Komunistų pusėje 
daug kur teberiogso griuvėsiai. 
Užuot statę namus, jie pastaty
dino už milijonus markių aklą 
sieną. Komunistai Berlyną tero
rizuoja ir skaldo, o ne jį sta
to.

Vakariniame Berlyne tarp

lika tarnautojų — daugiausia 
braižytojų. Jauna architektė 
yra pastatydinusi daug namų ir 
gyvenamųjų sodybų (namų gru
pės)- Sigridos statomi namai 
vis kuo nors skiriasi, neseka 
vienu stiliumi. Prižiūrėdama 
statybą, ji visada mandagiai 
kreipiasi: “Būkite malonus, tą 
ir tą pataisyti, pakeisti”. Tokie

TEGUL vėl bus taika!

Išradimas jaunavedžiam___
Danų architektas N. A. Joer- 

gensen, kurio specialybė yra 
namų vidaus įrengimas, sugal
vojo tokius baldus, kurie užima 
nedaug vietos ir gali būti leng
vai perstatomi bei vartojami į- 
vairiem reikalam- Tuos baldus 
sudaro stalas, dvi kraipomos 
kėdės ir pailgas medinis suo
las (sofa) su keturiom ketur-

jos kreipiniai vykdomi mieliau kampėm pagalvėm, kurios gali 
... . - ... už griežtus vyrų įsakinėjimus, būti išdėstomos grindyse kaip

tekėjusi, pvz. Ona arba net ir viena jauna moteris Sigrid Yra ištekėjusi už Kreuzbergo kėdės. Nakčiai iš tu pagalvių 
Ann Vabalas. Lietuviškai ausiai y-—~o, . —
neįprasta moters vardą jungti j 
su vyriška pavarde. Taip ir pra
šosi sakyti Ona Vabalaitė arba 
Ona Vabalienė- Taip ir daryki
me, palaikydami lietuviškas tra
dicijas, savos kalbos taisykles 
ir aiškumą. Galima išsiversti ir 
be “ponios ar panelės” ir be 
“miss” ar “missis” ir tiksliai 
pasakyti, jog dar netekėjusi ar 
jau ištekėjusi. Jei kam prirei
kia vyriškų pavardžių darbe ar 1 
dokumentuose, tiek to. Tačiau 
lietuviškoje spaudoje Jr kalbo
je išlaikykime gražias ir reikš
mingais lietuviškas moterų pa
vardes-

teris, bet nesužinosi, ar jau iš- miesto statytojų architektų yra

Kressmann-Zschau, 33 metų, burmistro, augina kelerių me- ir suolo sustatoma lova. Kaip 
mokslus baigusi prieš 10 metų- tų dukrelę. Atostogauja tiktai tie baldai vartojami, rodo gre- 
Ji turi savo biurą su vienuo- žiemomis. timai dedami vaizdai.

AMERIKIEČIŲ ŠEIMA STATISTIKOS VIDURKYJE
Statistikai, kaip žinote, savo 

davinius skelbia vidurkiais 
(average). Ir štai jums pavyz
dys: Amerikos motinos viduti
niškai turi 2,2 vaikus. Kadan
gi vaikas yra vienetas, o ne 
trupmena, tai nė viena šeima 
Amerikoje neturi 2,2 vaikų, o 
1-2-3-4-5 ir taip toliau. Bet sta
tistika sudeda visus vaikus krū
von ir padalina iš visų šeimų 
— tada ir išeina vidurkis: du 
vaikai ir penktadalis ...

Imkim kitus pavyzdžius. Kas 
dieną vedybų vidurkis yra 4, 
000 porų. Tai reiškia, vienomis 
dienomis, ypačiai savaitgaliais 
ir pavasariais, būna daugiau ve
dybų negu 4,000, o kitomis die
nomis ir kitu laiku — mažiau.. 
Nuotakų amžiaus vidurkis maž
daug 20 metų, o vyrų — 22. 
Noras tekėti mergaites kursto 
jau 16 metų, o .berniukus ves
ti — nuo 18- Bręsdami berniu
ką darosi ramesni, mergaitės 
vis neramesnės. Joms labai rū
pi, kad jų vidurkis neprašoktų 
25 metų.

DANGUN PARIESTA NOSYTE
Viename pobūvyje pastebė- jai atsitikti?”. Ji pasidarė to

jau, kad esu visiškai atsiliku- kia nerami, tokia permirkusi, 
si nuo mados. Mano nosis yra kad nebuvo nė kalbos apie kos- 
klasinė, su nedideliu kalneliu, metinę pataisą, 
kaip seniau būdavo graikų ir 
romėnų. Gi dauguma moterų 
jau turi padailintas nosytes, ne- 
didutes, su pariestu galiuku 
dangun. Sutariau su daktaru, 
kad ir mano nosiai duotų dan
gišką išvaizdą. Pasakė kainą ir 
paskyrė kosmetinei pataisai die-

O nuskirta diena artėjo.
Prisiminiau, kad tokiais atve-

jais, kada reikia dažnai grieb
tis nosinės, gera yra kuo nors 
sušildyti. Susiradau padugnes 
romo, prisunkiau gerą stiklą ir 
... į sveikatą. “Tai atsisveiki
nimas su tavim, tu nosies bal-

sitaukiama sūnaus arba duk
ters. žymiai dažniau pasitaiko 
pirmasis sūnus. Sūnaus susilau
kus, greičiau laukiama dukry
tės, gi pirmąja dukryte besi
džiaugiant, antrasis kūdikis tru-

VIETNAME, kurta dabar puolamas komuniste, morgam* kasmet suren Dufj ilgiau lukteri Bet tai ne 
drabliu lotyne* priminti ---------- P U Ugiau lUKten- Bet tai ne

taisyklė, b tik vidurkis. Antra-
gia drabliy jotyne* priminti pasakojimui, kaip senai* laikais dvi įsa trys 
Trong iivijo priešą, tavedusio* kovon drabuti* banda-

sis kūdikis pagal vidurkį atke
liauja maždaug po pustrečių 
metų, o tretysis — po trijų.

Vidurkis sako, kad Ameriko
je namus stato ir perka dar ne
gimę arba vos gimę vaikai. Tai 
reiškia, kad tėvai daugiausia 
namų įsigyja į antruosius me
tus po vedybų. Tačiau didžiau
sios šeimos pajamos būna ta
da, kai vyro amžiaus vidurkis 
yra tarp 45 ir 54 metų. Ne- - 
vartotas, naujas automobilis la
biausiai pageidaujamas ir per
kamas tarp 35 ir 44 metų.

Amerikiečių statistikam yra

dar patalkinę kruopštūs vokie
čiai, kurie apskaitė tokius dar 
vidurkius: žmonos ilgiau už vy
rus gyvena 5 metais, sudėvi 
583 skrybėlaites, nusiperka 
369 sukneles, į kiną suvaikšto 
3206 kartus, indus plauna tiek 
laiko, kad susidaro 4 metai, o 
telefonu prakalba 3 metus. Dėl 
tų visų rūpesčių, supykusi, 18 
kartų pagraso vyrui, kad jį pa
mes. Bet tam nereikia tikėti. 
Greičiau pameta tie vyrai ir mo
terys, kurie mažiau gąsdina, bet 
daugiau reikalauja, negu kitam 
gali duoti.

' fr ■p*

x KUO Gi a* apsirengsiu, jei

C. S. P.

neperki man naujos suk ne-

ną. Vienas teliko man rūpestis neli! Pradingsi, ir nosis bus 
— iš kur gauti pinigų. riestutė, visai modemiška, o ne 

romėniška! Na, į sveikatą!”.
Dar kelis grukšnelius paėmu

si, pajutau, kaip pasidarė šilta 
ir gera. Taip gera, kad net
verkti norėjosi- Ir tikrai, vos 
nepravirkau prisiminusi, kaip 
mano balnota nosikė gyvybę iš
gelbėjo. “Pameni, kaip tu užuo
dė! svilėsį? Prikėlei iš snūdu- 
rio. Ko gero, būtum viri su
pleškėję, jei ne tavo jautrumas. 
Ačiū! Kažin, ar taip gerai uos-

Norėjau dar atsidžiaugti ne- 
teksimą nosele. Kai pasižiūrė- 
jau i veidrodį, vos neapalpau: 
“O jurgutėliau, gi visa raudo- 

SUMERV (dabar lrak») gražuo- na, kaip neprisirnusi slyva’”. 
Ks nosis prie* 3000 tu virtum _.. .... -7-5 . ..Tik pakihmelis buvo truputy 

balsvus. Ir jis gražus. Argi tu- 
Bėgiodama ir skaičiuodama, riu jį pašalinti? Ne, reikia dar 

ką turiu ir ko dar trūksta, pa- pagalvoti. Kas žino, gal už metų 
jutau, kad mane suėmė čiaudu- kitų vėl bus tokia mada, kad
lys. “Negi bus mano nosytė su- riestos nosytės bus taisomos į c 
sijaudinusi dėl to, kas turėjo nedideles kupreles? Antra ver- 
.......................■■'■iii ■ i ........ ■■ — tus, nesu tokia jau idealiste,

_____ _ , kad uostyčiau padanges.

Sahara. Afrikos dykumos ir 
jos gyvenami pakraščiai bei oa
zės, turi 546,221 gyventojų, iš 
kurių 272,917 yra vyrų ir 273, 
304 moterų. Moterų tik 387 
daugiau. Seni pasakojimai, kad 
aplink Saharą muzuknonai vy- tą dieną neatvyksiu. Niekada! 
rai turi daug pačių, nebetenka Ir man pasidarė taip gera, taip 
pagrindo. ramu, kaip niekados: G.F*

Padugnės to romo jau bai
gėsi, bet aš lašelį dar išsun
kiau ir ... į sveikatą už romė
nišką, klasišką nosį. Dar kar
tą stipriai nusičiaudėjau ir pa
skambinau klinikai, kad sutar-



fiskaliniais metais, L y- nuo Batio R 
liepos 1 iki birželio 30, tačiau yųį
Balfo Centras statistikos reika- lonėsgeras latvių ir

Kaune konservatoriją, operą, 
klausiausi vyrų chorų koncertų- 
Tai buvo nepaprastai malonios 
ištisų metų atostogos. Deja, tu-

doriniais metais*
1961 metais Balfo Centre 

buvo 79,218 dolerių pajamų ir 
padaryta 75,226 doleriai išlai
dų. Didžioji aukų dalis atėjo 
iš Balfo skyrių. Specialiai Va
sario 16 gimnazijai buvo surink
ta ir persiųsta 23,301* 1668 
nariai užsimokėjo nario mokes
tį. Be pinigų, metų bėgyje Bal
tas parūpino virš pusės milijo
no svarų maisto bei surinko 
per 34 tūks. svarų rūbų, kurie 
buvo padalinti tremtiniams V. 
Vokietijoje.

Suridarė ypatingai iš
laidos sžujztinians į Anapus ir 
pastipta trys tūkstančiai dole
rių šalpai Vokietijoje, kurių ne
žinia, ar užteks trijų mėnesių 
operacijoms. Kai New Yorko 
Balfo vajaus pinigai bus per
vesti Centro kasim, "nuostoliai* 
sauso mėn* bus padengti.

rėjau vėl grįžti į Ameriką. Bu
vau pakviestas vargonininku į 
šv. Jurgio par. Nonvood, Mass-, 
kur išbuvau 12 metų. Chorą su
darė 95 asmenys. Turėjau ir 
savo muzikos mokyklą — Nor- 
wood konservatoriją, kurioje

Balfo operacijos nematuoja-

mis Ma£ Betariu vargelis ne-

Lenkijos gauname labai 
prašymų ir stengiamės 
patenkintL 1962 sausio 
į ten jau pasiųsime per

Jcaip amžina liepsnelė, tviski
na Balfo Centro stalą. Gerų, 
taurių JAV betariu auka Bal
tui, kaip šaltinio srovė gesina 
brolių kančios ugnį. Kol kas 
dosnumas įveikė kančią. Tiki
mės, kad ir toliau mūsų dar
bas ir aukos nepasitrauks iš 

. tos kovos lauko. MUZ. ANICETAS ŠLAPELIO,, kuris vedi chorus per 35 
metus.

MUZ. ANICETO ŠLAPELIO DEIMANTINE SUKAKTIS

buvo 
siun-

Visas maistas buvo nugaben
tas V. Vokietijos lietuviams. 
Jiems finansiškai paremti bei 
Balfo įstaigą Miunchene išlaiky
ti išleista arti keturiolikos tūks
tančių dolerių. Kitų kraštų lie
tuviams paremti BaKas išleido 
virš penkiolikos tūkstančių do
lerių pinigais. Didelės išlaidos 
padarytos maistui Vokietijon 
nugabenti bei individualioms 
siuntoms.

Balfo siuntiniai
Daug laiko ir darbo 
skiriama individualioms
toms, kurių dauguma ėjo už ge
ležinės uždangos. Metų bėgyje 
išsiųsta 737 siuntos, šiuo metu 
siuntoms į Lietuvą Baltas pats 
superka medžiagas, bet persiun
timą atlieka oficialios agentū
ros. Siuntiniam į Lietuvą Bal
tas jokių privilegijų neturi. Už- 
kliuvusios siuntos buvo pakar
totinai išsiųstos (kitos net tre
tį kartą), Baltui papildomai ap
mokant pašto išlaidas.

Balfo nariai
. Paskutinių penkerių metų 

laikotarpyje Balfo narių skai
čius pakilo visu trečdaliu, nes

tietijoję susidaro kai kurie sun
kumai. Juos sutvarkius, JAV 
vyriausybė pažadėjo duoti mais- 
Tax Ezempt privilegijas, o tai 
Suprantama, ukrainiečių šalpos 
centras JAV turės padengti vi
sas su to maisto gavimu su
rištas Balfo išlaidas.

Siuntos Lietuvon, Lenkijon 
ir kitur
Iš 

daug 
juos 
mėn.
75 siuntinius. Tai labai apsun
kina Centro tik 3 žmonių per
sonalą, bet kitos išeities nėra. 
Lietuvon siunčiami vaistai kai 
kada pasiekia ligonį, jei jie 
siunčiami ne asmeniškai, o tai 
įstaigai — ligoninei, kuri da
vė receptą. Tačiau ir šis ke
lias nėra visai tikras.

-Dėl vienos agentūros ban
kroto yra nukentėjusių siuntė
jų- Didėja persekiojimai tų, ku
rie siuntinius iš užsienio gau
na. Tačiau tai neturėtų mus nu
vilti, šalpą nutraukti. Reikė
tų paramą siųsti tik tiem, ku
rie jos nebijo gauti.

JAV lietuvių šalpa per Balfą
Balfui nėra uždrausta šelpti 

savo tautiečius, gyvenančius 
JAV. Priešingai, valdžios parei
gūnai labai pagyrė, kad mes 
karts nuo karto skiriame su
mas ir Amerikos lietuviams. 
Tam tikslui 1961 metais išleis
ta 1,560 dolerių. Tačiau tai šal
pai ryškiau išvystyti reikalinga 
skyrių talka. Jie ne tik priva
lėtų rekomenduoti Centrui šelp
tinus, bet ir stengtis tam tiks
lui sutelkti lėšų. Balfas turi

1957 metais buvo 1129 nariai, Tax Eėempt privilegijas, o tai 
o 1961 metais — 1668- Dau- aukotojams turi dažnai didelės 
giausia yra Detroite dėka uo- reikšmės. Naujų organizacijų ir 
lios valdybos, ypač stropaus fi- specialių šalpos komitetų dar- 
nansų sekretoriaus C. Šadeikos, bas vien dėl Balfo turimų pri- 
kuris jau ilgoką laiką atsidėjęs vilegijų galėtų puikiai reikštis 
Balfo narius verbuoja ir suren- Balfo rėmuose. Kodėl vengia- 
ka iš jų nario mokestį- ma Balfo, gali paaiškinti tik pa- 

Balfo direktoriatas ir Centro tys naujų sąjūdžių ir fondų 
valdyba kreipėsi į Ralfo skyrius iniciatoriai. Kaip galima būtų 
paskelbdama narių vajų. Tuo sutelkti lėšas ir panaudoti spe- 
reikalu išsiuntinėtas specialus cialiai šalpai, švietimui lietu- 
aplinkraštis. Didesnis narių viams JAV, Balfo Centras vi- 
skaičius mus, lietuvius, geriau sad mielai paaiškins ir talkins.

Balfo "nuostoliai" sausio 
mėnesyje
Balfo finansinė apyvarta sau

sio mėnesyje bus tikrai nuosto
linga. Mat, šalpai tesurinkome 
apie keturis tūkstančius, o iš
leisime arti devynių tūkstan-

Long Boach, Cal. — Sausio 
6 šiame Pacifiko pamary, ne
toli Los Angeles, muz. Anice
tas šlapelis atšventė 75 metų 
amžiaus sukaktį. Iš to ilgo am
žiaus jau 55 metai, kaip gyve
na Amerikoje. Tai ir antroji 
sukaktis.

Jubiliatas yra gimęs 1887 
sausio 6 Kukučių km., Kupiš
kio parapijoje. Augo didelėje 
šeimoje — 12 vaikų. Pradinį 
mokslą išėjo Šimonių rusiško
je mokykloje, vėliau dar mokė
si Latvijoje — Unkštoje ir 
Mintaujoje.'Didelės šeimos rū
pesčiai ta mokslą nutraukė. Tu
rėjo vykti į Ameriką uždar
biauti.

Amerikon atvyko 1907, į Ro- 
chester, N- Y. Dirbo paprastu 
darbininku, vėliau Waname, 
Pa., anglių kasyklose. Bet čia 
prasidėjo ir pirmieji pasireiški
mai kultūrinėje lietuvių veiklo
je. Anicetas šlapelis iš mažens 
buvo linkęs muzikai ir tai jį 
traukė. Besikalbant jis pasako
josi:

— Įstojau į lietuvių chorą 
ir vaidintojų būrelį. Ėmiausi ir 
vaidinti ir režisuoti. Vaidinome 
“Genovaitę”, “švarką ir Mili-

J. KARIBUTAS ir Romoje. Padariau gerą 
žangą, susipažinau su aukšta 
muzikine to krašto kultūra. Tai 
man labai pravertė, kai grįžau 
į Ameriką. Atsiradau šv. Ka
zimiero parapijoje, Nashua, N- 
H. Atidariau savo muzikos mo
kyklą, daviau pamokas, su cho
ru teko lankyti lietuvių kolo
nijas. Kai miestas šventė 100 
metų sukaktį, mūsų choro klau
sės apie 20,000 žmonių. Gavo
me pagyrimą už geriausiai at
liktą programą. Lietuvių ir 
Lietuvos vardas buvo plačiai 
pagarsintas.

— O ar teko būti nepriklau
somoje Lietuvoje?

— Aplankiau Vytauto Didžio
jo metais (1930). Lietuva buvo 
stipriai pasikeitusi, toli pažen
gusi visose srityse. Bet labiau
siai buvo pasikeitusios mano 
seserys, kurias palikau visai 
mažas. Manęs nepažino. Jaudi
nomės susitikę. Seserys jau mo
kėsi, aš joms padėjau. Lankiau

Čia buvo geriausi mano darbo 
vaisiai ir prisiminimai Bet rie
dą dieną viskas baigėsi ...

— Kaip tai baigėsi?
— Sušlubavo sveikata. Išvy

kau į Los Angeles, sausesnį 
ir šiltesnį klimatą. Per porą 
metų vėl atsigavau, tai čia ir 
palikau. Kai kūrėsi šv. Kazi
miero parapija, vedžiau chorą, 
bet tada choristų buvo daugiau, 
negu žmonių pamaldose. Tik 
vėliau parapija išaugo dėka 
klebono kun. J. Kučingio- Pri
važiavo ir daugiau lietuvių.

— O kaip dabar atrodo Jū
sų praeities didelis darbas?

— Gal ne mano, o visų lie
tuvių. žinote, gražiai. Mažiau 
buvo kivirčų, daugiau darbo. 
Išaugo didelės parapijos ir mo
kyklos- Pradžioje nebuvo jose 
nė seselių mokytojų. Tekdavo 
ir mokykloje vargonininkam 
padirbėti, mokyti giedoti, dai
nuoti, lietuvių kalbos, supažin
dinti su Lietuva.

— O kaip dabar jaučiatės?
— Sveikata dar nesiskundžiu. 

Esu tvirtas kaip ąžuolas prie 
Nemunėlio, — nusijuokė.

Nemunėlis, kuris nuteka į 
Latviją, savo šakomis siekia su- 
kaktuvininko muz. Aniceto Šla
pelio gimtuosius laukus. O ji
sai, iš ten išklydęs į" platų pa
saulį, savo šakota veikla siekė 
Amerikoje kone visas didžią
sias lietuvių kolonijas. Dabar 
gyvena vienišas Long Beach, 
Calif. Ten jį aplankęs ir pasi
kalbėjęs, padėkojau už surašy
tus čia žodžius ir palinkėjau 
dar daug gražių ir laimingų me
tų- Manau, kad to linki ir visi 
buvę jo choristai, mokiniai, 
draugai ir pažįstami-

mąsias muzikos pamokas ėmiau 
pas prof. A. Pocių Chicagos 
Beethoveno konservatorijoje. 
Po poros metų išvykau į Val- 
paraiso universiteto muzikos 
mokyklą- Čia mane užklupo 
depresija, visos santaupos žu
vo. Grįžau vėl į Chicagą pas 
prof, A. Pocių. Besilavindamas 
toliau muzikoje, gavau vesti vy
rų chorą. Tas choras turėjo pa
sisekimo, vyrai choristai buvo 
patenkinti. Ir dabar dar turiu 
dovanotą išleistuvėm žiedą. _

— O kur išleido?
Buvau pakviestas vesti šv- 

Kazimiero par. chorą Gary, 
Ind., 1916. Choras buvo mišrus, 
vyčių, jį sudarė 35 asmenys. 
Statėme operetes, vaidinimus, 
rengėme koncertus- Teko taip 
pat rinkti aukas nukentėjusiem 
Lietuvoje nuo karo ir Lietu
vos nepriklausomybei atstatyti. 
Tuo pačiu laiku baigiau muzi
kos konservatoriją Chicagoje 
(1923). Po šešerių metų persi
kėliau į Newark, N. J., kur 
vargoninkavau šv. Trejybės 
parapijoje. Choras čia susida
rė nemažas — apie 70 asme- cobus — Jokūbavičius vasario pasistatę naują, tikrai gražią 

nę” bei kitus veikalėlius. Po nų. Pastatėme vieną iš sunkiau- 17 veda Izabelę Davis-Daugir- mūrinę- Jūsų laimę gali supras- 
trejų metų persikėliau Chica- šių operečių — “Klaipėdos Ju- daitę iš Fair Lawn, N. J. Su- ti ypač tas, kuris, aplinkybių

PATERSONO ŽINIOS

—* Ateitininkę* Fodaracijos 
Vyriausioji Rinkimų Komisija

. (pirm.* C. Surdokas, 5315 Loth- 
ian Rd, Baltimore 12, Md.) 
paskutinį kartą primena visiem > 
ateitininkam, kad 1962 vasario 
1 (pašto antspaudas) yra pas
kutinis terminas atlikti savo 
pareigą ir balsuoti. Kas nėra s 
dar balsavęs, tenepraleidžia 
šio termino. Terminas ligi va- „ 
sario 15 pratęstas tiktai Pie
tų Amerikai ir Australijai, iš 
kur gauta žinių, kad pasiųsti 
rinkimų lapeliai pašto suvėluoti- 
pristatyti dėl Kalėdų švenčių.

— Chicagoje lietuvių Sce- 
nos Darbuotojų Sąjungos sky
rius stato S. Čiurlionienės 4 
veiksni- pasaką —- Dvylika bro
lių juodvarniais laksčiusių. Re
žisuoja Z. Kevalaitytė - Visoc- 
kienė, dekoracijos dail. V: Pet
ravičiaus. Spektakliai bus Jau
nimo centre vasario 3 . ir 4.

— Julijos Rajauskaitės - Gu
žienės piano studijos moki
nių koncertas įvyko sausio 14 
New Brunswick, N. J- Studiją 
lanko apie 30 mokinių, jų tar
pe 8 lietuviai.

— Jonui Glemžai, Vliko Vyk
domosios Tarybos pirmininkui, 
sausio 20 suėjo 75 metai.

— Antanas Vitkus, gyvenąs 
Bad Zwischenann, Vokietijoje; 
gruodžio mėn. žuvo susisieki
mo nelaimėje. Velionis buvo 
ūkininkas, kilęs iš Kitaučių kai
mo, Rozalimo valse., Panevėžio 
apskr.

—- — Gaut ingo sanatorijoje, Vo
kietijoje dar tebesigydo 11 lie
tuvių, iš jų 10 vyrų ir 1 mote
ris- Sanatorijoje po sunkios li
gos gruodžio mėn. mirė Myko
las Radzevičius. Buvo gimęs 'jį 
1910 m. Alytuje.
....—. Anglijoje numatyta šią 
vasarą surengti Europos lietu
vių jaunimo suvažiavimą. Kvie
čiami 16-30 metij amžiaus jau
nuoliai, pirmoje eilėje mokslei
viai ir studentai. Suvažiavimas \ 
įvyktų Lietuvių Sodyboje, prie 
Londono, rugsėjo mėnesį.

Paterson, N. J. Judrusis vie- tuvišką bažnyčią, nors ir mė
tos lietuvių veikėjas Juozas Ja- dinę. Dar laimingesni būsite,

— Lietuvių katalikę sielova-

atestuoja Washingtone bei pa
našiose Į Balfą tarptautinėse 
organizacijose.

Balfo nariu gali būti tiek
tą per Balfą ir ukrainiečiam, 
tams vieną dolerį nario mokes
čio ir kiek gali talkina skyriaus 
valdybai.

Veiklos gairės 1962 metam
Balfo veikla artimoje ateity

je daug nesikeis. Besilankant 
valdžios įstaigose Washingtoje 
patirta, kad ir 1962-63 metam 
Balfui maistas (apie 720,000 
sv.) būs pastirtas. Iš Balfo ma

gon- Dirbau dėžių fabrike, bet 
ir čia mane traukė lietuviški 
vaidinimai. Įstojau į šv. Myko
lo parapijos chorą ir vaidinto
jų būrelį. Čia ir prasidėjo ma
no muzikiniai vargai ir rūpes
čiai
— Ar tik dabar ėmėtės 
zikos?

— Tik dabar- Įsigijau 
na už visą savo kapitalą.

mu-

pia-
Pir-

liją”, su orkestru. Gavome 
daug pelno ir įtaisėme bažny
čioje vargonus. Taptautiniame 
pasirodyme laimėjome pirmąją 
premiją — kristalinę vazą. Bet 
čia teko dirbti tik trejetą me- Juozo mamytė ir patėvis Mari- 
tų.

— Kitur išvykote vargonin- 
kauti?

— Ne. Išvykau muzikos stu
dijų pagilinti. Mokiausi Milane

tuoktuvės įvyks 4 vai. popiet 
šv. Kazimiero parapijos bažny
čioje, o pokylis bus 6 vai. di
džiulėje ugnegesių salėje, N. 
Haledon, N. J. Pokylį rengia

O s

Klausydami trumpomis ban

gomis sužinosite kas dedasi 
jūsy tėvynėj. Mūsų apara

tais girdėsite visų Europą.

MES GARANTUOJAME
Didžiausias New Yorke 

pasirinkimas

VOKIŠKŲ HI-FI
Radijo aparaty

Hi-Fi ir Magne+ofon

Parduoda ir patarnauja patyrę.

VOKIEČIŲ SPECIALISTAI

SYLVERNSTORES

ja ir Antanas Stankai. Juozas 
Jakūbavičius sausio 9 buvo pri
saikdintas penkeriem metam 
miesto planavimo tarybos ko- 
misijonierium Jis juo buvo ir 
praėjusiais metais, bet tik pa
baigė kito komisijonieriaus ne
baigtą terminą, o šiemet mies
to meras Frank X. Graves jį 
vėl paskyrė iš naujo. Dabar yra 
tos komisijos vicepirmininkas.

Sutuoktuvių proga linkime 
jaunavedžiam daug laimės ir ti
kimės, kad Juozas dabar ras 
dar daugiau laiko lietuviškai ir 
antikomunistinei veiklai, kurio- 

Juo-
zo sutuoktuvėmis džiaugsis vi
sa vietos lietuvių kolonija ir 
parapija, nes jis yra vienas iš 
naujosios bažnyčios statymo va
jaus komiteto pirmininkų. Jo
mis džiaugiasi ir jo bičiuliai, 
pasklidę po visą Ameriką, ar 
sąlygų priversti palikti Pater- 
soną.

Naujosios šv. Kazimiero baž
nyčia statyba einat prie galo. 
Bažnyčios pastatas jau beveik 
visai baigtas. Beliks įrengti vi
dus. Pavasari bažnyčia bus pa
šventinta. Tikimasi, kad Vely-

priverstas, jau daugiau kaip 
pusmetis gyvena toli nuo lie
tuviškų bažnyčių ir sekmadie
niais Dievo namuose neišgirs
ta nė vieno lietuviško žodžio”. 
Tai turėtų įsidėmėti ypač tie, 
kurie dar vis laukia ir neatei
na su savo auka naujosios baž
nyčios statybai.

Kalėdę proga šv- Kazimiero 
bažnyčioje suaukota 2,321.90 
dol. Didžiausią auką įteikė Iza
belė Daugirdaitė — 51 dol., o 
jos sužadėtinis J. Jokūbavičius 
paaukojo taip pat nemažą su
mą — 28 dol. t

Aleksandra ir Antanas Ma
siniai pardavė savo dviejų šei
mų , namą 233 Fulton PI. ir 
nusipirko vienos šeimos gražio
je vietoje — East Patersone.

Antanas Gelažius, susirgęs 
dar lapkričio 7, baigia sveikti 
ir, tikimasi, kad sausio 
grįš į darbą Pfizer Co., 
ton, Conn.

Sausio 19 mirė Juozas 
čaitis, palaidotas sausio 22 iš 
šv. Kazimiero bažnyčios. Ve
lionis buvo senosios kartos at
eivis, tikrai susipratęs lietuvis 
ir geras parapietis. vienas iš 
pirmųjų didele auka parėmęs 
naujosios bažnyčios statybą.

Pastaba: šios žinios rašomos 
iš New London, Conn., buv.

gale
Gro-

kos bus švenčiamos jau naujo- Darbininko Patersono korespo 
joj bažnyčioj. Patersoništiai ir dento, kuris džiaugiasi, kad jo 
visos Amerikos geros valios lie- vietoje ten atsirado tikrai 
tuviai prašomi, kiek galima, ne- kruopšti korespondentė- Tikiu 
nustoti siųsti klebono kun. J. ji nesupyks, kad aš dar įsi- 
Kintos adresu aukas. Pinigai veržiu į jos teritoriją- Mat, vis 
dabar ypač labai reikalingi. Pa- 
tėrsono ir apylinkės lietuviam 
galima pasakyti šia proga štai 
ką: “Laimingi esate, turėję lic-

ncgaliu atsiplėšti nuo Paterso- 
no. o žinių, ačiū mano bičiu
liams, ateina apsčiai laiškais ir 
telefonu. Jura. Ežer.

dos direktorių suvažiavimas į- 
vyko sausio 3 ir 4 Dieburge, 
Vokietijoje. Suvažiavimą su
kvietė prel. Ladas Tulaba — 
Italijos sielovados direktorius.
Dalyvavo: kun. J. Petrošius iš 
Paryžiaus, kun. A. Kazlauskas 
iš Londono ir Tėv. A- Berna
tonis iš Vokietijos.

— Seneliu prieglaudose Vo
kietijoje lietuvių yra: Berchs- 
tesgadene 4, Dornstadte 5, 
Miunchene 15, Memmingene 1, 
Obermarchtel 1, Springe 9, 
Vechta 24.

---- Neseniai atvykusi iš Si-
biro ieško pažįstamų — Jono 
Davarecko ir jo žmonos Mika- 
linos Kalančiūtės iš Milioništių 
km. Rodos, gyvena Worcester, 
Mass- Rašyti adresu: Antanina 
Andružis. 87-09 Jamaica Avė., ' 
Woodhaven 21, N. Y.

MALONŪS DARBININKO 
SKAITYTOJAI

Jūs tikriausiai norite, kad 
DARBININKAS Jus lankyty 
1962 metais. Tad nepamirš
kite pratęsti prenumeratos.

Kas dar nespėjote atsily
ginti už 1961 metus, padary
kite tai tuojau. Siųsdami pi
niginę perlaidą sutaupysite 
mums laiką ir išlaidas.

Naujiem skaitytojam DAR
BININKAS nuo užsakymo 
dienos iki 1962 moty galo 
kainuos tik 5 dol. Naujai už
sisakiusioms DARBININKĄ, 
administracija prisięs ir 19 
62 mėty kalendoriy.

Rašykite: DARBININKAS, 
910 Willoughby Avo., Brook- 
lyn, 21, N. Y. _



IGNAS MALtNAS

NEMUNAS prie Alytaus
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NEŠA INVESTAVIMO SĄSKAITOS

Mokami nuo vasario 1d., 1960
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.

Dividendai mokami sausio ir liepos mėnl 1 d.

1/ AI A Airi AC PIRMAD. ir KETVIRTAD............ 9 v. r. iki 8 p.p.
VALAnUvj! ANTRAD. ir PENKTAD........... 9 v. r. iki 5 p.p.

SESTAD. 9 v. r. iki 12 v. d.; Trečiad. uždaryta.

žvirkalnio Liūgą tik vakar 
parvažiavo iš Amerikos. Ir kas 
per žmpgus — visas spindi auk
su. Laikrodis auksinis, grandi
nėlė auksinė, ant piršto žie
das auksinis, burnoj daugumas 
dantų auksiniai, net rankoga
liai auksiniai ir kaklaryšio sag
telė taip pat auksinė. Ką jau 
čia ir šnekėt: pasižiūri į žmo-_ ________________  __ _____
gų ir matai, kad ne eilinis, uždarymo, kad būtų galima jį 
O sako buvęs angliakasiu. Kaip lankant lengviau atidaryti 
pasižiūri į tokį žmogų, tai net įr, žinoma, vėl uždaryti Saugu- 
gailestis ir užuojauta ima: kaip 
jam ten tekb vargti tarp tų 
angliakasių. O ir pinigo parsi
vežęs. Sako knygelę turi, ku
rioje tik parašo, kai pinigų rei
kia, ir bankas tuojau išmoka 
doleriais. Iš viso ko matyt, kad 
žmogus nėra prastas. Ir atsi
tik tu man tokiai nelaimei, ku
rios niekas nesitikėjo.

Aną pavasarį, per šv. Kazi
mierą, Alytuj buvo prekyme
tis. Privažiavo žmonių pilnas 
miestas. Buvo daugelis ir iš 
Žvirkalnio. .Linga buvo taip pat 
atvažiavęs. Savo kaimo vyrus 
dar gerokai pavaišino ir pats 
kartu išgėrė ir buvo smagus 
ir linksmas. Parvažiavusį namo 
moterys į pirkią jau įvedė: 
skauda šoną ir gana — nė pa
sėdėt, nė paeit. Poryt ir dak
tarą parvežė, bet nieko negel
bėjo: ketvirtą dieną niekam ne
sitikint ėmė ir numirė.

Žinia bematant aplėkė visą 
kaimą, valsčių, beveik apskritį. 
Mirė šitoks vyras, ir kaip jį 
palaidot? Kad nors būtų ilgiau 
pasirgęs, kad nors būtų išsipa
sakojęs, kaip jis turi būti lai
dojamas. Dabar taip šoną į- 
skaudo, kad nedrąsu ir pasi
klausti ir patirti jo paskutinę 
valią. Tačiau tokioj bėdoj vie
na buvo aišku: reikia laidoti 
ko iškilmingiau- Juk .jis buvo 
vertas- Ar nėra už ką, ar ne
paliko? Tiesa, viskas įvyko ne
tikėtai, labai greitai, kad ne
suskubo net kunigo parvežti, 
nes niekas nemanė, kad taip 
greitai mirsiąs, niekas nelau
kė. Dabar užmigo visiems lai
kams ir visiems draugams net 
“Sudie” nepasakęs, žmona, pa
sitarusi su senele (j° motina), 
išžiūrėjo visus raštus ir išsiaiš
kino. kad banke dar yra 2500 
dol. ir draudimo 100. Pasitarę 
su valsčiaus viršaičiu, tuojau 
kreipėsi į Amerikos atstovybę 
pinigams išgauti ir užsakė visą 
laidotuvių tvarką, taip pat pa
skubomis išmūryti rūsį ir bal
zamuoti lavoną. Viskam pini
gų pakaks. Laidoti numatyta 
ketvirtą dieną, kada viskas bus 
parengta. Laidotuvės priminė 
prikėlimą. Svečių privažiavo iš 
dviejų parapijų. Dar iš mieste
lio. kad netilpo bažnyčioj, be
veik nė kapinėse. Tokių laido
tuvių dar nebuvo, kad žmonių

būtų tokia gausa. Visi norėjo 
pažiūrėti, kaip laidojami šių 
dienų magnatai. Buvo užsaky
ta ne tik pirktinis karstas, bet 
ir prieškarstis, į kuri pirmiau
sia sudėti palaikai. Kadangi vis
kas buvo tinkamai paruošta, 
tai karstas naliktas be kieto

relės rūsį išvėdino ir visas kau
simas tuo pasibaigė. Karstą vėl 
uždarė ir vėl namo, pažadėju
sios šiandien paaukoti mišpe- ? 
rus. Eidamos namo tik ir kal
bėjo apie numirėlį ir apie tai. 
kaip gera turėti laidojimo rū
sį. Visos priėjo išvados, 
geriausia laidoti rūsy, tik 
bėda, kad taip brangiai kainuo
ja, taigi vargšui žmogui tenka

SAVINOS AND 
LOAN ASSOC1AT1ON

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 West 4~th Street .... TeL LAfayette 3-1038 
PLENTY OF FREE PARKING

RADIJO VALANDĖLĖS
LITHUANIAN MELODIES

DETROIT — WJL8 
1406 banga 

Šeštadieniais 5-5:30 popiet 
Vedėjas Ralph 3. Valatka 
15756 Lesure, Detroit 27, Midi.

BRoadvvay 3-2224

TĖVYNĖS GARSAI
HARTFORD WPOP 

1410 klc.
SekmadienJ — 11-12 zal. diena 

Vedėjas J. P e t k a i t i s 
su «-<ncdn Street, Hartford, Conn.

mui. suprantama, tarnavo rūsio 
durys, kad jos saugotų lavoną 
nuo galimų apiplėšimų ar nuo 
sauvaliavimų. Juk, kas žino, ga
li atsirasti, kurie bandys lavo
nui žiedą nuo piršto nuimti, 
ar panašiai. Taigi, rūsio dure
lės Šito apsisaugoti buvo rei
kalingos.

Palaidojo su visom iškilmėm- 
Atlaikę trejas mišias, atgiedoję 
Libera, įnešė karstą į rūsį- Da
bar jau nešė tie patys darbi
ninkai, kurie murino rūsį, nes 
tik jie geriausiai žinojo, kur ir 
kaip reikia padėti. Visa įvyko 
gerai ir sklandžiai. Senoji Lin
gienė už visa padėkojo ir su 
svečiais išvyko namo. Niekas 
net ir neverkė, tik pati moti
na nubraukė ašarą. Ir tai per 
nesusipratimą. Juk ko gi verk
si? Kiekvienas norėtų taip bū
ti palaidotas, tokiomis sąlygo
mis. Todėl skirstydamosi minia 
panašiai ir kalbėjo.

— šitaip palaidotas, tai vis- 
tiek kaip namie. Tiesa, tik ne
kalba, bet vistiek ateini" ir lan
kai ir vargeliais pasiskundi, jei 
toki yra.

—Ką tu čia, kūmute, pasa
koji, kur čia nebus?! Tik vie
nas vargas, kad nėra vyrų, nė
ra kas pagelbsti, padeda, o kad 
šita būtų, tai visa baikis. Juk 
kiekvienam reikės mirti, o ką 
šitaip palaidos?

Taip dalinosi įspūdžiais mo
terėlės ir rengėsi prie pirmos 
progos sudaryti Lingienei kom- 

; paniją ir lavoną atlankyti.
Tokia proga pasitaikė prieš 

Velykas, Didįjį Penktadienį. Žy- 
gienė nuėjo su motina ir mar
čia palaidotojo atlankyti. Rūsy 
oras buvo tvankus ir prašėsi 
pravėdinamas. Lankytojos tai 
atliko, prasivėrė karstą ir pa
žvelgė. Lavonas buvo kaip da
bar padėtas, lyg amžinu miegu 
užmigęs. Moterims net nemalo
nu buvo vėl uždėti vožtuvą. 
Motina dabar net labiau susi
jaudino. kaip laidojant, nes jei 
dabar kilo aiškus noras parsi
gabenti jį namo- Kaip jam ten 
vienam gulėti tarp žemėje už
kastų lavonų. Bet vaizdą nu
stelbė tai, kad namie nėra to
kio kambario, kuriame tektų pa 
dėti. Todėl nutarė geriau atei
ti dažniau ir dabar numatė net 
laiką prieš Sekmines šeštadie
nį. Sukalbėjo visos po 3 Svei
ka Marija, uždarė karstą ir ap
leido kapines.

Numatytąjį šeštadienį prieš 
Sekmines Lingienė rengėsi jau 
iš pat ryto. Pasirūpino porą 
puodynių gėlių, mažą kastuvėlį 
ir išėjo. Pakeliui dar užsuko 
paimti to paties kaimo Žumba- 
kienę ir visos trys nukeliavo. 
Karstą ir lavoną jame aptiko, 
kaip pirmą- kartą. Tik labiau 
prišvinkęs buvo oras. Bet mote-

BENDRUOMENĖS 
BALSAS

siskundė, kad jos nepasako kkl 
’ toms moterims, kada eina lai

kyti, o pačios vienos moterys! 
ateiti negali, nes durys esti už-1 
rakintos. Viso šito pasikalbėji- j 
mo rezultate Lingienė sutiko^ ; 
kad rugsėjo mėnesį, prieš Žoli
nę, ji paims su savimi daugiau i 
moterų.

Parėję namo, moterys jau da
bar pradėjo skelbti, kad iš va
karo, prieš žolinę, eičiančios 
prie Lingos rūsio pažiūrėti pa
laidotojo visu būriu, nes Lin
gienė Šitaip pažadėjo.

Dienos slinkte slinko. Žo
linė buvo jau čia pat- žamba- 
kienė tapo lyg ekskursijos va
dovė. kuri organizuoja mote
ris lankyti Lingos rūsį ir ap
žiūrėti palaidotąjį. Į apžiūrėji
mą atsišaukė per 100 moterų 
iš viso kaimo, net iš kitų kai
mų ir iš parapijos, kaip atro
do tas magnatas, - kuris palai
dotas jau beveik pusė metų- 
Visos laukė pažadėtosios 
nos- Buvo paskirta trečia 
landa popiet, kad galima 
tų suskubti mišparam.

Tą šeštadienį susirinko jau į - 
Lingos kiemą virš šimtinės, ku
ri nustebino visus likusius kai
mo gyventojus, pradėjus many
ti. kad Linguos vėl kažkas mi
rė ar šiaip pagalbos reikalingi. 
Tačiau patyrę rinkimosi tiks
lą. tik pečiais traukė. Prie ka
pinių “ekskursija” dar pasipil
dė naujomis moterėlėmis, kad 
pradėjo kelti rūpesčio net pa
čiom organizatorėm. Buvo vie
nintelis išsigelbėjimas, kad "Čia 
pat buvo kapinės ir galima nuo 
minios atsipalaiduoti.

Įėję į kapines, tuoj pasuko 
rūsio link. Kai kurios moterys, 
pasigavę kastuvėlius, tuoj ėmė
si kasti ties rūsio durimis duo
butes, kurios tiktų atsineštom 
gėlėm įsodinti. Kitos, nieko ne
laukdamos, stelbėsi prie durų, 
norėdamos atsistoti kaip gali
ma arčiau, kad galima būtų 
tuoj patekti į vidų ir pamaty
ti palaidotąjį, žinoma, pirmoji 
turėjo įeiti Lingienė, atrakinda
ma duris ir atvoždama karstą.

Pats durų rakinimas vyko ne
sklandžiai, kažkodėl kabinosi 
raktas, dėl kurio moterys buvo 
rimtai susirūpinusios, o ypač 
Lingienė. Bet pro rūdis tarškė
damas, vis dėlto atsidarė. Vi
sos lengviau atsikvėpė ir su
judėjo, tartum nenorėdamos pa
likti už durų- LingĖenė įėjo pir
ma, ją pasekė Žumbakienė ir 
dar trys moterys, ketvirtoji pa
liko tarpdury, nes vidun dau
giau netilpo. Prie karsto priėjo 
palaidotojo motina ir žumbakie-' Angliškos kalbos vietoje bus 

parodytas garsinis spalvotas fil
mas “Communist Encirclement 
1961”, kuris truks 30 minu
čių. Ši grynai dokumentinė fil- 
rtia yra paruošta, vadovaujant 
Tautinio Auklėjimo Programos 
pirmininkui dr. George S. Ben- 
son. Joje atvaizduotas beatodai- 
rinis komunizmo veržimasis už
valdyti pasaulį. Tarp kitų vaiz
dų čia yra ir Castro įkopimas 
į valdžią, taip pat ir komunis
tų surengtos San Francisco. stu
dentų riaušės.

Meninę programos dalį išpil
dys Rochesterio lietuvių vyrų 
kvartetas, vadovauj. J. Ado
maičio, ir sol. Izabelė žmuidzi- 
nienė.

Buffalo lietuvių klubo valdy
ba kviečia visus miesto ir apy
linkių lietuvius atsilankyti į ne
priklausomybės šventės minė
jimą. Minėjimą žadama pradė
ti punktualiai.

LiotuviV Klubo Valdyba

die- 
va- 
bū-

nė- Viena prilaikė antvožą iš 
galvūgalio, kita iš kojų pusės. 
Minia, teikdamos! prie pravi
rų durų, netyčia stumtelėjo sto
vėjusias tarpdury ir dar vie-

(nukelta 17 psl.)

SOPHIE BARČUS 
RADIJO 8EIMOS PROGRAMOS

335 Titan St, Phlladelphia 47, Pa. 
HOwtrd 7-4178

lietuvių Kaltui:
Hasdlen 10-11 vai. r.; teš.. - aekm.
8 • 9:30 vai. r.; Lietuviškos vaka
ruškos pirmadieniais 7-8 vai. vak. 
Anglų kalba: kasdien 7-7:30 v. v. 
Radijo stotie WOPA, Oak Park, III. 
A.M. 1480 kitos.; F.M. 102.7 megac.

PHILADELPHIA WTEL 
860 banga 

šeštadieniais —

MAMA: Nešūkauk ir nekliudyk tštei diriguoti!

3 
(b.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS

Cleveland, Ohio. — Vasario Vokeliai bus dalinami įeinant 
16 minėjimas rengiamas vasa- į salę ir salėje surenkami. Bus 
rio 11, sekmadienį. Iškilmingos parengta ir patiekta rezoliuci- 
pamaldos už žuvusius ir kovo- ja. Minėjimui pasibaigus, bus 
jančius dėl Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės bus abejose 
lietuvių parapijų bažnyčiose: 10 
vai. šv. Marijos Nesiliaujančios 
Pagalbos; pamaldų metu giedos 
Čiurlionio ansamblio choras, ve
damas muz. Alfonso Mikulskio; 
gi 10:30 vai. šv. Jurgio baž
nyčioje pamaldų metu giedos 
tos parapijos bažnytinis choras, 
vad. muz. Prano Ambrazo.

proga pasidalinti mintimis, už
kąsti ir išgerti kavos 
tos ir geroj nuotaikoj 
vakarą. -
Patariama kvietimus į iškil- ► 
minga minėjimą įsigyti iš ariks- ► 
to, nes suolai bus numeruoti. * 
Pakvietimai gaunami pas vai- į 
dybos narius. K. Židonis —tel. { 
531-2089, L. Leknickas, tel. į 
371-5940, -J. Dobrovolskis — t 
tel. MU 1-9143. t

ILGO GROIIMO LIET. PLOKŠTELĖS
(Long Play Hi-Fi Lithuanian Records)

Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos choru (stereo $4-50) $3.50 
Mano Lietuvos prisiminimai, L. Juodis; 14 liet, dainų 
Dainuojame su Rūta, 17 liaudies dainų; įdainuota “Rūtos" 

ansamblio ....... .        (stereo $6.00),
Pavergtos tėvynės dainos ir šokiai, J. Stukas; 2 plokštelės 
Lietuviškos dainos ir šokiai, Monitor Co. 16 dainų ir šokių 
Lietuviškos dainos, Bostono liet, mišraus choro 17 dainų .... 
S. Barkus radijo vak. dainuoja, 10 dainų ir 10 kalėd. giesm.

i Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 šokių muzikos ______
' Lietuviški maršai, Br. Jonušas, įgrota 12 liet, patriot. maršų 

Liet, dainų ir operų rinkiniai, J. Karvelis, 10 plokštelių po 
Alice Stephens liet, kompozitorių 3 kūriniai (stereo $6.00)

į Čiurlionio ansam. Mes padainuosim, 16 liet, dainų (st. $7.50)
> Milžino paunksmė, B. Sruogos, Montrealio liet, dramos te-
> atro vaidinimas, 3 plokštelių albumas ................. . ..........
į Kam gi liūdėti, V. Stankus, tango ir valsas ............................
) Ar pameni... V. Stankus, 10 šokių muzika (šteino $7.00) 6.00
> 20 operų .arijų, A. Dičutė-Trečiokienė (3 plokštelės) ......
) Lietuvių šokių rinkinys, A. šabaniauskas, albumas X ....
) ” ' ” albumas XI ....
> Tautinių šokių rinkinys (14 šokių) ...;........... .......................
> Žirginėliai, Montrealio liet, dramos vaikams pasaka ......
) Lithuanian, 2-speed record course ......................................
> Plokštelių albumai gaunami:

l DARBININKO ADMINISTRACIJOJE
910 Willoughby Avė. Brooklyn 21, N. Y. |

12.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00

ar arba- 
praleisti ►

į Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

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

Iškilmingas minėjimas bus 4 
v. popiet naujos parapijos nau
joje salėje. Kalbas pasakys 
Lietuvos atstovas Juozas Ra
jeckas ir JAV senatorius Ste- 
phen M: Young Meninę dalį 
išpildys Čiurlionio ansamblis-

Kaip bažnyčiose pamaldų me
tu, taip ir salėje kviečiamos or
ganizacijos dalyvauti 
vomis.

Lietuvos vadavimo 
bus renkamos aukos

Alto C leve lando sk. Valdyba

Pavėluotas j;
pranešimas

su vėlia-

reikalam 
vokeliais-

BUFFALO, N. Y.

Vasario 16 paminėjimas Buf- 
falo mieste rengiamas sekma
dienį. vasario 11, Tarptautinio 
Instituto patalpose, 1260 Dela- 
ware Avė- Pradžia 3:30 vai. po- 
piet-

Lietuvišką žodį pasakys mū
sų nepriklausomybės laikų pe
dagogas ir dabartinis lietuviš
kosios spaudos darbuotojas Jo
nas Miškinis iš Rochesterio.

Pranešame, kad Antanas Pet
rauskas, gyv. Echo Lake Rd. 
R- F. D Watertown, Conn-, Ka
lėdų švenčių proga vietoje svei
kinimų LB Kultūros Fondui pa
aukojo 10 dol. Pinigai buvo už- 
pajamuoti, bet per neapsižiū
rėjimą nepaskelbta spaudoje.

LB Centro Valdyba, apgai- » 
lestaudama šį įvykį, skelbia tai ► 
A. Petrausko pažįstamiem. A. ► 
Petrauskas savo piniginėmis au- » 
komis keletą kartų yrh parę- Į 
męs Kultūros Fondą, už ką Lie- t 
tuvių Bendruomenė jam yra dė- f 
kinga. į

Kostas Januška

TO PLACE

YOUR AD

CANCEL OR CHANGE

Call LO 3-7291

MURPHY
GENERAL MOTORS

BOILERS - BURNERS 
TANKLESS HEATERS

DEICP
REpublic 9-6100 EDgewood 3-5100

NEBŪK ŽILAS
"Florai Herb” yra nuo
stabi priemonė plauku 
priežiūrai ir natūraliai 
spalvai atstatyti. Be da

žų ir chemikalų atstatoma natūrali
plauku spalva, išnyksta galvos odos 
niežėjimas. Plaukai tampa gražiai 
žibantys, minkšti, sveiki ir lengvai 
šukuojami. Neatrodo dažyti. At
siųskit*? £3.00 už didelę 8 oz. bonką. 
Kanadoje $1.00. Garantuojame, bū
site patenkinti. — TROPICANA, 
Dept. A; P.O. Box 305, Clinton, Ind.

Tel. VIrginia 6-1800

WfHTE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS. savininkas

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

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

DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje 1

taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones J 
Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas

Mūsų Jstaiga 
visus Sovietų „ 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy- 
kite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui i R Europa

Mes padedame jums atsigabenti savo gimines iš Sovietų Sąjungos

COSMOS TRAVEL BUKF.AU. Ine. j
45 W. 45 Str. N»» Vark SS. N. Y • Tel Clrde 5-7711 J

! COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

» Licensed by Vneshposiltorg

J Paskubina jūsų siuntini jūsų draugams ir giminėsms j bet kurią 
» SSSR dalj.

SIUNTINIAI APDRAUSTI , PRISTATYMAS GARANTUOTAS — 
— GAVĖJAS NIEKO NEMOKA —

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur Jūs galite gauti ir kitokiu reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kainaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių:

• NEW YORK 3, N. Y„ 39 - 2nd Avenue — Tel.
• BROOKLYN 7į,N. Y. 600 Sutter Avenue — Tel.
• LAKEWOOD, N. J. 126 - 4th Street — Tel.;
• PATERSON 1. N. J, 99 Main Street — Tel.
• New mavpn Conn.. 8 Oav Street - ^e’
o PITTSBURGH 3, Pa, 1015 E. Carson Street — Tel.:
• WORCESTER. Mass.. 174 Millbury Street - Tel.
• HAMTRANCK. Mich., 11333 Jos. Campau — Tel.:
• CLEVELAND 13, Ohio, 904 LĮterary Road — Tel.:
• CMICAGO 22. UI.. 2222 W. Chicago Avenue - Tel. 
o CHICAGO 8, III, 3212 So. Halsted Street — Tel.:
• SAN FRANCISCO. C ai.. 2078 Sutter «ve-t ~ ”r-l
• NFWARK 3 N J 428 Sorinafield 
o PHILADELPHIA Z3, Pa 530 W. Girard Ave„ — Tel. WA
• VVATFRBIIRV Conn.. 8 John Street - Tel.r PLara
• GRAND RAPIDS, Mich, 606 Bridoe St, N.W. — G»- 
o PAS8AIC. N. J, 176 Markei Street — Tet: GR 
o DETROIT. Mich, 7300 Michigan Avenue — Tel.: Vi 
o ATHOL, Mass, 61 Mt. Pleasont Street — CM 
o LOS ANGELES 22, Callf, 960 So. Atlantic Blvd. — AN 
o BOSTON 18, Mass, 27iShawmut Avė. — TeL: Ll 2-1767 
o VINELAND. N.J, West Landi* Avė, Greek Orthodoa Club BMg.

Skyrius atidarytas penktadieniais, šeštadieniais ir oekmadtonlata

O! 5-8808 
FO 3-8569 
MU 4-4819

: HU 1-2750
■ SW 8-2888

TO 7-1578 
: TO 1-1068

■ 8R 8-6088 
WA 5-2737

2-4035 
6-6788
8- 2296 
2-6387 
1-5355
9- 8245 <

BUKF.AU


■tino notiiMos

LAIDOJIMO DIREKTORIAIŽIEMA New Yorko valstybės Šiaurėje. NCiotr. V. Maželio.

STUDUU DIENOS New Yorke

Reikalu Vedėjas

660 GRANO STREET
BROOKLYN,

NOTARY PUBLIC

Joseph Garszva

ELEMENTORIUS "E LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUSBostono miestui ir jo apylin-

WOODHAVEN,

SALESMANUS

THEODORE WOUHNIN,Holy Light Candle Mfg. Co.

INC.

MODERNIŠKA KOPLYČIA

NAUJAI IŠLEISTOS 3 KNYGOS U2 5.00 DOL.

197 WEBSTER Are.

NOTARY PUBLIC

Vesąrio 16 minėjime, be ki
tokios programos, protarpiais 
patriotinius eilėraščius' dekla
muos geros lietuviškos tarse
nos mergytės: Birutė Adomavi
čiūtė, Laima Baltušytė, Daiva 
Izbickaitė ir Birutė Vaičjurgy-

Boston. čia galima

statv- 
kuris 
17. o

| Norite geros—meniškos fotografijos

I. B. SHALINS
- Šalinskas

RAD1O VALANDA

IMMACULATA, R. F. D. 2, Putnam, Connecticut, ir
DARBININKO admlnist.. 910 WUloughby Avė., Brooklyn 21, N. Y.

su Air Condition
123 E. 7th St.. New York 9, N.Y.

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

ALRKFi New Yorko — New 
Jersey apskrities valdyba _

11 d. 2 vai. popiet Apreiški- va^ va^’

Ed- Ketvirtis, čia gimęs lie
tuvis, šiems metams išrinktas 
lietuvių piliečių klubo pirmi- 
sinku, pradėjo rimtai mokytis 
lietuvių kalbos. Sveikiname! 
Bus daugiau lietuviškai mokan-

Juozas Audėnas, ekonomis
tas, geriausiai patarnauja Mu
tual Funds investavimams- 252 
Cleveland St., Brooklyn 8, N. 
Y. Tel. TA 7-9518.

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Baltas

galima gauti butui moderniški 
baldai, įvairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir lt 

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

366 West Broadway,
80. Boston 27, Mas*.
Off. Tel.: AN 8-4618

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

DIDYSIS NERIMAS — Dr. P. Gaidamavičiaus 
SILPNAME KŪNE — Dr. J. PrunsJdo________
ĮSUKOME GYVI — T. Angelaičio.......... ............

Gaunamos:

SENIAUSIA N. ANGLIJOJE 
RADIJO PROGRAMA 

Vedėtas „
STEP. MINKUS 

Boston. Mass.
WLYN —1360 kilocycle* 

Sekmadieniais nuo 1 - 1:30 vai. p.p.

VACYS STEPONIS, savininkas

40 East 26th Street, New York City, N. Y.

E. JOSEPH ZEBROVVSKI 
Laidotuvių direktoriusAtL: B, KUČINSKAS

Vytenis Rimantas _________________

Studentę ateitininkę New 
Yorko draugovės susirinkimas 
šaukiamas sausio 30, antradie
ni, 7 vai. vak. Darbininko re
dakcijos patalpose. Atvyksta 
SAS centro valdybos pirmin. 
St. Rudys ir dar trys valdybos 
nariai- Jie padarys pranešimus 
ir susipažins su draugovės veik
ia. Visi studentai ateitininkai 
maloniai kviečiami dalyvauti. 
Draugovės valdyba prašo nesi- 
vėluoti.

Dainę vakarą vasario 10 ren
gia Lietuvių Piliečiu klubas sa
vo salėje 280 Union Avė.. 
Brooklyn 11. N. Y. Programa 
išpildys operetės choras.

Daily News, vienas iš di
džiausiu ir populiariausių Ame
rikos dienraščių, išeinąs New 
Yorke. sausio 14 laidoje pa
skelbė gražiausio vaiko (most 
beautiful child) 1961 metų kon
kurso rezultatus. Pirma vieta 
(2500 dol.) laimėjo lietuvių — 
ukrainiečių kilmės Richard Tbo 
mas Ulis. 5 metu amžiaus iš 
IseHn. N. J Jo tėvas Albertas, 
lietuvis, tarnauja kondukto
rium Pennsylvania Railroad 
bendrovėje.

Linai Skučaitei staiga susir
gus. jos vestuvės su inž Jonu 
Strimaičiu atidėtos. Vestuvės

Plain-

Sakramentu bažnyčioje. Po to 
bus vakarienė su programa. Vi
sos kataliku organizacijos ma
loniai prašomos seimelyje gau
siai dalyvauti ir padaryti savo 
veiklos metinius pranešimus, o 
taip pat užsimokėti nario mo
kesčius. Vakarienei bilietus ga
lima Įsigyti iš anksto. Bilieto 
kaina 2 dol-

Tarptautiniuose santykiuose tiesiogiai katalikų akcijoje ne- u-L. i lxi Mfn Cn 
tebeviešpatauja brutali jėga ar dalyvauja, bet visada gina ir nWj Lltpil UflluK FIIĮJ. VO. 
galingųjų valstybių kompromi- gins katalikų ir visų krikščio-
sai, neduodą nieko gero pa- nių reikalus parlamentuose ir bažnytinių žvakių fabriko su
vergtų tautų išsilaisvinimui. An- vyriausybėse, jei kas pradės į vininkas B. Kučinskas numato 
trojo pasaulinio karo metu ir ' iuos kėsintis.
tuoj po jo vien tik Europoje 
buvo užgrobta visa eilė nepri
klausomų valstybių ir tuo būdu 
atimta laisvė daugiau kaip šim
tui milijonų europiečių. Jų tar
pe yra ir Lietuva, jau 20 me
tų nešanti sunkų rusiškojo ko
munizmo jungą. Jai išlaisvinti 
turi būti paskirtos visos mūsų 
jėgos, veikla ir ištekliai.

• Abejuose seminaruose buvo 
gyvų diskusijų- Seminare dėl 
laisvo tautų apsisprendimo dis
kusijose dalyvavo Vaclovas Si
dzikauskas, dr. Ibs- Skeivys, dr. 
O. Labanauskaitė, Stasys Lū
šys- Seminare apie krikščioniš
kąją demokratiją pasisakė Hen
rikas Blazas, Diržys, S. Dzikas, 
Kregždė, P. Minkūnas, J. Pa
žemėmis, inž. Strimaitis, dr. V. 
Vygantas. Užbaigos žodį tarė 
seminaro vadovas Stasys Lūšys.

$2:50 
$1.50 
$1.50

Petras Dūmas, Bostono liet, 
piliečių klubo menedžeris, at
siėmė savo atsistatydinimo raš
tą ir pasilieka, kol draugija su
siieškos naują menedžerį.

Nėra parengimę beveik jau 
nuo Kalėdų Bostono lietuvių pi
liečių klube, nors yra dvi dide
lės salės tam reikalui, šitaip 
lig šiol dar nebūdavo.

Žalgirio tunto skautai, vado
vaujami draugininko C. Kiliulio, 
iškylavo Blue Hill/ apylinkėse 
pasičiužinėdami ant ledo. Sma
giai porą valandų pačiuožus, iš
kyla buvo baigta skaniais pa
vakariais lietuviškoje svetainė
je Brocktone.

Liet. Bendruomenės Bostono 
skyrius šiemet yra labai pavar
gęs. Betgi jau tikimasi naujų 
rinkimų su naujais projektais 
ir gerais užsimojimais.

Juozas Vembrė, judrus vi
suomenininkas, yra uolus mo
kesčių rinkėjas iš pavo kuopos 
narių, širdingai remiančių Va
sario 16 dienos lietuvių gimna
ziją Vokietijoje.

Steponas Strazdas, seniai 
Amerikon atkeliavęs lietuvis iš 
Lietuvos šiaurės, mirė sausio 
8. Buvo gimęs 1884 metais. Bu
vo spaudos žmogus ir įgudęs 
spaustuvininkas. Jaunystėj reiš
kėsi ir poetu. Su savo bendra
darbiais, kad ir jaunesniais dar
bininkais, buvo draugiškas ir

mo teisę laiko natūraliąja tei
se visų tautų, , nežiūrint jų di
dumo, turto nei spalvos. Nie
kas negali jos atimti, paneig
ti ar sulaikyti, nepažeidęs pa
ties Dievo įdiegtos teisės žmo
nėms ir tautoms- W. Wilsono 
14 punktų, buvusios Tautų Są
jungos nuostatai, Jungt- Tau
tų Organizacijos vienbąlsisi pri
imti formulavimai ir kitų tarp
tautinių institucijų pasisakymai 
bei sprendimai sudaro laisvo 
tautų apsisprendimo pozityvią
ją teisę. Visas kultūringasis pa-

GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

231 BEDFORD AVĖ.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikla ventiliacija

Nauja modemiška koplyčia 9er- 
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas Že
miausiomis kainomis. Kaino* tos 
pačios ir | kitus miestus.
Rslkals laukite: Tsl. TR 6-«434

Bačkis, koreferentu — teisiniu- Todėl daug tautų tebėra galin
gesnių kaimynų prispaustos, 

Diskusijas praves keturi Abu kalbėtojai kruopščiai pa- pavergtos ir savo apsisprendi- 
ruoštais referatais, dokumen-

Prieinamiausiomls kainomis su 
labai gerom ižsimokėjimo sąly
gom ir pristatymu j vietą, id 

ONOS IVašKIENBS

BALDŲ KRAUTUVES

PORTRETO, MOMOB, VAIKŲ 
(vairią pron — vestuvių, krtdtyną, gbntedlenlą, pobūvių tr 
pan. nuotrauką; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums 
geromis sąlygomis padarys

Antrasis seminaras buvo š.
Vaikus galima pradėti moky- m 21 Lietuvių Atletų

ti skaityti jau 4 metų, kai tik klubo salėje. Svarstytoji tema 
susidomi skaitymu-

Elementorius ruoštas 25 me
tus. Gausiai iliustruotas dail.
V. Simankevičiaus spalvotais

— krikščioniškoji demokratija 
pasaulyje — tautinės ir tarp
tautinės krikščionių demokratų 
organizacijos. Pagrindiniu kal- 

piešiniais. Yra 112 psl. Išlei
do Ateitis Brooklyne, N. Y. 
Spaudė saleziečių spaustuvė Ita
lijoj. Kaina 2,50 doL Gauna
ma adresu: Ateitis, 910 Wil- _ 
loughby Avė., Brooklyn 21, N. SIN1AN 
Y., ir pas platintojus. Įsigyidte 
tuojau. Savo vaikučiams pada- | jj}( 
rysite didelį džiaugsmą. (Pr.) .. -«,gį

Pirmenybė lietuviams. Rašyti 

lietuviškai ar angliškai adresu

100 metų nuo jo gimimo su- vergtoje * trenlty-
kakties proga Seimelio progra
ma baigiama palaiminimu Švč. asmenys-

Visi studentai yra kviečiami 
Studijų dienose dalyvauti ir 
aktyviai pasireikšti diskusijose. 
Iš tolimesnių vietovių atvyku
siem studentam nakvynės bus 
parūpintos. D. M.

TeL EVergreen 7-4335

STEPffiN AR0M1SKIS 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-BaJsamuotojas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 METROPOLITAN AVĖ. 

BROOKLYN, N. Y.

M. P. BALLAS — Directorlua 
ALB. BALTRŪNAS -BALTON

BOSTONO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA j

Vedėjas
JONAS J. ROMANAS, Sr.

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

Pradėdami naujus metus, Ai
dai pirmuoju straipsniu apžvel
gia praėjusias metas, pavesda
mi kultūrinę, ir
politinę lietuvių, veiklą- X Šo- 
liūnas plačiu straipsniu nagzicl 
nėja lietuviškų paraųiijų pzis- 
blomą. dr. Knatas BL Jw 
pateikia , žinias apie pirmuosius 
lietuvius Amerikoje, o Antanas. 
Musteikis rašo apie*.Amerikos 
sociologų ginčą. .7^

Dailiosios literatūros pusla
piuose randame Mykolo Vait
kaus, Kotrynos Grigaitytės, O. 
B. Audronės ir Antano Gustid- 
čio eiles ir Pauliaus Jurkaus 
“šypseną” — legendą iš seno
jo Vilniaus.

Kūrybos pasauly: dr. J. Gri
niaus — Rytai ir Vakarai tarp
tautinėje knygų mugėje, dr. J. 
Griniaus — Romanas apie re
zistento nelaimingą meilę. 
Mokslo skyriuje: A- Ružancovo 
— Išleidžiama mūsų Lietuva — 
Lietuvos žemės vietovių apra
šymas, A. Mažiulis recenzuoja 
Igno Končiaus “žemaičių šne
kų“ I ir n dali. J. Matusas 
rašo apie lietuvišką rūtų vaini
kėlį ir jo istoriją. Religiniame 
gyvenime — Popiežiaus žygiai; 
Visuomeniniame — A- Pluko 
pastabos apie Baltijos valstybės 
ir Pavergtų Europos Tautų Or
ganizaciją.

Numerio pagrindines ilius
tracijas sudaro A. Kezio, S.J., 
nuotraukos

buvo numatytos vas. 3 
field. N. J.

Newarko vyčių kuopa 
dina lietuvišką kryžių, 
bus šventinamas birželio 
ne kovo 17. kaip praėjusiame 
Darbininko numeryje rašyta.

Kataliku Federacijos New 
Yorko — New Jersey ap. val
dybos posėdyje sausio 21. Ap- 
reiškimo par- klebonijole. bu- 
vo aptarti apskrities veiklos 
reikalai. Daug dėmesio skirta 
svarstymui, kaip Įtraukti jauną
ją karta i katalikiškos akcijos 
darba. Taip pat buvo aptarta 
katalikų seimelio programa. A 
LR Katalikų Federacijos New 
Yorko — New Jersey apskri
ties seimelis šaukiamas kovo

LAISVĖS VARPAS
Vedėjas

P. V 11 č I N I 8 
Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM bangomis 1190 kilociklų 
FM bang. 105J megaciklg 

iŠ
WK0X, Framingham, Mas*.

New Yorko ir New Jersey 
Lietuvių Studentų Sąjungos 
skyriai vasario 3-4 ruošia stu
dentams studijų dienas.

Pradedama vasario 3 d., 12 
vai. Atletų klube, 1332 Halsey 
St. H- Blazo paskaita “Rezis
tencija Lietuvoje” ir diskusijo
mis tema “Lietuvių poezija 
amerikiečių akimis”. Diskusi
jom sutiko vadovauti Algirdas 
Landsbergis. Koreferęntais da
lyvaus keletas intelektualų iš 
amerikiečių. Pirmos dienos pro
grama bus užbaigta šokiais 8

išmokys vaikus lengviausiai 
skaityti

Elementorių paruošė žinomas 
pedagogas Ignas Malinąs pačiu 
naujausiu metodu. Išmokti skai
tyti rėkia tik pusės laiko, ne
gu kitais metodais. Tik duok 
elementorių, ir paskaityk pirmą 
jį skiemenį. Toliau vaikai pa
tys skaitys- . _ a

greičiu.
Albinas Gražiūnas gyvai pa- Paskubėkime! Daug šiems 

pildė referentą, plačiau susto- metams (atnaujino ar užsisakė 
damas ties krikščioniškosios de- Darbininką Lithuanian Furnitu- 
mokratijos ideologija, pagrin- re krautuvėje, 366 W. Broad-

čioniškoji demokratija nėra ti. Darbininkas dabar, be įdo- 
Bažnyčios instrumentas, bet pa- mių aprašymų, daug ir visokių 
sauliečių dalyvavimas politinė- paveikslų įdeda.
je ir socialinėje veikloje savo '

mo pareikšti, o tuo h.biau jį atsakomybe. Krikščionys demo- nir*i* nnri/vn* 
tais, jų citatomis supažindino realizuoti tuo tarpu negali kr2tai^ pontinės partijos, F L E C I A F K t K Y B Ą
seminaro dalyvius su laisvo tau
tų apsisprendimo teise ir Jung.
Tautų nuostatais- Katalikų Baž
nyčia laisvo tautų apsisprendi-

Studijiniai seminarai New Yorke
Lietuvių Krikščionių, Demo

kratų Sąjungos New Yorko sky
rius parodė naujos iniciatyvos 
rengdamas visuomeninio ir po
litinio pobūdžio studijinius se
minarus. J seminarus ateina ne 
vien krikščionys demokratai ar 
katalikų* pasaulėžiūros žmonės, 
bet ir kitokių pažiūrų lietuviai, 
besidomį tautiniais ir tarptau
tiniais visuomeninio gyvenimo 
bei politikos įvykiais.

Pirmasis seminaras įvyko 
1961 lapkričio 19. Jame gvil
denta laisvo tautų apsisprendi
mo teisė ir Jungtinės Tautos, saulis ją pripąžįsta ir jos buvi- 
Pagrindiniu referentu buvo mu didžiuojasi, bet nepajėgia

PRANAS W AITRUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Ir BALSAMUOTOJAS

bėtoju buvo Pranas V abi audras, 
korefėravo Albinas GreBOnas.

Pranas Vainauskas, sistemin
gai ir išsamiai paruošta refe
ratu pavaizdavo visą krikščio
niškosios dęmoksatijos istoriją, 
paKesdamas Ozanamo, Ketele- 
rio, Windhorsto didelius dar
bus, nurodydamas nepaprastai 
didelę reikšmę Laono Xin En
ciklikos Rerum Novarum ir Pi
jaus XI Ouadragesizno Anno-

Pokariniais laikais iškilo nau
jos stambios asmenybės — 
Ad&auer, Robert Schuman, De 
Gasperi ir visa eilė kitų viso
se Europos tautose, Pietų Ame
rikoje ir net spalvotame pasau
lyje. Antrasis pasaulinis. karas 
iškėlė daug naujų tarptautinių 
problemų ir paliko daug maiša
ties tarptautiniuose santykiuo
se- Jiems švelninti ir bendro
mis jėgomis spręsti būtinai rei
kėjo veiklos tarptautiniu mas
tu. Todėl buvo atgaivintos ar 
naujai įkurtos tarpt, krikščio
nių demokratų organizacijos. 
Karo nusiaubei kraštų atstaty
mas ir kieta kova su norinčiu 
įsigalėti komunizmu buvo ir te
bėra jų pagrindiniai uždaviniai.

Po karo audrų krikščioniš
koji demokratija iškilo kaip 
konstruktyviausia ir pajėgiausia 
politinė srovė Europoje. Į jos 
rankas atiteko beveik visų vals
tybių vykdomoji ir įstatymų lei
džiamoji galia. Jei Prancūzijo
je, Vokietijoje ir Italijoje ne
įsigalėjo komunizmas ir paly
ginti greitai tie kraštai atsista
tė iš karo griuvėsių ūkiškai, 
be jokios abejonės, nulėmė ap
dairi ir sveikai išplanuota vi
daus ir užsienio politika, ku
riai vadovavo tų kraštų krikš
čionys demokratai.

Daugelyje Europos kraštų ir 
dabar. krikščionys demokratai 
tebevadovauja ir tebėra spren
dėjais, Pietų Amerikoje, nors 
tie kraštai ir yra katalikiški, 
krikščionių demokratų partijų 
visai nebuvo arba buvo labai 
silpnos. Dabar reikalai keičiasi 
ir ten. Krikščioniškoji demo
kratija leidžia giliau- savo šak
nis ir jų įtaka auga dideliu

geras darbe patarėjas.

... t


