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Lietuvos nepriklausomybes sukakti mini Amerika
Lietuvos nepriklausomybės tuvių parapijos klebonas; At- 

sukaktis Amerikoje šiemet mi- stovų Rūmuose invokacijai pa- 
nima ypatingiau tuo, kad pro- kviestas kun. Juozas Vaškas, 
ridentos Konnedy priima vasa- MIC, iš Chicagos. 
rio 16 dieną lietuvių delegaci
ją, kurią sudarė Bendruomenės 
ir Alto atstovai.

Senate vasario 16 invokaci-

Pagal tradiciją eilė guberna
torių paskelbė proklamacijas. 
Jos| kreipiamas dėmesys į Lie- 

___ ______ _ _ tuvos ilgaamžes valstybines tra- 
jai yra pakviestas prelatas My- dicijas, pabrėžiama, kad Ame- 
Icotas Kemėšis, Elizabetho lie- rika nepripažįsta įjungimo į So-

vietų Sąjungą; reiškiamos vil
tys, kad sovietinė vergija bus 
pašalinta. Iki vasario 16 tokias 
proklamacijas paskelbė Con
necticut, Illinois, Maryland Mas- 
sachusetts, *New Yorko, Ohio, 
Oregon, Texas, Wisconsin, No. 
Dakota gubernatoriai-

Jie išrūpino audienciją B. Rūmuose

Nepriklauso uybes sukaktis 
k komitetas pavergtųjų

Ifeftms atstovui Yashingtone L Rajeckui
Valstybės sekretorius Dean 

Rusk vasario. 13 atsiuntė Lie
tuvos atstovui Washingtone 
Juozui Rajeckui laišką ryšium 
su Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktimi. Laiške rašoma:

visi jūsų tautiečiais dėl jų at
sidavimo laisvei. Jungt. Vafs-

ti sovietinę Lietuvos aneksiją, 
laiko tai savo parama Lietu
vos reikalui, o taip pat savo 
tikėjimu, kad lietuvių tauta iš
tvers-

Lietuvos Nepriklausomybės toks niekšiškas, kokį sovietai 
šventės minėjimas, kuris yra padarė Lietuvai, kad ir kaip 
iškilmingai daromas visur, kur ilgai jo padariniai egzistuotų, 
tik yra lietuvių laisvajame pa-' nesukuria naujos teisės, o, prie- * 
šaulyje, turi daugialypės ir Šingai, pažeistąją padaro tik 
svarbios reikšmės. Švęsdami aiškesnę bei kilnesnę- 
1918 metų vasario 16 dienos 
aktą, kuriuo buvo atstatyta Lie- i kad teisė yra moderninės ei- 
tuvos valstybė, mes, užsienio vilizacijos pagrindas. Tai imą 
lietuviai, liudijame laisviesiem 
kraštam, kad lietuvių tautos tei
sė būti laisvai, suvereninei bei 
nepriklausomai nėra įsisenėju
si, bet palieka visados galioje 
nežiūrint to, kad Sovietų Są
junga yra ją sunkiai pažeidusi

Yra neginčijamas dalykas.

dėmesin net ir sovietai, kurie 
savo neteisėtus darbus, agresi
jas, tautų ir žmonių priespau
dą stengiasi pridengti tariamo, 
melagingo teisėtumo skraiste. 
Reikalaudami, kad Lietuvos 
laisvė būtų atstatyta, tuo pa- 

ir toliau pažeidžia, laikydama Čiu prisidedame prie civilizad* 
mūsų kraštą neteisėtoj okupaci
joj. Ta mūsų tautos teisė tebe
galioja ne tik kiekvienam lie
tuviui, kur jis bebūtų, krašte 
ar užsieny, bet taip pat ir ob
jektyviai. Nes smurtas, o ypač

DR. PETRAS VILEIŠIS, L. Ben
druomenės tarybos narys, kurie 
ėmėsi iniciatyvos audiencijai.

THOMAS DODO, Connecticut 
šen. dem., tarpininkavęs audienci
jai gauti.

metiny proga aš pareiškiu 
Jums, icaip Lietuvos atstovui. 
Jungtinių Valstybių ir tautos 
geriausius linkėjimus lietuvių 
tautai. Nors, jų nepriklausomy
bė buvo nuslopinta prievarti
niu įjungimu į Sovietų Sąjun
gą, tačiau lietuvių tauta nepa
liovė rodžiusi savo pasiryžimo 
išlaikyti savo idealus ir tauti
nį palikimą. Amerikos tauta ž»-

Kongresmanas Edward J. 
Derwin$ki, Illinois r., vasario 
12 kreipė Atstovų Rūmų dėmė
si, kad Lietuvai ir kitom pa
vergtom tautom būtų padary
tas konkretus žygis — sudary
tas specialus Atstovų Rūmų ko
mitetas pavergtom tautom. Pri
minė, kad tos rūšies rezoliuci
jas sukliudė darbų tvarkos ko
mitete valstybės departamento 
įsikišimas. “Valstybės sekreto
rius Rusk ir jo dvasios rašy
tojai pasirodė nepažįstą Euro
pos tikrosios istorijos ir esą ne
rimą keliančio nusistatymo dėl 
Sovietų dominavimo pavergtose 
valstybėse”. Dėl to Kongresas 
turėtų imtis tvirtos akcijos su
daryti specialų komitetą pa
vergtom tautom Atstovų Rū- rika gavo dar Frederįc L. Pry—darbininkų darbo — tiem, kū
muose.

POWERS, ABEL
IR OPINIJA

Amerikos lėktuvo U-2 lakū
nas Francis Gary Powers ir so
vietų šnipas pulk. Rudolf Abel 
vasario 10 Berlyne buvo iškeis
ti. “Priedo” prie Powers Ame-.

Prez. Kennedy vasario 14 
spaudos konferencijoje pareiš
kė:

— Lakūnas Powers bendra
darbiauja vyriausybės organų 
apklausinėjamas, paskui su jo 
pareiškimais susipažins Kongre
sas. Kai tik apklausinėjimai 
bus baigti, bus leista kalbėtis 
su juo spaudai. — Atominiai 
bandymai Christmas saloje ne
bus atnaujinti prieš nusigink
lavimo konferenciją, kuri pra
sidės kovo 14. — Automatai 
per metus išstumia 1,800,000 
darbininkų. Per dešimtmetį rei
kia surasti kas savaitė 25,000

MASKVA IR VĖL MOSUOJA ALYVŲ ŠAKELE IR. 
REIKAUUJA BERLYNO ORO KORIDORIŲ -

* Į . 
nuteistą 30 metų. Valst. sekr.
Rusk pasiskubino aiškinti, kad 
pasikeitimas nuteistais šnipais 
neturi nieko bendra su byla 
dėl Berlyno ir Vietnamo, nors 
prisideda prie palankesnės at
mosferos-

Chruščiovas toliau pasiūlė, 
kad kovo 14 Ženevoje susi
rinktų 18 valstybių viršūnės. 
Nebūtinai visi — kalbėjo Chruš
čiovas.

Amerika vasario 13 labai at
sargia forma siūlymą 
Tačiau paliko atviras duris, pa
siūlydama prieš 18
ją pirma susitikti trim 
nių reikalų ministeriam, o 
šūnes palikti paskesniam 
kui, jei tektų įsikišti ir galvom. 
Prieš atsakydama, Amerika ta
rėsi su Londonu ir Paryžium.

lyno oro koridoriuose, kurie Kaip ir anksčiau, 
yrą rezervuoti tik vakariečių siūlė galimai švelnesnę 
lėktuvam. Sovietai nepaisė, kad ” ‘
Amerika, Anglija ir Prancūzi
ja atmetė tris Sovietų pareiški
mus, kad du oro koridorius

Maskva — Washingtonas — 
Londonas — Paryžius vėl dė
mesio centre- Maskva atnauji
no viršūnių konferencijos siū
lymus. šiuo tarpu ne 3 viršū
nių, bet 18.

Kad atmosfera būtų palan
kesnė. Maskvos iniciatyva va
sario 10 Maskva ir Washingto- 
nas pasikeitė šnipais. Sovietai 
grąžino Amerikos lėktuvo U-2 
lakūną Powers, nuteistą 10 me
tų. Washingtonas perdavė So
vietam jų šnipą pulk. Abelį,

kad sulaikytų Ameriką nuo ato
minių bandymų atnaujinimo. 
N. Y. H- Tribūne (R. Drum- 
mond) aiškino, kad Maskva ne
suinteresuota nusiginklavimo 
konferencijoje pačiu nusigink
lavimu, bet vėl tik propaganda,

or, amerikietį, kuris vak. Ber
lyne buvo studentas ir kuris 
buvo rytų Berlyne suimtas. 
Opinijoje mainai entuziazmo 
nepadarė. Kai kurie laikraščiai, 
spėliojo, kalį Maskva norėjo at
siimti Abelį, nes jis per ilges-

rie yra mašinų išstumti, ir tiem, 
kurie yra nauja jėga darbo rin
koje.

įsakyta šauti atgal, jei bus į 
Prezidentas nesutin- juos šaujama. — Robert Ren

ka su gub. Rockefelleriu, kad nedy į Rusiją nenumato, dabar 
Punta dėl Este konferencijoje vykti. — Atsarginiai, pašaukti 
Amerikos diplomatija kapitulia
vo- — Pietų Vietname Ameri-

nį laiką kalėjime galėjo išpa- kos kariai nėra kovojanti ka- 
sakoti savo bendradarbius. Po- 
wers Amerikai gali būti svarbus 
tik tiek, kad išaiškėtų, kokiu 
būdu 1960 prie Sverdlovsko 
nukrito jo lėktuvas. Jis nelai
komas Amerikos herojum, rašė

kuriai ir turi pasirodyti pats vienas laikraštis. Jis; neįvykdė 
Chruščiovas.

riuomenė. Tačiau dabar jiem

ryšium su Berlyno krize, nebus 
paleisti, kol yra krizė, ar iki 
bus paruoštos specialios divizi
jos.

VILNIUJE,ŽYDUS NUTEISĖ SUŠAU
DYTI. DEL SPEKULIACIJOS?

Kėsinasi į 
oro kelius

konferend-

. Sovietų sprausminiai lėktu
vai vasario 14 pasirodė Ber-

Paryžius kalbėjo už 
atsakymą.

Ko nori Chruščiovas, 
damas viršūnių

Londonas 
nę formą.

jam duotų tarnybinių instruk
cijų net tiek, kiek tai padarė 
bulgarų lakūnas, sunaikindamas 
filmus. Spauda iškelia tik vie
ną propagandinį laimėjimą: So
vietai, kurie gynėsi nieko bend
ro neturėję su šnipu Abelių, 
dabar buvo priversti prisipa
žinti, kad tai jų šnipas.

Iniciatyva derybom dėl Abe
lio grąžinimo pasirodė iš Berly
no prieš 9 mėnesius. Tada laiš- 

Berlyno Abelio žmona, ar 
jos vardu, kreipėsi į advo- 
Amerikoj, kad rūpintųsi

ku iš 
bent

Abelį iškeisti

perleistų Sovietų lėktuvam tam 
tikram laikui.

Ko nori Chruščiovas, siūty- 
damas viršūnių konferenciją? 
N. Y. Times spėjo, kad So

vietai siekia įtampą atleisti tam,

Sovietų agentūra Tass vasa
rio 10 paskelbė, kad Vilniuje 
buvo nuteisti sušaudyti keturi 
žydai, kaltinti valiutos speku
liacija; kiti nubausti mažesnėm 
bausmėm.

Eltos Informacijos mini iŠ 
“Tiesos” ir teistųjų pavardes. 
Basia Reznickienė padariusi pi
niginių operacijų už 2.5 milijo
nus rublių. Jos vyras Aronas 
Reznickas važinėjęs į Maskvą, 
Minską, Slucką, supirkinėdamas 
dolerius, svarus, caro auksinius 
rublius, brangenybes. Reznic- 
kai turėję spekuliacijos sėbrą 
Rokotovą, kuris jau anksčiau 
buvo sušaudytas- Fiodoras Ka- 
minevas, Vilniaus geležinkelių 
ligoninės kirpėjas, nuo 1956 
vertęsis pinigų prekyba už 5 
mil. rublių ir iš to turėjęs pus-

antro milijono pelno. Michailas 
Rabinovičius padaręs apyvartą 
už 5 milijonus, jis nupirkęs 
deimantą už 114,300 rublių. 
Maksimas Melamedas padaręs 
apyvartos už 1.5 mil- Rachmi- 
lis Vidris vertęsis nuolatine 
spekuliacija. Zelda Zismanovič 
apyvarta siekusi 150,000. Pre
kybinių santykių ji turėjusi ir 
su Klaipėdos klebonu Povilo- 
niu . • / Tai priminus buvo pro
ga “Tiesai” pasisakyti iš naujo 
prieš kunigus ir rabinus.

N.Y.H. Tribūne aiškina, kad 
nuteistieji žydai esą atpirkimo 
ožiai už ūkines nesėkmes. Re
tai kada sovietinė spauda rašė 
apie kriminalinius nusikaltimus.
O dabar per paskutinius tris ti mūsų tautos interesus lais- 
mėnesius su smulkmenom vaiz- vajame pasaulyje ir dirbti jos 
davo apie mirti nuteistuosius 12 laisvės atstatymui, 
žydų už “ekonominę veiklą”.

jos gynimo nuo sovietų pastan
gų ją sunaikinti, mes tuo pri
sidedame lygiu būdu prie Vaka-' 
rų pozicijų stiprinimo prieš so
vietų vertimąsi pirmyn. Lietu
vos ir kitų Sovietų Sąjungos 
pavergtų tautų laisvės byla tei
kia Vakararhs nesugriaunamą 
argumentą prieš sovietų propa
gandą. Dar daugiau: neįmano
ma moraliai ir politiškai gin
ti, pavyzdžiui. Vakarų Berlyno 
ar Laoso arba Vietnamo lais
vę, nutylint kartu sovietų už-. 
valdytų Vidurio ir Rytų Euro
pos kraštų likimą. Todėl vie
nas mūsų, užsienio lietuvių, pir
mųjų uždavinių yra nuolat pri
minti Vakarams, kad gindami 
mūsų tautos interesus, mes ne
trukdome nei tarptautinės tvar
kos, nei taikos- Mes joms tik 
patarnaujame, nes nuo to lai
ko, kada Sovietų Sąjunga gavo 
galimumą pavergti pusę Euro
pos, nebėra tikros taikos- 
tarptahtiniai santykiai yra so
vietų giliai sukrėsti. Ir vienin
telis kelias išeiti palaipsniui iš 
dabartnio tarptautinio chaoso 
tėra visuotinis laisvės idėjos 
stiprinimas, apsisprendimo tei
sės reikalavimas pirmiausiai So
vietų Sąjungos pavergtoms tau- ' 
toms ir bent moralinis atviras 
joms daromų skriaudų pasmer
kimas.

Yra daug žymių,kad sovietų 
priespauda Lietuvoje vykdoma 
vis naujais ir pavojingais tau
tai būdais. Be įprastų komunis
tinei santvarkai priespaudos 
priemonių, nukreiptų prieš bet 
kurią laisvę, sovietų okupacinė 
valdžia stiprina rusinimo akci
ją. Pastoviai plečiama rusų dės
tomoji kalba mokyklose ir ru
sų mokyklų tinklas. Vis dau
giau aiškėja siekimas versti 
jaunuomenę .keltis iš Lietuvos 
į Sovietų Sąjungą ta priedan
ga. kad krašte nesą pakankamai 
darbo- Okupacinė valdžia ruo
šia naujus smūgius prieš dva- 
siškiją ir tikinčiuosius ir pla
nuoja per artimiausius trejus 
metus sunaikinti Lietuvos Baž
nyčią. -

Šitų skriaudų bei pavojų aki
vaizdoje Nepriklausomybės at
statymo akto sukaktis tepaska- 
tina mus, užsienio lietuvius, gin

Stasys Lozoraitis

Pietų Azijoje padėtis labiau linksta į karų
AMERIKA IR LAOSAS

Amerikos žvalgyba pripaži
no, kad Laoso vyriausybės pra- vadovybė ragino prezidentą pa
nešimai apie šiaurės Vietnamo skelbt informaciją, kiek Ameri

ka jau yra įėjusi į karą Vietna
me- Sykiu respublikonai pasi
sakė už Amerikos tvirtą liniją.

— Azijoj* Thailandas vasa
rio 13 pasiuntė kariuomenę

1 giau pinigų gauti. Viltis suda- prie Laoso sienos. Nori apsi
ryti koalicinę vyriausybę maž- ! - • ____ ___ ___
ta. invazijos. jus”, kad jie nenori viršūnių , T* • •*“- “
- Laoso i apgulta Nam Tha Nehrw ir konferencijos. kardinolų. Dabar jų yra 78.

m Indijos spaudoje buvo pa- — Soviotę spauda ėmė kai-,
n"leista 300 Parašlutl- skelbtas Indijos min- pirm, tinti maršalą Timošenko už ne- Kalangos proz. Tshombo 

ninku jgu ai pnn - Nehru sveikinimas Castrui: pasisekimus antrame pasaulio Paskelbė, kad iš Katangos_ jau
. AMERIKA IR VIETNAMAS “Sveikinimai Fidel Castro ir kare. Jis buvo apsaugos komi- aMeisti visi baltieji pareigūnai.

sąrąs 1941, kada karas prasi- — Kongo min. pirm. Adoula 
dėjo. Prieš savaitę pasmerkė po vizito VVashingtone kėliau- 
buvusį užsienių reikalų minis* ja į Maskvą. Nori rodytis esąs 
terį Višinskį. “neutralus”.

tų Vietname jau esą 4,000 ru 
Amerikos karių. Respublikonų

agresiją į Goą 

mtina nutraukė dip-

Alžiro taika 
po savaitės?

kariuomenės pasirodymą Laose 
yra teisingi- Kariuomenės atė
jo 10-20,000. Anksčiau tais pra
nešimais netikėjo- Manė, kad

tematinius santykius su 
vasario 8. Tai jau 
prez. Frondizi turėjo keisti po
litiką, spaudžiamas kariuome
nės.

SOVIETUOSE

Kuba 
kartu

RUOOLF ABEL

— Prancūzijos — Alžiro tai
ka būsianti pasirašyta kitos sa
vaitės pradžioje.

— Altine neramumai auga. 
Orane, antrame pagal didumą 
Alžiro mieste, teroristai su
sprogdino 44 bombas musulmo
nų gyvenamoje vietoje. Kai mu-— denerų Spa <*4a eme Kai- __kalhama kari nru J ~•---------

saugoti nuo galimos komunistų tinti Amerikos "karo kurstyto piežius Jonas JS in£

jų menesių eigoje 7-10 naujų lu ir 2i, sužeista 42.

Nixonas iš respublikony populiariausias
— Gallupo institutas rado, —Maskva vasario 13 prane- 

kad tarp1 respublikonų tebėra šė Washingtonui, kad nori pirk- 
populiariausias Nizonas. Už jį tis iš Amerikos patentus. Lig 
pasisakė 51 proc., už Goldwate-, šiol juos vogdavo ir autoriam 
rį 20, Rockefellerį 16. Tarp vi- jokių honorarų nemokėdavo- 
su balsuotojų Nizonas surenka -. . __ .
<ūbar 23 proc.. Goldwateris 15.
RockefeUeris 15. adomu, valstybės departamen-

4as nedavė vizos atvykti | New 
Yorką, kol jis nepateiks Adou* 
los vyriausybės paso, o Adou- 
la pareiškė paso neduosiąs.

Amerikos laivų naikintojų linkėjimai Kubai. Tikiu jos pa- 
grupė vyksta į Pietų Vietna
mą saugoti jo krantų nuo ko
munistų partizanų. Dabar Pie-

žanga. Esu prieš agresiją į.Ku
bą ir į bet kurį kitą kraštą”. 
Tai sveikinimas po to, kai Neh-

-— Vokietijoje teismas pa
smerkė 4 metam pirmą Sovie
tų Sąjungos pilietį — prekybi
nės misijos narį už šnipinėji
mą ir vokiečių verbavimą šni
pinėti. Suimamas 1960 jis mė-

— Adenoueris ir de Gaulfo 
vasario 14 susitiko Baden - Ba
dene tartis dėl Europos peliti
nės ir ūkinės vienybės. Aden- 
aueris jai labiau pritaria, de 
Gaulle santūrus.

— Prancūzija uždarė visus 
svetimšalių legiono verbavimo 
punktus.

KUBA PASITRAUKB
Kuba nelaukė, iki ji bus iš- 

mas vasario .13 nutarė pakelti mesta u Amerikos Valstybių 
gino nuryti popierėlį su įrodo- darbo kompensacijos atlygini- Organhscijos — vasario 14 po- 

mą savaitei iŠ 50 dol. iki 55- skelbė, kad pasitraukia pati.

— New Yorico valstybės sėt

inąja medžiaga.
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Naujienos vasario 1 atsiliepė 
dėl Vilnies pranešimo, kad su
sektas asmuo, kuris Vilnies ar
timiem žmonėm siunčiojo slap
tus laiškus. Tas asmuo esąs Juo
zas Dilys, kuris prieš kiek laiko

VILNIAUS KATEDRA, išniekinta Lietuvos šventove, kurios iv. Kazimiero koplyčioje {rengtas ateistinis 
muzčjus. '

N «i 1W MlijSR 
ętMųpięčių lietuviai yra iaisvą- 
jen pasauliui tiiid&uinkaL 
Kremliaus viešpačiai neatsisakė 
šūki*, kuris yra iškaltas ast 
T»jne maitadėiras Maskvoje: 
Mes nukąri aiidmp jpMairtjį, mes 
pakeisime pasaulį! Chruščiovas 
šiandien kitais žodžiais tą pa
tį kartoja. Sovietų Rusįjps ąt-

tMdMMk - JAV AnftiMrikodMB 
iMM A-'SteKMMrlM. !»►. 
kri&o 25 (teikė J. T- pilnaties, 
pmųmnunu tuo KtausHnu. ras
tą. ĮTaiiiriut 'HĮflįnijĮįi.li '

UNION TOURS — 1 East 36th Street, New York, N. Y.

mų jau priimtą įstatymą nepri
statyti paštu komunistinės pro
pagandos- Draudimas veikė 14 
metų. Pernai kovo mėn. pre
zidentas Kennedy draudimą nu
ėmė. Kongresas nori jį vėl grą
žinti. čia komunistų interesas 
sutampa su liberalų atstovauja- tuviškų socialistų nusistatymus- 
ma linija. Bendrų punktų tarp 
komunistinės Laisvės ir N. Y.

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

O laikraščio pasakos apie 
laukiančius diktatūros Lietuvo
je yra pakartojimas to. ką skai
tome iš Lietuvos atsiųstame 
komunistų lapelyje 'Tėvynės 
Balse"- Nei teisinga, nei origi
nalu. nei pažangu.

Ma***peq** Office:
HicksvIDe Ro*d and Jcrvsakm Avenue 
Prtetals Holiday Park Shopptng Center 

M&saapeąua, N. Y.

tikomunistų’ ir antidemokratinį 
sąjūdį ir seka pasakas, kad tai 
mūsų kelias ir Lietuvai vaduo
ti”. — Dar specialus atsiliepi
mas ir apie Darbininką: “Vie-

dai 1961 lapkričio 22 d. pareiš
kimą, žadėdynas sovietinį kolo
nializmą kelti J. T. - Tikėkimės, 
kad tai tik .pradžia Vakar? «k- 
cl|o* prieš Soyiet? kolotiializ- 
mą, jų teritorinės ekspansijos

: /mdBcttafdpsU

Vilnoni* medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
Silkinės, maiiytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
Salikai — Geriausio* rūSies pigiausiomis kainomis. Specialu* pa
tarnavimas pamosiant pakistus j Europį! Pamėginkite užeiti pa* 'j - r 
mus ir būsite patenkinti.

APLANKYKITE MŪSŲ SKYRIUS: 
BROOKLYN, N. Y. — 974 Manhattan Avenue
CHICAGO 22, III. — 2219 West Chicago Avenue
LO8 ANGELES, CALIF. — 344 North La Brea Avė.

jos’- Taip pat pilnai sutinkame 
su tuo didlapiu, kai jis griežtai 
atmeta reakcionierių pasimoji- 
mą Kongrese pravesti įstatymą, 
kuris priverstų vyriausybę neį
sileisti jokios literatūros iš so- nuolių ‘Darbininke’ teko matyti 
cialistinių kraštų’

Čia kalbama apie atstovų Rū- veikslą, matyti, pranciškonai ir 
jų samdomi gudrūs inteligen
tai svajoja apie salazarinę atei
tį Lietuvai, o kiti, dar praei
tyje ragavę Smetonos dikta
tūros malonumų, tikisi grįžtant 
palaimintus Antano laikus”.

Tai balsas, kuris parodo lie-

švęsdami Vasario 16, lietu
viai- yra Bepaprastai dėkingi 
JAV vyriausybei ir Tautai, kad 
ja nepripažįsta Lietuva bei 
ja kaimynų inkorppracija į 
Sovietą Sąjungą ir tebelaiko ga
liojančiomis visas sutartis, ku
rias su Lietuva yra pasirašiu
sios. Šioji JAV laikysena tei
kia mūsų Tauta šventei ir 

juasmingumo, ir iškilmingumo, 
ir oficialumo. Ma džiaugiamės, 
kad kasmet Vasario 16 proga 
susilaukiame iš JAV Vyriausy
bės ta laikysena patvirtini
mo, o Senate ir Atstovų Rū
muose Vasario 16 paminėjimo. 
Tai didelė mums, ypačiai pa
vergtai lietuvių tautai paguoda 
ir parama, šiemet ypač malo
nu, kad JAV prezidentas J." F. 
Kennedy Lietuva nepriklauso
mybės paskelbimo istorinę die
ną sutHco priimti liežuvi? de
legaciją. Tai moralinis aktas, 
kurio lietuvių tauta niekuomet 
nepamkš-

Paminėtoji JAV laikysena, 
praktikoje patvirtina tai, kas 
yra kilniuose JAV pareiškimuo
se, padarytuose 17 - 19 šimt- 
mečinose, pirmojo ir antrojo 
pasaulinio karo, pokario metais 
ir dabartinio JAV prezidento 
j. F. Kennedy. Yra pabrėžia
mi principai laisvės ir laisvo 
tautų apsisprendimo teisės klau
simais. Vieni jų yra deklaraty- 
vinio pobūdžio, kiti yra tapę 
pozityvine teise. Mums, kovo
jant už Lietuva suvereninių 
teisių vykdymo atstatymą, tie

Būta ir tokių “sutapimų’ 
Kongreso komisija išaiškino N. 
Y- Times štabe bendradarbių, 
kurie dengėsi “amendmentais”, 
kai buvo klausiami, ar priklau
sė komunistų partijai.

Sutari* ir H kita pusės
Keleivis sausio 31 str. “Va

duotojai iš dešinės”, rašydamas 
apie “dešiniuosius antikomunis- 
tus”, kartojo tas pačias mintis 
kaip ir N. Y. Times. Paskuijiri- 
dėjo dar apie santykius tarp ka
talikų ir “dešiniųjų antikomu- 
nistų”- Esą “dabar visokių an
tidemokratinių sąjūdžių pirmo
se eilėse matai nemažai kata
likų, o Bostono arkivyskupas 
Cushing gerais žodžiais atsilie
pė apie John Birch Draugija 
vadą, gi kiti bažnyčios pareigū
nai aktingai reiškėsi McCarthy 
ir reiškiasi dabar įvairiuose fa
šistiniuose sąjūdžiuose”. — Pri-

Kur nuomonės sutari*
Laisvė sausio 30 vedamajame: 

“Toks atsitikimas, kad galima 
būtų susikalbėti su N. Y. Ti
mes, yra labai retas, labai ne
paprastas dalykas. Todėl džiu
gu. kad šiuo tarpu net dviem 
klausimais mes galime nuošir
džiausiai paremti to didlapio 
nusistatymą. Pilnai sutinkame 
su juo. kai jis (sausio 24) savo

135 Broathvay at Bedford Avė. 
Brooklyn. N. Y. 
STagg 2-M7*

Kektas naujų siuntėjų nuima pasakojo, kad jų ankstesnieji 
sūjniiAląl gzM* jiMal» utitanių. o priežastys to buvo — netaisyk
lingas dokumentų ir įvairūs prasilenkimai su taisyklė-

Kai kuri* poalmjo, £M ankstesnių siuntinių gavėjai turėjo 
mokėti papiidoani* asokaačms, nes dokumentai nesutiko su daik-

. Firma UNION TOURS įsteigta 1931 metais. Per 31 metų siun
tinių UunUmo veiklą M Vienas mūsų išsiųsta* siuntiny* nebuvo 
grąžinta* aiustėjui ir M* viens* siuntiny* nedingo. Mūsų darbas 
nepalygnti tiksiu*, sąžiningas ir garantuotas. Mokesčiai už mūsų 
psiarnavimą temiaiiri. Mūsų 31 metų dovanų paketėlių siuntimo 
patyrimas garantuoja skubų jūsų siuntinių pristatymą ir be jokių 
papildomų rinkhavų. UNION TOURS vienintelė Amerikoje firma, 
kuri duoda RAATISKA8 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 
garantiją, kad jūsų dovanos bus tiksliai pristatytos | paskyrimo 
vietą, per 5 ar 6 savaites.

Savo sandėlyje turime geriausias vilnones medžiagas, megsti- 
nius, {vairius 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 vai ryto iki 4 valandos dieną.

va atstovo ir sąa* vardų Įft 
nuolatinį rūpinimąsi, Lietuva 
reikalais ir grąžų Vasario Y6 
minėjimą snstiMi* fiidiiimsim 
ir gaitagtauaia Mtovge pasau- 
b* vntetybfe a r

Mirime ftidiagą Lietuva kHnrin* <M* JAV tai* 
valstybės atkūrimo aktą — ja ^Jįteeis vadovaujasi, būda- 
nepdkiausomybės paskelbimą. Jnaltiprtauaia galybė, kuri le- 
Svenčiame jo sukaktį. Priame- pa-
BĮUBe įr ‘ Mt|!H>B ■ primename, ’ s. ” .“A” 
kad Lietuva valstybė, pan yra 
Sovietą Rusija olaąpiBta, o 
hetuvią tauta velka sunkų ver
gija juagą, bet tebeegz^tuoja. 
Nėr* i*Mo tarptautisd* akto^ 
tari* uMsy vMistyiMŠB'ėMTh

Eastcrn Parkway Office: 
539 Eastern Parinvay 

at Nostrand.Aite. 
Brooklyn, N. T. 

PResident 3-7*00

kiti sutapimai
dėjo dar ir apie lietuvius: 
reakcija kvepia, ten ir mūsų 
lietuviški reakcininkai negali 
iškęsti savo nagų neprikišę. At
siranda inžinierių ir vienuolių, 
voldemarininkų ir smetoninin- 
kų, kurie norėtų įsijungti ar

dividendo plūs %% specialaus priedo ta^o-.-o- 
sioms sąskaitoms pastovioms daugiau kaip 
keturis metų ketvirčius. Dividendai c^ryal *iro- 
janri metų ketvirčiais pradedant sausio 1, 1962, 
paremti nuolatiniu patenkinamu peuAi.

vedamajame pasmerkia 
grėsė susidariusį reakcinių de
mokratų ir respublikonų fron
tą prieš visus visuomenei nau- 

dirbo pačios Vilnies spaustuvė- dingus bilius. Tiesiog ir pava- 
je rinkėju.— linotipininku. Jis dinta ‘Susivienijimu dėl reakci- jau ir įsijungia į vietinių ‘an- 
suimtas ir bus teisiamas. Anot 
Vilnies, dabar būsiąs išaiškin
tas ir Vilnies langų daužymas.

tų nelogiška, priešinga morali, 
tarptautinei tašei ir sveikam 
protui, kad virš šimto mffijo- 
nų europio^, Atamtieną Sovie
tų Rusija pavergtų ar esančių 
jų donūnaajoje nebūtų taiko
mi laisvės, laisvo tautų apsr- 
^irendimo teisės dėsniai, ku
rie yra taftom! virš 40 Afri
ka ir Azija tautų, kurių dau
guma niekuomet nebuvo nd 
laisvos, nei nepriklausomo.

Tais principais šaukdamiesi į 
laisvąjį pasaulį, mes kalbame 
ne vien lietuvių tautos, bet 
virš 100 milijonų europiečių 
vardu. Laisvasis pasaulis negali 
likti' kurčias tų eurcųdečių 
šauksmui. Ne mes 'vieni dėl 
Lietuvos laisvės kovojame. Dėl 
savo tautų laisvės ir mūsų lais
vės solidariai su mumis kovo
ja viso pavergtos Europa tau
ta. Tai ne tik 'daugiau įpras
miną, bet ir sustiprina mūsų 
kovo pastangas ir jėgas. Jei 
kartais pasitaiko mūsų kovoje 
nesklandumų, netobulumų ar 
mažų nesusipratimų, tai tėra 
tik mažmožiai, nes esmėje mes 
esame vieningi. Mūsų kova ge
dama tyliai, atkakliai ir nepa
laužiamai. Mūs? vis? siekimas 
ir troškimas ta pats — lais
vės Lietuvai ir visiems paverg
tiesiems.

Dėl laisvės ir nepriklausomy
bės lietuvių tauta amžius kovo- 
jo. Savo krauju ji laistė ir lais
to laisvės aukurą. Sibiro lietu
vaičių maldos, išversta į sve
timas kalbas, šiandien pasau
liui atskleidžia mūsų tauto 
dvasia stiprybę ir grožį, lais
vės ilgesį ir krikščionybės dva
sia persunktą žmoniškumą. Mei
lė Viešpačiui, meilė tėvynei, 
meilė artimui — štai lietuvi? 
kovos dėl laisvės prasmingumą

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kL
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.
■ Specialiai žema kaina snmčiaat audinius į ušsienį.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

NAUJAI 
PAKELTI

Atrodo, kad išsivadavę iš ben
dros organizacija su komunis- 

Times Imta ir daugiau. Pvz. tais, jie negalėjo išsivaduoti iš 
neigiamas nusistatymas dėl Ko komunistinės kalba žargono: 
greso priešamerikinei veiklai kai komunistai dabar šodalis- 
tirti komiteto, dėl teismo spren- tus vadina fašistais ir reakdo- 
dimo komunistam registruotis, nieriais. tai socialistai tua var- 

kad dus perkelia dešiniau už save 
stovinčiom grupėm; kai komu
nistai vadina socialistus anti- 
demokratais. tai socialistai tą 
patį vardą perkelia kitiem.

Būdingas neigiamas. laikraš
čio nusistatymas tik prieš vie
ną vadinamų “ekstremistų” rū
šį — prieš ekstremistus iš de
šinės. Toks nusistatymas ame
rikiečiuose jau spėjo pasenti: 
ir Eisenhowėris (resp.) ir vals
tybės sekr. pavaduotojas Cle- 
veland (d.) pasisakė jau lygiai 
prieš abejis kraštutinumus — 
tiek iš dešinės, tiek ir iš kai
res.

“Bet už tą langų daužymą 
Vilnis nuolatos plūsdavo Lietu
va laisvinimo veikėjus ir ter
liodavo Amerika lietuvių Ta
ryba pareigūnus”, pastebi Nau
jiena.

Laurynas Kapočius svečiuose
Keleivis sausio 31 iš Worces- 

ter, Mass.: “Nežinia kokiais 
tikslais čia dažnai lankosi So
vietų Sąjungos ambasada sek
retorius Laurynas Kapočius. 
Paskutinį kartą buvo atvykęs 
sausio 12 d. ir sustojęs pas vie
ną iš 1960 m. ekskursančių. 
Grįžusi iš Lietuva ta poniutė 
vieta laikraščiui papasakojo, 
kad ji visas savo sukneles pa
likusi savo giminėms ir, jei bū
tų ten radusi fygos lapą, tai 
būtų ir paskutinę suknelę ati
davusi, o dabar “flirtuoja” su 
Laurynu.

“Sausio 14 d- maskvinių klu
be Laurynas kalbėjo per pus
antros valanda apie pažangą 
sovietinėje Lietuvoje. Sako, jis 
šnekėjai ir su Juozu Bakšiu, 
kuris nuvykęs į Lietuvą, matė 
tai, ko nenorėjo matyti Miza-
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Vasario 16 ir bolševiku propaganda
Vasario ĮG. kaip Lietuvos ne- netekeblaivaus proto ir neži- 

Driklausmvbės paskelbimo die- notų arta negalėtų patikrinti, 
na, vra istorinė 1918 metų da- kaip E tikrųjų yra buvę. Fak
tą. kurios niekas jau negali tu falsifikacija, kuri paliečia 
nei Ebraukti nei pakeisti, t Is- visai dar nesenas dienas, tik 
toriios faktai nekeičiami-. Gali parodo, kiek melas yra persun- 
keistE Įmonių pažiūros i isto- ' kės visą bolševikine sistemą ir 
rinius faktus bei jų aiškinimą, kiek jisai yra niekingas, 
bet negalima nei užeinčvti nei 
nanaikinti pačiu ivykių. Kas yra 
buvę, tai ir- lieka. Žmonės ne
turi galios į 
perkeitimą.

Malas yra prisispyrus įrodi
nėti. kad Lietuvos nepriklauso
mybė buvusi paskelbta 1918 
Gruodžio 16. o ne visais me
taE anksčiau — vasario 16. 

nepriklausomybės Dar prasčiau, kad tasai “Era- 
1918 vasario 16

buvusios tikrovės

žmogaus prigimtį ir neatidalo- valią. Sušaukė imperat. Jus- 
mai sujungė su savo dievišku tini jonas, kad išspręstų nesan- 
asmenįu; dėl to, tas pats Die- taiką, sukeltą trijų rašytojų — 
vas Sūnus savo žmogiškąja pri- Teodoreto Ciriniečio, R»s ir 
gimtimi yra taip tikras žmogus, 
kaip savo dieviškąja prigimti
mi yra tikras Dievas”. Susirin
kimas dar išleido daugelį ka-

\ TtV. V. GIDŽIŪNASVisuotinių susirinkimų yra 
buvę 20. šiaE metaE popie
žiaus Jono XXIII atidarytas n 

t Vatikano susirinkimas yra 21- 
J Bažnyčios susirinkimų užuo* 
! mazgą randame* dar apaštalų 
.. laikais, šv. Povilui ir jo moki

niam pakrikštijus, daugeliui pa
gonių kilo neaiškumas, ar jiem 
reikia laikyti žydiškus papro
čius, Mozės įstatymu išakytus. 
Tada Jeruzalėje susirinko apaš
talai Petras, Jokūbas ir Jonas Ketvirtas buvo sušauktas 451 
ir daue kunigu, kurie nuspren
dė, kad krikščionim, kilusiem 
iš pagonių, žydiškų papročių 
laikvti nereikia.

VėlesniaE laikaE įvairių ku
nigu ir vyskupų susirinkimų 
randame nemaža tiek Rytų tiek 
Vakarų Bažnyčioje.

Susirinkimai Rytų Bažnyčioje
PirmasE visųotinE Bažnyčios 

susirinkimas 325 buvo sušauk
tas Nicejoje imperatoriaus Kon
stantino, kuris, neseniai atsi
vertęs, pagonių imperatorių 
papročiu laikė save vyriausiu 
kunigu, Pontifex Maximus. ir 
norėjo panaikinti Bažnyčioje 
nesantaiką, sukeltą arijų ginčo- 
Popiežius Silvestras (314 - 335) 
tam nesipriešino. Atsiuntė savo - 
legatus ir vėliau patvirtino su
sirinkimo priimtą tikėjimo iš
pažinimą. kurį patvirtino ir ki
ti popiežiai.

Susirinkimas pasmerkė Ari
jų ir jo sekėjus, neigusius Kris
taus dievyste, panaikino Mele- 
čijaus schizmą Egipte, galuti
nai nustatė Velykų švenčių da
tą, ir išleido 20 kanonų, tvar
kančių vyskupų, kunigų ir ti
kinčiųjų gyvenimą. Susirinkime 
dalyvavo 318 vyskupų, daugiau
sia rytiečių.

Antrąjį susirinkimą, Konstan
tinopolyje, 381 sušaukė impera
torius Teodozijus I, kuris pa
smerkė Macedonijaus mokslą, 
neigusį šv. Dvasios dievEkumą, 
ir Eleido 4 bažnytinės draus
mės kanonus- Kadangi jame 
nedalyvavo Vakarų Bažnyčios 
vyskupai ir popiežiaus Dama
zo I (366-.384) legatai, susi
rinkimas nebuvo visųotinE.

lyvavo ir lemiamąjį balsą turėjo 
popiežiaus Celestino I (422-432) 
legatai- Susirinkime taip pat 
dalyvavo daug rytų ir vakarų 
vyskupų. Čia buvo pasmerktas 
Nestorijus, draudęs Mariją va: 
dinti Dievo Motina, pelagijonų 
klaidos, nagrinėta šv. Dvasios 
paėjimas E Tėvo ir Sūnaus (Fi- 
lioųue) ir įsakyta laikytis Ni- giškąją prigimtį ,ir buvo pa- čią, bet jie nebuvo popiežiaus 
cejos susirinkimo tikėjimo iš
pažinimo.

šaukė imperatorius Marcianas. 
Išspręstas kristologinės dogmos 
klausimas, liečiąs dviejų pri
gimčių susijungimą viename 
Kristaus asmenyje- Buvo tuo 
būdu pasmerkta monofiastų 
erezija, kuri neigė Kristuje žmo . nonų, kurie lietė Rytų Bažny-

skelbta tikėjimo tiesa, kad “Jė- patvirtinti. Dalyvavo per 630 
zuje Kristuje yra tik vienas vyskupų, kurių tik keli E Va- 
dieviškasE asmuo, bet dvi pri- karų Bažnyčios.
gimtys: dieviškoji ir 
ji, nes antrasE 
asmuo, Dievo

Penktasis, Konstsntinopolyj,
553 buvo sušauktas prieš po* 

1537 - 555)

Lietuvos
paskelbimas
vra lindnainąs dokumentų, jį 
pasirašiusiu signatarų ir ano 
meto faktu- Yra faktas, kad 
ano meto okupacinė vokiečių 
administracija buvo uždraudu
si Vasario akta viešai garsinti, 
bet iisai pasklido ir Lietuvoje 
ir užsieniuose. Faktas yra, kad 
po mėnesio laiko Vokietijos vy
riausybė pripažino Lietuvą ne
priklausoma valstybe. Vasario 
16 aktu pasirėmus, 1918 me
tu lapkričio 11 buvo sudaryta 
pirmoji Lietuvos valstybės vy
riausybė. Tuo pačiu aktu buvo 
sušauktas Kaune steigiamasE 
seimas, demokratiniu būdu rink
tas visos tautos, ir jisai 1920 
metais pakartojo Vasario 16 ak-

- to. žodžius: Lietuva atskiriama 
nuo visu ryšiu, kurie’ yra buvę 
su kitomis valstvbėmis. Netru
kus Lietuvą pripažino daugu
mas kitu valstybių. Pripažino 
ir Sovietu Rusija, sutarusi su 
Lietuva sienas,, apėmusias Vil: 
nių bei Gardina, ir 1920 liepos
12 OTtartima isipareigojusi jų respublikas”. Tokios Ekumenišku jE tapo tik vėliau,

jos skelbiamos ir dabar, bet vi- kai jo paskelbtas tikėjimo iš- 
sas pasaulE žino, kiek jos ne- pažinimas (iki mūsų dienų mi- 
priklausomos ir kieno valdomos, šiose kalbamas Credo) buvo po-

Bolševikai dabar norėtų tą Anuomet Lietuvos savanoriai piežiaus legatų ir Kaledonijos 
praeiti išdildyti. Jų imperialis- tas Maskvos užmačias sunaiki- susirinkimo patvirtintas. Susi-

dimas” oasirodė tiktai antro
sios bolševiku okupacijos lai
kais. po praėjusio karo, ir tik
tai po 10 su viršum metų. Pri
vertė bėda. E pavergtų lietu
viu sąmonės negalima buvo iš
plėšti brangios Vasario 16- Tai 
liudiio tylios ir viešos demons
tracijos, suiminėjimai, areštai, 
Nepriklausomybės paminklų iš
vartaliojimai, jaunimo trėmimas 
i Sibirą už patriotines dainas- 
Vasario 16 buvo gyva ir gyva 
paliko. Jai nustelbti iškelta 
gruodžio 16. Kas tai per die
na?

Maskvoie suredaguotu mani
festu 1918 gruodžio 16 buvo 
naskelbta Lietuvos “darbinin
kų ir vargingųjų valstiečių val
džia” ir Lietuvos tarybų res
publika. Tai skelbta “lietuvių 
komunistų vardu”, bet Mask
vos “Ižvestijos” (1918 gruodžio 
25) išsiplepėjo: “Sovietų Rusi
ja -.. sukūrė nepriklausomas 
sovietines Estijos, Lietuvos ir

laikvtis ir gerbti Lietuvos ne
priklausomybę.

no, vykdydami Vasario 16 ak- rinkime dalyvavo tik 150 vys-
ją. Norėtų ta. JE liko ir jE bus, o “gruo- kupų.

Trečiasis įvyko Efeze. 431.

Kalcsdoniįoį, popiežiui Leonui 
Didžiajam (440 - 461) pritariant 
ir sąvo legatus pasiunčiant. Sa

VYSKUPO konsekracija pirmaisiais amžiais.

Teodoro. E Mapsuestija, — ku
rie buvo vienų smerkiami, ki
tų ginami- šio susirinkimo me
tu ir pats popiežius turėjo daug 
nemalonumų, nes imperatorius 
stipriai palaikė klaidatikius. Su
sirinkimas tapo ekumenišku tik 
vėliau, popiežiui patvirtinus jo 
dekretą.

SeštasE, Konstantinopolyje, 
680, buvo sušauktas imperato
riaus Konstantino IV, sutinkant 
popiežiui Agatonui (678 - 681), 
kuris pasmerkė monotelitus, 
skelbusius, jog Kristuje esanti 
viena valia ir vienas veikimas, 
ir paskelbusi dogmą, kad Kris
tuje yra dieviškoji ir žmogiško
ji valia, dieviškas ir žmogiškas 
veikimas, bet žmogiškoji valia 
visuomet paklusni dieviškąja!.

Septintą, Nicejoje, 787 su
šaukė imperatorienė Irenė, po
piežiui Adrijanui I (772 - 795) 
sutinkant ir savo legatus pa- 
siunčiant. Susirinkime dalyvavo 
beveik vieni rytiečiai vyskupai, 
iš viso 360, kurie pasmerkė iko- 
noklastus, naikinančius ir drau
džiančius garbinti šventus pa
veikslus, ir paaiškino, kad gar
binant paveikslus, pagarba yra 
reiškiama Dievui, Marijai ar 
šventiesiems, kuriuos paveikslai 
vaizduoja. Be to, įsakė tikėti 
visų 6 ekumenišku susirinkimų 
paskelbtas dogmas ir Eleido 
22 drausmės kanonus, liečian-

KOKIA YRA ŽMOGAUS GYVENIMO PRASMĖ
rai — teisingi karai” (t. y. ka
rai, kuriuos rengia komunis
tai) Bet Minkevičius to nega
lėjo pasakyti, tad jis sako, kad 
karus pateisina ‘klerikalizmas’. 
Jis negalėjo pasakyti nė to, 
kad tos “militaristinės jėgos”, 
kurios grasina atomais ir ra-

perkeisti sava, bolševikine, pa- džio 16” teliks bolševikinio ---------— —-------- —
šakodami ir įrodinėdami tat ko prasimanymo ir prievartos liu- Buvo sušauktas imperatoriaus Pa'T2 ail-
nebuvo, lyg ne jie, o kiti būtų dijimu. Teodozijaus H. Susirinkime da-

pus- Šį susirinkimą rytų schiz
matikai laiko paskutiniuoju 
ekumenišku susirinkimu.

AštuhtasE susirinkimas, 
Konstantinopolyj, sušauktas 
869, pritariant popiežiui Adri
janui II (867 - 872). Buvo su
šauktas imperatoriaus Bazili
jaus panaikinti Focijaus schiz
mos užuomazgai. Rytiečių ere
zijos ir nesutarimai tikėjimo 
dalykuose ir jų pasmerkimai, 
per kehs šimtmečius besikarto- 

'ję?išaugino neapykantą Romos 
popiežiui. Focijui atsiskyrus 
nuo Romos, rytuose kilo anar
chija; dėl to ir sušauktas su-

Lietuvoje yra toks J. Min
kevičius, kuris • Sovetską j a Lit- 
va laikrašty prisistato kaip “fi
losofijos t mokslu kandidatas”. 
Jis pasakojasi laikrašty, kad ne
seniai studentai jį paklausė: 
kokia yra žmogaus gyvenimo 
prasmė? To paklausimo paska
tintas. Minkevičius atsakymą 
mėgina duoti ir per laikraštį. 
Jo atsakymas, ^ra įdomus tuo, 
kad' parodo, kaip sovietiniame 
režime ’yra sulikviduotas * žmo
gaus filosofinE galvojimas, ir 
į aną jaunų žmonių nuoširdžiai 
pergyvenamą klausimą, jiS te
gali atsakyti tik žodžiais iš ko- 
munistinio katekizmo, pripažin- sjny atomini karą”. — Kalbė- paganau atmesdamas kitas Tesusirinko vos 100 vyskupų, 
ti tik tokius faktus, kokius tas damas apie atominio karo pa- morales, grįžta prie komunisti- Sprendimai buvo patvirtinti po- 
katekizmas skelbia. Keletas to teisinimą ^linkevičius galėjo moralės ir. jos skinamo 
faktus klastojančio galvojimo turėti galvoje kad j irnai sau- žmogaus gyvenimo tikslo. “Filo- 

sio mėnesį Chruščiovas paskel- s°fijos mokslų kandidatas” te-

rie aukojosi. “Tomas Muenzer, 
Stepan Razin, Antanas Macke
vičius aukojosi vardan darbo 
liaudies išlaisvinimo”. Taip au
kojosi/Tačiau “filosofijos moks
lų kandidatas” neturi teisės 
pasakyti, kad tas kunigas An
tanas Mackevičius aukojosi var
dan lietuviu išlaisvinimo iš Ru- ketom, buvo pats Chruščiovas.
sijos okupacijos ir dėl to bu
vo okupantu suimtas ir pakar
tas-

2. Aiškino apie Vakaruose 
netikusią moralę. “Vakaruose 
klerikalizmas yra sąjungoje su 
militaristinėm ir revanšinėm jė
gom. Jis ėmėsi moraliai/patei
sinti atomini karą”. — Kalbė-

Jis grasino Ameriką nušluoti 
raketom ir atomaE. Bet .Min
kevičiui tai nevalia pasakyti.

Nevalia buvo pasakyti nė
Chruščiovo paskelbtų pareEki-
mų, kiek jE turės paleEti ato- . . .. , . . .* ..... sinnkimas, kuris pasmerkėmų Anglijai ir Prancūzijai su- .. ..... ... ,.naikinti schizmą ir Įsake laikytis pra

eitų susirinkimų tikėjimo tiesų.
3- Pagaliau atmesdamas kitas

1. Kalbėjo apie žmones, ku- bė principą: “ElaEvinimo ka- (nukeltaį5psl.) t

piežiaus, bet, politinėms aplin
kybėm pasikeitus, su Focijum 
atskilo visi rytai.

(Bus daugiau)
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MATAS UDELIS

Keleivis iš Kauno

(12)
Nors maistą gaudavom ir ge

resnį, hegir kiti dirbantieji, bet; 
alkE visvien kankindavo, rie
balų buvo mažai. Po darbo kai 
kurie kaliniai eidavo į virtuvę 
bulvių skusti, vandens nešti, 
anglių vežti, kad gautų daugiau 
pavalgyti.

Greta mūsų lagerio buvo ir 
moterų lageris, tik keliomis ei- 
lėmE vielų atikirtas. Su mo
terimis susitikdavom valgyklo
je, nes valgykla buvo viena vi
siems - moterims ir vyrams. 
Moterų lageryje tavo daug lie
tuvaičių Vyrų lageryje buvo 
lietuvių irgi nemažai. Prie val
gyklos buvo didelė salė. Buvo 
ir saviveiklos būrelE, kuris tu
rėjo savo dūdų orkestrą, šeš
tadienio vakare būdavo šokiai 
toje salėje, kur prisirinkdavo 
daug šokėjų. Atvažiuodavo ir 
kilnojamasis kino teatras. Į ka
ną vienas kitas E lietuvių už
eidavo, bet į šokius beveik nie
kas neidavo.

Prie moterų ir merginų lie
tuvaičių rusai labai kabindavo- 
si- Jos geriau sėdėdavo bara*

kuose. Mums nė vienam nerū
pėjo nei šokiai, nei teatrai. Vi
sos mintys sukosi tik apie duo
ną. Siuntinių su maistu niekas 
E niekur negaudavo. Vėliau 
kai kas pradėjo gauti, bet tai 
turėjo būti geras darbininkas. 
Gaudavo iš lagerio tokį pažy
mėjimą, rarį nusiųsdavo į na
mus, su tuo pažymėjimu na- 
mEkiai nueidavo į paštą ir tik 
tuomet paštas priidavo siun
tinį.

Vieną kartą, parėjęs E dar
bo, pasijutau nekaip. Skaudėjo 
galvą, ir krėtė šaltis. Ryte vE 
dar jaučiausi nekaip. Nuėjau į 
ambulatoriją pas gydytoją. Gy
dytojas, pamatavęs temperatū
rą, rado karščio ir E darbo at
leido- Tą dieną į darbą nenu
ėjau. Praėjus porai valandų, 
pasijutau geriau, jaučiau, kad 
karštis nukrito, bet viri kali
niai jau tavo išėję į darbus. 
Tą dieną praleidau barake-

Turėdamas laiko, užėjau pas 
lagerio viršininką paprašyti, 
kad njan duotų lengvesnį dar
bą, nes esu gydytojo nuo sun
kaus fizinio darbo atleistas,

laisvėje dirbau elektromonteriu. 
Viršininkas paklausė, kiek lai
ko esu lagery. Pasakiau, kad 
jau pusė metų. Matai, sako, pu
sė metų, kaip esi pas mus, o 
tik dabar atėjai pasakyti, kad 
esi elektrikas- Bet, sakau, kaip 
aš galėjau pas jus anksčiau už
eiti, jei visą laiką esu darbe, 
o po darbo jau jūsų nerandu. 
Aš, sako seniai klausinėjau, ar 
nėra pas jus elektriko, bet nie
kas neaEiliepė.

Aš buvau prašęs viršininko, 
kad mane pasiųstų į bazę O. 
O.S. Toje bazėje tavo malū
nas, ir girdėjau E pasakojimų, 
kad ten reikalingas elektra 
monteris. Man papasakojo, kad 
ten galėsiu pasikepti E miltų 
bandelių ir sočiai pavalgyti. 
Viršininkas paklausė, kodėl aš 
būtinai noriu į bazę O.O.S., ar 
man ne visvien būtų dirbti pre
kybos bazėje- Egįrdęs apie pre
kybos bazę, pasakiau, kad man 
visvien. Supratau: jau jeigu 
prekybos bazė, tai ten bus ir 
maisto. Ir kitą rytą jau žygia
vau į prekybos bazę.
Prekybos bazėje buvo apie 12 
didelių sandėlių, kuriuose tavo 
sūris, dešros ir visokių daržo
vių. Greta tavo ir bazė O.O.S., 
į kur aš laisvai užeidavau. Be 
to, dažnai atveždavo elnių ir 
galvijų mėsos-

Kai kaliniai iškraudavo mėsą 
E vagonų ir kraudavo ant ro
gių, beveik kiekvieną kartą pa
vogdavo arba nedidelį elnią ar

ba galvijo užpakalinę dalį, čia 
pat buvo atskiras barakas po
ilsiui su narais miegoti, nes 
kai kada atvykdavo vagonai 
nakties metu. Tada krovikų bri
gadą iššaukdavo naktį. Būdavo 
ir taip, kad brigadą iššaukda
vo, o vagonų dar nėra. Visi 
sueidavo į tą baraką, užsikur
davo pečių ir laukdavo- Kai ku
rie suguldavo ant tų narų ir 
pamiegodavo- Vagonai su pre- 
kėmis atriedėdavo tik apie 9 
v. ryto.

Nakties metu man tekdavo 
eiti su krovikų brigada, . nes 
reikėdavo prie vagonų prives
ti elektros šviesą. Jie kraudavo 
vagonus, o aš būdavau vienas 
tame barake. Tada man atvyk
davo pavogtą mėsą, pastatyda
vo ant viryklos keturis kibirus, 
pilnus mėsos, o aš tą męsą vir
davau- Būdavo puota.

Mėsą Ekraunant E vagonų 
sverdavo, tai vogdavo dar ne
svertą, nes jeigu pavogs pa
svertą, tai sandėlininkui bus 
trūkumas, už ką jE turės at
sakyti. Dauguma sandėlininkų 
tavo kaliniai. Sandėlininkus 
skirdavo tik E politinių nusi
kaltėlių.

Tuos tris mėnesius alkio ne
jaučiau, nes ėjau per sandė
lius. Viename reikėjo Ejungė- 
ją pastatyti, antrame lempu
tę įsukti, tai lizdą pakeisti. Vi
sur gaudavau ką nors užkąsti- 
Dar prisieidavo išeiti ir už dar
bovietės ribų elektrą pataisy

ti pas bazės civilinius tarnau
tojus, kur taip pat pavalyda
vau iki sočiai. Kai įpratau eiti 
už vartų, tai jei ir nebūdavo 
reikalo eiti, sargybinE visuo
met manė Eleisdavo. Gavęs sū
rio ar sviesto, Enešdavau pro 
vartus, kiek paėjęs užkasdavau 
gautą maistą į sniegą. Kai ei
davo po darbo, tai prie vartų 
krėsdavo, todėl Enešti nieko 
nebuvo galima- Išėjęs už vartų, 
E sniego Esiimdavau savo gro
bį ir pamešdavau. Ten galė
davau pavaišinti ir senuką Mic
kevičių. Taip Ebuvau ten iki 
1947 sausio 7.

Dar turiu priminti, kad vie
nu. tarpu pradėjo tardyti kali
nius ir daug ką po tardymo iš
leisdavo važiuoti namo. Išduo
davo dokumentus, išpirkdavo 
bilietą ir Eleisdavo E lagerio. 
Tuo metu daug lietuvių išva- 
žiavo-

Vieną kartą iššaukė ir ma
ne pas tardytoją. Aš visas dre
bėjau eidamas pas tardytoją. 
Buvo vienas žydetis ir rusas.

žydetis kalbėjo lietuviškai, o 
rusas nesuprato, tai tardymą 
pradėjo rusų kalba. Aš pradė
jau atsisakyti nuo savo anks
tesnių parodymų, bet niekas 
neišėjo. Buvau sakęs, kad ma
ne mušė, ir aš turėjau sakyti, 
kaip tardytojas norėjo- Jie ro
dė man mano parašus ir sakė: 
jeigu tai netiesa, tai reikėjo 
nesirašyti. Kitiem pasisekė vis
ką paneigti, ką tavo anksčiau

pasakę. Tie gavo dokumentus 
važiuoti namo.

Sausio 7 ir man liepė susi
rinkti daiktus, atiduoti patali
nę, su daugeliu kitų kalinių nu
varė į stotį ir Evežė į Viliiių.

Vežė kalinių vagone, kuris 
buvo su grotomis. Senuką Mic
kevičių buvo jau anksčiau iš
vežę. Kelionei davė trim die
nom maisto — duonos, cuk
raus ir džiovintos žuvies. Po 
trijų dienų vėl gavom trim die
nom, bet jau žymiai mažiau. 
Dalį maisto nuvogdavo mūsų' 
palydovai. Taip kartojosi kas 
tris dienas. Pradžioje aš sa
vo maistą taip skirsčiau, kad 
užtektų visom trim dienom. Bet 
ir kaliniai pradėjo vieni E ki
tų maistą vogti. Tada tekdavo 
trijų dienų davinį suvalgyti 
per vieną dieną- Jei likdavo ki
tai dienai, tai tos dalies nebe- 
rasdavai. Mat, su mumE drau
ge važiavo ir kriminaliniai nu
sikaltėliai. Da Lietuvos važia
vome beveik mėnesį laiko.

VILNIUJE sustojus, kai kurie 
E kalinių ten paliko. Tai tavo 
daugiausia rusai, kuriuos vdE 
į Lietuvą teisti- Teisė ten, kur 
tavo įvykdytas “nusikaltimas”. 
Artėjant prie Kauno, į mūsų 
vagoną užėjo du kariškiai, mū
sų palydovai, ir užklausė, ar 
norėtų kas, kad būtų pranešta 
tėvas, žmonom ar giminėm ir 
leista atnešti maisto. Maisto jau 
tris dienas visai negavom. Vi

si prašė pranešti šeimom, gi
minėm ir nurodinėjo adresus. 
Tie palydovai tik plėšė E sa
vo užrašų knygelės lapus, o 
mes rašėm.

Privažiavus Kauną, trauki
nys sustojo. Kaip buvo malo
nu, nors ir alkanam, vėl atsi
rasti tėvynėje. E vagono tuoj 
išsodino, sustatė po penkis ir 
nuvarė į kalėjimą Mickevičiaus 
gatvėje. Kol visus Ekratė, ir 
sutemo. Buvome atvažiavę iš 
Vorkutos jau nebe su paltaE, 
ne su kostiumais, bet grynai 
“tarybiniais rūbais” — vatinėm 
kelnėm, vatiniaE švarkaE ir 
puspalčiaE. Be to, dar puošė 
mūsų galvas rusEkos kereiviš- 
kos ausinės kepurės.

Su mumE prižiūrėtojai elgė
si mandagiai. Mum pranešė, 
kad maEtą jau esame atsiėmę, 
ir mums šiandien nieko 'nebe
lieka gauti- Nuo rytojaus pra
dėsim gauti kalėjimo maistą. 
Mes aiškinom, kad paskutines 
tris dienas jokio maisto nega
vom ir jau penkios dienos, kaip 
nieko nevalgėm, net vandens 
neprisiprašėm. Bet dokumen
tuose tavo pažymėta, kad už 
tris dienas, nuo vasario 3 iki 
5, maistas atiduotas.

Kalėjimo koridoriuje sėdėjo 
ant maišiuko naujai atvarytas 
žmogelis. Jis Egirdo, kad esa
me seniai nevalgę- Atidavė sa
vo maišiuką ir padalino mum 
po kelE gabaliukus džiovintos 
duonos. (Bus daugiau)
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naujomis aplinkybėmis- Nau
jomis priemonėmis okupantas 
siaučia Lietuvoje, kitos nuotai
kos reiškiasi tarptautiniuose 
horizontuose, o ir mes patys 
kitaip laiko tėkmėje išgyvena
me tėvynės laisvės kovą.

Per 20 metų okupantas, ne
įstengęs pavergti lietuvio dva
sios, pastaruoju metu savo smū
gius ypač nukreipė į jo atspa
rumo pagrindus: tikėjimą ir lie
tuvybę. Bažnyčios persekioji
mas Lietuvoje ypatingai sustip
rintas. Lietuviškumo slopinimas 
(graždankos įvedimo klausimas 
vėl keliamas) vykdomas plačiau
siu mastu ir atnaujintu inten
syvumu.

Visuotinis civilizacijos kili
mas ir karo technikos nauji at- 
siekimai iš pagrindų pakeitė 
tarptautinio santykiavimo for
mas. Galima manyti, kad vien 
šaltojo karo išdavos ateityje 
lems tautų ir ideologijų likimą.

jai opinijai mums palankia 
prasme nuteikti progų galime 
rasti visi. Savo pastangas ir bu
drumą turime padidinti ypatin
gai dabar, nes vizitai, derybos 
ir naivus santykių atoslūgis ir 
sunormalinimo siekimas gali 
mūsų tėvynės laisvės kovai at
nešti ir nemalonių staigmenų. 
Nekartą jau Lietuva yra buvu
si tarptautinių derybų objektu. 
Tad budėkime ir veikime!

Antrą vertus, galime pasi
džiaugti šio krašto viešosios 
opinijos atbudimu. Antikomu
nistiniai sąjūdžiai, kad ir labai 
nepalankiom sąlygom, stengiasi 
įspėti Ameriką, kad nuolaido
mis ir kompromisais komuniz
mas nėra sulaikomas. Galime 
pasidžiaugti taip pat visa eile 
JAV perlamentarų abejuose rū
muose. Jie ne tik mums palan
kia prasme pakalba Vasario 16

proga, bet ir imasi iniciatyvos, 
kad kongrese būtų priimti mū
sų laisvės kovą remią ir vy
riausybę įpareigoju nutarimai- 
Jų pastangas turime remti visi 
be išimties.

Šia proga prisimintini pręz. 
John F. Kennedy žodžiai ame
rikiečių tautai: neklausk, ką 
Amerika tau gali duoti; žiūrėk, 
kuo tu jai gali padėti. Lietu
va mums davė tikrai daug. Da
bar ji bejėgė. Tad ar ne lai
kas kiekvienam lietuviui šian
dien pagalvoti, kuo jis gali pri
sidėti prie tėvynės vergijos su
trumpinimo? Vasario 16 lai pa
žadina, suartina ir uždega mus. 
Šios dienos minėjimai — mūsų 
visų šventė. Tad dalyvaukime 
visi. Gi mūsų medžiaginė pa
rama laisvės kovos reikalui 
priartins gal dar atokų, bet ne
abejotiną laimėjimą. St. Dz.

KIEK VAKARAI IŠLAISVINO. ..
Atominio karo sunaikinimo 
grėsmės baimė ir apgaulinga 
viltis, kad komunizmas keisis 
ir taps humanišku, sulaiko Va
karus nuo ryžtingesnių žygių 
bolševikinei subversijai sulaiky
ti. Padėtį dar daugiau sujaukia 
staigi ir konvulsijas iššaukusi 
kolonialinės epochos pabaiga. 
Tačiau šios epochos sugriuvi
mas, suteikęs laisvę daugybei 
koloninių tautų, negali sustoti 
ties geležine uždanga. Laisvės 
gandas turės pasiekti ir pa
vergtus Pabaltės kraštus. Laiki
nės nuolaidos ir apgaulingi pa
žadai negalės ilgai sulaikyti ru
siškojo komunizmo pavergtųjų 
tautų natūralaus veržimosi Į 
laisvę, šie reiškiniai mus turi 
paskatinti nenurimti mūsų pa
stangose padėti tėvynei kuo 
greičiau atgauti laisvę.

Vasario 16 proga su širdgėla 
išgyvename dabartinę tėvynės 
nelaisvės dalią. Tačiau šia pro
ga mes turime prisiminti gar
bingas išeivijos kovos dėl Lie
tuvos laisvės tradicijas. Tas 
prisiminimas turėtų mus sulai
kyti nuo pavargimo, susmulkė
jimo ir nevilties- Dar daugiau 
mūsų pastangos šaltojo karo 
įkarštyje turi būti sustiprin
tos, nes šiame kovos lauke ka
riu gali būti kiekvienas. Vieša-

( atkelta iš 2 psl.) 
užmačias ir pavergtų tautų en
gimą. Jei tai būtų daroma, tai 
būtų nauja fazė mūsų kovoje-

Vasario 16 mums susikaupi
mo diena. Viltimis ir tikėjimu 
dalinamės- Suprantame, pasau
linė konjunktūra yra tokia, 
jog negalima yra realizuoti mū
sų siekimą laisvės kovos baruo
se. Bet musų ryžtas ir mūsų 
kova už laisvę mus visus sutei
kia tautiniu, valstybiniu mas
tu. Kova už Lietuvos laisvę yra 
toks svarous dalykas, kur visi 
vieningai dalyvaujame. Tai nė
ra ko\a vieno žmogaus, vienos 
kurios oiganizacijos ar veiks
nio, bet bendras visų lietuvių 
reikalas.

JAV lietuviai daug dirba 
Amerikos gerovei, ’ galybei ir 
klestėjimui, o kartu ir Lietu
vai- Daug padėjo nepriklauso
mybę atgaunant, jai nepriklau
somai tvarkantis ir dabar jai 
vergijos pančiuose gyvenant. 
Bet kova nebaigta. Beveik kiek
viena lietuvių šeima gedulą 
nešioja. Šiandieną Lietuvos 
šventyklose steigiami Sovietu 
Rusijos antireliginiai muziejai, 
kuriu paskutinis, pagal spaudą, 
įsteigiamas šv. Kazimiero, Lie
tuvos jaunimo globėjo, koply
čioje, Vilniaus katedroje-

Tokiu momentu, kada 1961 
komunistų partijos 22-sis kon
gresas Maskvoje priėmė pro
gramą, kur aiškiai matyti taut- 
žudiško sovietinio imperializmo 
planai — siekti sovietinę prie
spauda prislėgtų tautų sukomu- 
nistinimo ir surusinimo ligi 
jų gimtųjų kalbų panaikinimo 
— visi lietuviai turime jausti 
įpareigojimą kovoti už laisvę, 
kurią mums primena ir laisvės 
statula, mums atvykstant į JAV- 
Washingtone Amerikos lietuviai 
yra negausūs, bet tai rinktinė 
lietuvių kolonija JAV. Jautriai 
Lietuvos reikalais rūpinasi lie
tuvių tautos labui dirba- Čia 
yra asmenų, kurie ginklu už 
Lietuvą kovojo, jai dirbo pir
maisiais nepriklausomybės me
tais. Yra asmenų, kurie Lietu
vos gyvenimo visose srityse 
dirbo ir kūrė, svarbų vaidme-

nį turėjo ir dabar yra įtakin
gi lietuvių veikloje, čia yra ir 
lietuvių jaunimo, pasireiškusi© 
savo- sugebėjimais ir darbais. 
Pajėgos rinktinės, stiprios ir 
ryžtingos. Mūsų gyslose teka 
tas pats lietuviu kraujas, ku
riuo nušlakstyta ne tik Lietu
vos žemelė, Sovietu Rusijos plo
tai, bet kurio buvo pralieta už 
gražiuosius principus ir JAV 
kari y eilėse.

Mes lenkiame galvas tiems, 
kurie dėl laisvės mirė, kurie 
savo gyvybes dėl Lietuvos lais
vės aukojo, buvo kalinami, kan
kinami ar išniekinti tėvynėje, 
Sibire mirė, ar vergiją kenčia. 
Mes prisimename, kad minis
tras V. Čarneckis, buvęs Lie
tuvos atstovas Washingtone, mi
ręs yra ištrėmime Sibire, K. Bi
zauskas, Vasario 16 Akto sig
nataras, buvęs čia Lietuvos įga
liotas ministras. Sovietų, suim
tas, be žinios dingęs. Pagarbą 
ir jiem atiduodame. Bet lietu
vių tauta, jos kankiniai ne vien 
prisiminimo, pagarbos iš mūsų 
laukia. Jie laukia mūšy pagal
bos ir darbo, veržlios realios 
veiklos. Jy ir mūšy Vasario 16 
credo — Lietuva bus mūšy, ne 
Kremliaus!

PARAŠAI

Kairėje iš viršaus: 1. Prel. 
K. šaulys. Vasario 16 signata
ras, sulaukęs 90 metų; nuo
trauka šių metų sausio mėn. 
2. Teisingumo ministerijos rū
mai Kaune, statyti nepriklauso
mos Lietuvos laikais- 3. Kauno 
metropolijos kunigų seminari
ja ir švč. Trejybės bažnyčia. 4- 
Mindaugo karūnacija 1251, pa
veikslas dail. A. Varno.

Dešinėje iš viršaus: 1 Pa
minklas žuvusioms už nepri
klausomybę Sirvintuose. 2. Lie
tuvaitė tautiniuose drabužiuo
se. 3 Lyduvėnų tiltas, ilgiau
sias Lietuvoje, statytas nepri
klausomybės laikais. 4. Algir
das prie Kremliaus vartų 1369. 
paveikslas S. Ušinsko.



lonijoje, suradau daug medžią- zildDe atidavė lietuvių 
gos iš mūsų muzikinės veikloe. Muzikologijos Archyvui. Tai 

ši kolonija nuo seno garsėjo brang ir labai reta medfiaga, 
savo muzikine veikla. 1907 me- kuri siekia 1907 metus.— Ver
tais, vos atvykęs Mikas PoK šovos laikus. Čia yra nuotrau- 
rauslcas su . Z. Skirgaila (dabar ta su J. Starta, St Šimkum,

— DARBININKAS įeit' 9* 
VMTf nMnin^iunp wwnu> 
Hek vasario 21, trečiodienį, ir 
bus tik vienas tojo savaMjo.

surengė savo pirmuosius kon
certus, įtraukdami jaunutę No- Iš tų laikų beliko gyvas tik vie- 
rą Pricikevičiūtę (dabar fino- nas V. žadeika (buvęs Kauno 
mą veikėją Gugienę). Mitas operos direktorius)- Yra ir kon- 
Petrauskas statė daugybę ope- servatorijos baigimo. nuotrau- 
rečių, rengė koncertus, turėjo kos (jose yra ir prof. Ig. Pre
savo muzikos studiją. Dar yra 
gyvų, kurie buvo jo studentai 
ir aktyviai dalyvavo jo muziki
nėje veikloje.

Kitas žymus muzikos srities 
veikėjas buvo J. Kovas • čo- 
pukaitis, ilgametis šv. Juozapo 
parap. vargonininkas. Jis vei
kė su vyčiais, rašė eiles, ko
medijas, misterijas, komponavo 
melodijas-

Waterbury veikė dramos ra
telis, buvo instrumentalistų bū
relis. Seniai veikia ir radijo va
landėlė.
Nuo 1924 čia apsigyveno ži
nomas muzikas AL Aleksį*. Jo 
veikla buvo ypač šakota; vei- 
kė su bažnytiniu choru, vyčiais, 
rengė radijo valandėlės progra
mas. Dalyvavo ir politikoje- Jis 
pastatė daug didesnių bei ma
žesnių operečių, surengė įvai
riausių koncertų, dažnai pasi
kviesdamas žymių solistų.

Meno parodėlė 
Cambridge, Mass.
Lietuvos vyčių 18 kuopa, va

dovaujama kun- V. Volkavi- 
čiaus, ruošia lietuvių meno ir 
rankdarbių parodą viešosios bi
bliotekos namuose (Public Lib- 
rary), Cambridge ir Broadway 
gatvėse. Bus išstatyta lietuvių 
dailininkų paveikslai, rankdar
biai, medžip drožiniai ir ginta-

gaustas - Giedaugas, P. Ma- 
szynski “Lutnes” choro vedė
jas; tame chore dalyvavo ir 
daug lietuvių. Archyvinę \ me
džiagą padidino įvairūs diplo
mai, laiškai, rankraščiai, gaidos, 
orkestracijos, programos, radi
jo programų sąrašai, pasaky
tos. kalbos, senatorių, kongres- 
manų laiškai- * , .

šią gausią medžiagą dabar 
tvarko vyčių veikėja M. An- 
drikytė, kraudama į dėžes. Va
sarą visa bus pasiųsta į L. M. 
Archyvą.

Waterbury gyvena ir Jonas 
Girdės, kuris turi muzikos in
strumentų krautuvę. Jis jau tu
ri arti šimto metų, bet dar pui
kiai traukia Šiluvos “ubagų 
giesmę“, įvairias dainas, mar
šus.

Savo laiku čia plačiai veikė 
Stulginskių šeima. Ten irgi ras
ta įdomių nuotraukų. Ad- čam- 
pė, atvykęs iš tremties, atsiga
beno nemaža medžiagos iš Vo
kietijos ir svarbiuosius ekspo
natus padovanojo Archyvui. K. 
Šėliotas perdavė Vilniaus Fil
harmonijos choro įvairių raštų 
ir kitokių dokumentų- V. Vait
kus, kuris turi lietuvišką kny
gyną, taip pat pažadėjo parink
ti -medžiagos. Ir kiti asmenys

pažadėjo paieškoti medžiagos ir 
ją perduoti komp. AL Aleksiui 
ar Ad. čampei. '

Apie archyvo reikšmę buvo 
padarytas per radiją pasikal
bėjimas. Pasikalbėjimą pravedė 
komp. Al. Aleksis. Yra vilties, 
jog tos medžiagos bus dar daug 
surasta, pvz., senųjų Rygos lai
kų (Al. Kačanausko) išleistų pir
mųjų plokštelių, piano “rols”, 
senųjų parengimų programų, 
plakatų, nuotraukų.

Ieškant šios medžiagos, nuo
širdžiai globojo komp.. Al- Alek
sis. Jam reiškiu nuoširdžią pa
dėką. Taip pat dėkoju radijo 
valandėlės vedėjui, kad leido 
padaryti pasikalbėjimą, dėkoju 
ir kitiems, kurie pagelbėjo ren
kant archyvinę medžiagą.

J- ŽILEVIČIUS,
Liet. Muzikologijos Archy
vo steigėjas

VASARIO 16 MINĖJIMAI

dės mergaitės, apsirengusios 
tautiniais drabužiais. Jos aiš
kins ir atsakinės į klausimus. 
Atspausdinta apie 1000 lape
lių, kviečiančių atsilankyti pa
rodoje. Kun. V- Volkavičius 
juos išsiuntinėjo Cambridge 
esančioms kolegijoms.

Paroda bus vasario 17, šeš- ProSa-

LIETUVOS VYČIŲ ATSIŠAUKIMAS
Lietuvių ’ Kunigų Vienybės 

pirmininkas prelatas Pr. Juras 
prašė mus imtis iniciatyvos su
organizuoti Maldų Vainiką — 
Spiritual Bouųuet — visų lie
tuvių, gyvenančių Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, naujam
lietuvių kilmės vyskupui Char- malonė jį laikytų sunkiame vys
tės Salatka, jo konsekracijos

daug lietuvių gyvena. Visų lie
tuvių nuoširdžiai prašome, kad 
sveikindami naująjį vyskupą, 
supintų nevystantį Maldų Vai
niką kaip mūsų padėką Dievui 
ir išreikštų mūsų linkėjimus 
naujam vyskupui, kad Dievo

DETROIT, MICH.
Lietuvos nepriklausomybės 

‘minėjimas
Michigano valstybės guber

natorius John B. Swainson ir 
Detroito miesto majoras Jero- 
me P. Cavanagh išleido pro
klamacijas, paskelbdami vasa
rio 16 Lietuvos respublikos die
na. Lietuvos vėliava bus iška
binta prie Detroito Civic Cen- 
ter nuo vasario 16 iki 25.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas įvyks vasario 25, 
sekmadienį, 3 vai- popiet Wes- 
tern High School salėje, 1500 
Scotten, netoli Vemor. Minėji
me dalyvaus Lietuvos atstovas 
Washingtone — Juozas Rajec
kas ir Michigano naujas kon- 
gresmanas Lucien N. Nedzi. 
Meninę programą išpildys šv. 
Antano lietuvių parapijos cho
ras, vadovaujamas muz. Alber
to Mateikos-

'Detroito ir apylinkės lietu
viai kviečiami dalyvauti minė
jime ir įteikti savo aukas Lie
tuvos laisvinimo reikalams. 'Pir
mąją auką jau įteikė Lietuvos 
vyčių 79 kuopa — 10 dol. Au
kas galima įteikti minėjime ar-

ruošiama Moterų S-gos 54 kuo
pos. Pelnas skiriamas parapi
jai. V.

BROCKTON, MASS.
Lietuvos nepriklausomybės 

minėjimą rengia Brocktono Lie
tuvių Taryba vasario 18 lietu
vių Frankhn klubo salėje. Iš 
ryto 10 vai. bus mišios už Lie
tuvą šv-. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje. Iškilmingas minėji
mas bus 2 v. popiet. Kalbą pa
sakys Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto vicepirmi
ninkas J. Audėnas iš New Yor- 
ko. Meninę programą išpildys

Bostono mišrus choras, vado
vaujamas muz. J. Gaidelio, so-> 
listas Paulauskas iš Bostono ir 
Brocktono lituanistinės mokyk
los mokiniai. Brocktono lietu
vių Taryba kviečia visus apy
linkės lietuvius dalyvauti pa
maldose ir minėjime. ■

Lietuvos laisvinimo reikalam 
aukas paskyrė: Sandaros 24 
kuopa ir Brocktono Kazimiero 
klubas po 100 dol- Lietuvių 
Taryba nuoširdžiai dėkoja už 
aukas.

Brocktono Lietuviu Taryba 
išsirinko naują valdybą 1962 
metam: pirm. J. Laurinaitis, vi- 
cepirm. E. Bliudninkas, sekre- 

( nukelta j 6 psl.)

BALTIMORĖS ŽINIOS
rengia savo pobūvį Max BloboC- Y. O., Baltimorės aria- rengta savo pobūvį Max Blobo 

vyskupijos organizacija, rengia užeigoje, netoli Fort Meade ka- 
ekskursiją į New Yorką. Iš

tadienį, nuo 9 v. ryto iki 6. 
v. v- Paroda norima supažindin
ti svetimtaučius su Lietuvos 
kultūriniais laimėjimais ir pa
rodyti tą skriaudą, kurią ko
munistai padarė Lietuvai. Lie
tuviai kviečiami taip pat atsi
lankyti.

Prie parodos rengimo dau
giausia prisidėjo Jonas Nina- 
vičius ir Teresė Savinskaitė.

Amerikos lietuviai visą laiką 
savo širdyje turėjo vieną kuk
lų troškimą — Amerikos Kat. 
Bažnyčios hierarchijoje matyti 
savo kilmės vyskupą- Šiandie
ną tai išsipildė. Lietuviam tai 
yra labai džiugu ir reikšmin
ga. Si didelė Dievo malonė mus 
skaudžioje dalioje sustiprina, 
kuomet Lietuvoje Kat. Bažny
čia ir jos hierarchija susilaukia 

Lietuvos vyčių paprašytas vis naujų ir skaudesnių perse
kiojimų. štai šv. Tėvas popie
žius Jonas XXIII iškelia jauną 
lietuvių kilmės kunigą į vys
kupo garbę krašte, kur tiek

Cambridge miesto majoras lei
do vasario 16 iškabinti lietu
višką vėliavą prie miesto val-

■ dybos namų. E- V.

PUIKI KNYGA VAIKAMS

skaitytojams 50c pigiau
Pasinaudokite proga

kainos
Abi dalis ui $2.50.

prenumerata metams $4.00 

Užsisakykite:
E G L U T C — Immaculate 
Conception Convent, R.F.D.2 

Putnam. Cormecticut

dvi dalys — dviejų spalvų 
Aid. Simutytės iliustruota

pirmoji dalis .... kaina $2.50 
antroji dalis .... kaina $3.00 
abi dalys kartu, kaina $5.00

"EGLUTĖS"

SVIRPLIO 
MUZIKANTO 
KELIONĖS

kas iki š.m. kovo 4 dienos. 
Sv. Kazimiero Šventės, nau
jai užsiprenumeruos vaikų 
laikraštėlį EGLUTĘ, galės 
gauti

SVIRPLIO MUZIKANTO 
KELIONĖS ■

kupiškame darbe. ganizarijų centras.
Yra trumpas laikas- Negali

me į visus atskirai kreiptis. 
Prašome visų organizacijų ir 
atskirų asmenų savo apylinkė
je surinkti jūsų skirtas tam 
tikslui mišias, priėmimą komu
nijos, sukalbėjimą rožančių ar 
litanijų, stacijų apėjimus, Šv.

L Sakramento aplankymus. Visa 
tai prašom surašyti iki kovo 
15 dienos ir pasiųsti: Knights 
of Lithuania, 7619 Calhoun, 
Dearbom, Mich. Visus tuos la
pus sujungsime į vieną bendrą 
adresą, kuris bus įteiktas nau
jam vyskupui-

Su pagarba
Robert S. Boris, 

Lietuvos Vyčię Centro Val
dybos Pirmininkas

Kokia yra prasme
(atkeltais 3 psl.)

galėjo tik nurodyti pirštu į Le
niną, kuris komjaunimui buvo 
kalbėjęs: "Moralu yra tai, kas 
tarnauja komunizmo reikalui". 
Taigi ir žmogaus gyvenimo tiks
las patarnauti komunizmui. Ko
munizmui naudinga, kad žmo
nės vieni kitus pjautų, :tai jis 
ir kursto skerdynes, organizuo
ja Indonezijos. Indijos agresi
jas. Komunizmui naudinga, tai 
Chruščiovas siunčia žudikus į 
Vokietiją ir kitur politinių prie
šų žudyti- Tai vis moralu. Bet 
žodis “komunizmas“ nieko jau 
nepasako, nes yra keli komu
nizmai: Kinijos, Albanijos. Sta
lino, Chruščiovo, Molotovo ko- 
munizmas. šiuo kartu jėga yra 
Chruščiovo rankose, tai 
nizmas yra Chruščiovas, 
lotovas, kuris kalba

komu- 
ir Mo- 

prieš

reivių stovyklos.
vyksta autobusais penktadienį, Sddalfetės išrinko naują val- 
vasario 16, popiet, grįžta sek- Įybąį- pihn. Rūta>Kližytė, vi- 
madienį, vasario 18. New Yor- ceęūrjn.. Alberta. Šalkauskienė, 
ke aplankys įdomesnes vietas- korespondentė Leokadija Van- 
E šv. Alfonso parapijos vyksta genberg, raštininkė Bfentegfc- 
kelios moterys. soiiiėnė.
■ Am. Legiono lietuvių postas • Lietuvos nepriklausomybės 
154 vasario 14 lietuvių svetai- minėjimą parengė Baltimorės 
nėję rodė filmą “Operation lietuvių taryba ir Lietuvių Ben- 

ba siųsti J. Grūzdui, 13905 Sus- Abolition”. Komunistai deda druomenė. Vasario 17, šeštadie- 
sex, Detroit 27, Mich. Minėji- visas pastangas, kad šis filmas nį, 7:30 v- v. bus vaišės lietu- 
mą rengia Detroito lietuvių or- nebūtų rodomas. Lietuviai le- vių svetainės didžiojoje salė-

gionieriai filmo rodymą rėkia- je. Pakviesti Baltimorės miesto
Dievo Apvaizdos lietuvių pa- mavo per radiją ir televiziją, ir Marylando valstybės parei- 

rapijos metinė vakarienė bus tad žmonių prisirinko pilna sa- gūnai- Po vakarienės šokiams 
vasario 18 nuo 12 iki 4 vai- lė.
salėje po bažnyčia. Vakarienė Suaugusiu klubas vasario 25

VASARIS—SPAUDOS MENUO
Gerai, kad įeina į paprotį ta pati, kaip prieš metus, o 

skelbti lietuviškų knygų plati
nimo mėnesį- Negana knygas 
spausdinti, premijuoti autorius, 
bet reikia ir skaityti.

Štai pakliuvo į mano rankas 
padėkos laiškas, kuriuo noriu 
pasidalinti ir su skaitytojais. 
Rašo Vasario 16 gimnazijos di
rektorius: “Esame ką tik gavę 
Magdalenos Grubinskienės gim
nazijai nupirktas penkias kny
gas Marija kalba pasauliui. Vie
na atiduota mok. B- Venckui, 
kaip M. Grubinskienės pagei
dauta., Kitos atiduotos gimnazi
jos bibliotekai. Dėkoju už pa-

kainos viskam labai yra pakilu
sios. Didelis skirtumas net su 
pernykščiais metais. Be to, dėl 
dolerio nuvertinimo, keičiant į 
Vokiečių markes, turime nuos
tolio apie 30,000 D. M. Tiki
mės gauti daugiau pagalbos iš 
vokiečių įstaigų, bet tuo tarpu 
turime tik pažadus. Prof- dr. 
L Grėbis, direktorius“.

P- S. Minėtų knygų dar ga
lima gauti: 373 K St., So. Bos
ton, Mass.

gros J. Lekevičiaus orkestras.
Vasario 18, sekmadienį, 8:30 

v- r. šv. Alfonso bažnyčioje bus 
aukojamos mišios už žuvusius 
dėl tėvynės laisvės, ištremtus į 
Silūrą. Tą pačią dieną 3 v. po
piet lietuvių svetainės didžiojo
je salėje bus minėjimas. Kalbą 
pasakys dr. St. Bačkis, Lietu
vos pasiuntinybės Washingto- 
ne patarėjas. Per radijo stotį 
WWTN speciali programa bus 
nuo 4:30 iki 5 v- popiet. Pro
gramą parengė radijo valandė
lės vedėjai A. Juškus ir K Las- 
kauskas.

Visi lietuviai kviečiami daly
vauti pamaldose ir minėjime.

Jonas Obelinis

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Drauge siunčia ir padėkos 

raštą M- Grubinskienei: “Ačiū 
Tamstai ir visiems būrelio na
riams už teikiamą gimnazijai 
paramą. Nežiūrint būrelių va
dovų ir narių uolumo, gimnazi
jos medžiaginė būklė nėra pa
gerėjusi. Būrelių duoklė paliko

Chrušdovą. jau nemoraliai da
ro. Ir Lenino žodžius sukon
kretinant išeina: “Moralu tai, 
kas tarnauja Chruščiovo reika
lui“.

Visas Minkevičiaus išvedžio
jimas suteka į paprastą išva
dą, nors žodžiais jis jos ir ne
pasako, apie žmogaus gyvenimo 
paskirtį: neturėk kitų dievų, o 
tiktai mane vieną — Chruščio
vą.

Atsiliepdamas į Darbininko da Lietuvių Bendruomenė. Su- 
įžanginį “Nepamirškime Tautos 
Fondo” (vasario 9), noriu štai 
ką pareikšti:

Vlikas ir Altas — tai visai 
lygiagrečios ir vienodos, jei 
taip galima išsireikšti, įstaigos, 
kurios turi tuos padus tikslus 
ir uždavinius. Bet iš spaudos 
atrodo, kad jos nevisai gerai 
sutaria- Altui nepatinka, kad 
Vlikas ką nors veikia arba reiš
kia savo iniciatyvą kokiame 
nors Lietuvos laisvinimo dar
be. JAV Altas su Vliku. girdė
jau, turi sudarę kažkokį susi
tarimą,, lyg Lietuvos laisvinimą 
galima būtų pasidalyti tarp 
dviejų vienodo tikslo organiza
cijų.

Vasario 16 minėjimų proga 
aukų rinkimą daug kur prave-

rinktas aukas siunčia Altui, o 
šis iš jų kiek duoda Vlikui. 
Vlikas skundžiasi, kad jam pi
nigų per maža. Juk Vlikas yra 
Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvini
mo komitetas, apimąs viso pa
saulio lietuvius, bet aukų pa
skirstyme Altas eina vyresnes 
pareigas

Jei Alto ir Vliko sutarimas 
tuo atžvilgiu nebus geresnis, 
tai mes, aukotojai, turėsime 
būti apžvalgesni ir ateinančiais 
metais Vasario 16 rinkliavose 
aukosime tik Tautos Fondui, 
t. y. Vlikui, kaip Vyriausiam 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tui.

Philadelphia, Pa.

— Prof. Mykolas BlržHka, 
Vasario 16 signataras, kurį bu
vo ištikęs širdies smūgis, po 
12 dienų ligoninėje, sausio 28 
grįžo namo ir palengva Stiprė
ja. Ligonį aplankė Darbininko 
redaktorius prof. J. Brazaitis, 
lankęsis Los Angeles į Vasario 
16 minėjimą.

— Lietuviu Fondui dr. Ge
diminas Balukas su žmona pa
skyrė 1,000 dol ; penktadalį 
.jau įmokėjo,' o likusius išmo
kės dalimis. Dr. G. Balukas yra 
vienas iš fondo iniciatorių ir 
dabartinės fondo tarybos vice-

— Prof. Antanas Maceina 
vasario 27 Muensterio univer
sitete, Vokietijoje, skaitė įžan
ginę paskaitą, kuri buvo ap
gaubta atitinkamomis įvesdini
mo į profesorius iškilmėmis- 
Paskaitoje nagrinėjo Kristaus 
simbolio prasmę rusų rašytojo 
Aleksandro Bloko poezijoje. 
Paskaita susilaukė didelio pri
tarimo.

— Kun. Jonas Kučingis, šv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
Los Angeles, 25 metų kunigys
tės jubilėjų švenčia birželio 17. 
J iškilmes atvyks vysk- V. Briz- 
gys ir teiks Sutvirtinimo sa
kramentą.

— Emilija Ramanauskienė, 
sulaukusi gilios senatvės ir ap
rūpinta šv. Sakramentais, mirė 
Lietuvoje sausio 22. Palaidotu 
Nemunėlio Radviliškio parapi
jos kapinėse. Nuliūdime pasi
liko trys dukterys ir sūnus 
pranciškonas — tėvas Benve- 
nutas, 0-F.M.

— Homstead, Pa., mirė 
Aleksandra Stankūnienė, palai
dota šv. Marijos kapinėse iš 
šv- Petro ir Povilo lietuvių 
bažnyčios. Nuliūdime paliko 5 
sūnus ir 2 dukras.

LEAVE YOUR. TEARS 
IN MOSCOVV

PALIKI ASARAS MASKVOJE

Tai A. Nasvyčio angliškai su- 
raiyti BARBOROS ARMONIE- 
N£S pasakojimai - išgyvenimai 
pavergtoje Lietuvoje ir Sibire. 
Knyga 222 puslapių, gražiai į- 
rišta j kietus viršelius. Su per
siuntimu kainuoja 4.00 dol.

Gera dovana bet kuria proga. 
Ypač gera angliškai skaitantiem, 
kurie norėtų pažinti, kas yra 
bolševizmas ir kaip jis žmones 
kankina. Platindami šią knygą.
pasitamausite pa vergta jai Lie
tuvai. Daugiau žmonių sužinos, 
kas yra komunistinė vergija.

Knygą išleido žymi J. Lippi- 
cott knygų leidykla New Yorke.

Užsisakyti galima Darbininko 
administracijoje adresu:

DARBININKAS 
910 Willoughby Avė. 

Brooklyn 21, N. V.

VASARIS

Katalikiškos spaudos mėnuo

Ar nepamiršote pratęsti 
DARBININKO prenumeratos 
1962 metam?

Ar esate atsilyginę už pra
ėjusius 1961 metus?

kito tai tuojau. Sięsdami pi*, 
niginę perlaidą sutaupysite

Paraginkite DARBININKĄ

tarnus.
Naujiem skaitytojam DAR*

kainuos tik S dol.
Rašykite: DARBININKAS, 

910 Wiltoughby Ate-, Brook- 
lyn, 21, N. Y. —



! MOTERŲ TARYBA NEW YORKE vasari® 7 paminėjo solįatta Vtncte Jumdaitts 60 metų sukaktį. Vidu-
* ryje — V. JonušakaitS. Nuctr. V. Maželio. ' '

VASARIO 16 MINĖJIMAI ĮVAIRIOSE VIETOSE
; ' (atkeltais 5 psl.)
.torius B. Burba, ižd. K- Jur- 
geliūnas, iždo globėjai K. Cir- 
■bulėnas ir J. Plaušinaitis.

Iš Brocktono radijo vasario • 
16 nuo 6:30 iki 7 vai. vak. bus 
speciali programa, skirta Lie
tuvos nepriklausomybės sukak
čiai paminėti Programą paren
gė Lietuvių Bendruomenė.

Br.

skaučių bei skautų rankdarbiai. 
Veiks bufetas. Pietų 1 vai. vi
sus kviečia skautam remti ko
mitetas. Kaina asmeniui 2 dol- 
Po pietų bus meninė programa 
ir šokiai. Bilietus pietum rei-

kvartetas — Elena Janiūnas, 
Inga Tamošaitis, Vladas Barius 
ir Jonas Butkus; vadovauja A- 
Stanišauskas. Pasirodys ir jau
ni akordeonistai: Elena Janiū- 
naitė ir E. Barias- Visi kviečia
mi dalyvauti ir paremti Lietu- kia pasiimti iš anksto pas Ka
vos laisvinimą.

ELIZABETH, N. J.
šv. Petro ir Povilo lietuvių 

parapijos bažnyčioje iškilmin
gos pamaldos už Lietuvą bus 
vasario 18 d. 11 vai. Popiet 
4 vai- Laisvės salėje bus iškil
mingas minėjimas. Kalbės mies
to atstovas, prel. M. Kemėšis ir 
V. Rastenis. Programą išpildys 
lietuviai skautai ir lituanistikos - 
mokyklos mokinai. A. Ž-

Skautai
parapijos salėje rengia Kaziu
ko mugę. Pradžia 8 vai. ryte.

gramą išpildys: solo V. Barius.-.-Bus pardavinėjami pyragai ir
.................................................. " ' '......" ---------------------------

(O) zį Kaspariūną, tel. EL 
arba Adelę Bartienę, 
8265.

4-7238

A.B.
B.

BRIDGEPORT, CONN.
Lietuvos nepriklausomybės 

minėjimą rengia Alto skyrius 
vasario 18 d. 4 v. popiet šv. 
Jurgio parap. svetainėje. Kal
bą pasakys Antanas Kneižys. 
Taip pat kalbės kleb. kun. J. 
V. Kazlauskas ir vikaras J. Juš
kevičius. Bus rodomas Salomė
jos Narkeliūnaitės filmas iš ke
lionės po Lietuvą. Meninę pro-

ir skautės kovo 4

j COSMOS PARCELS EXPRESS CO
370 Union Avė., Brooklyn 11, N. Y

Tel.: EV 44952
Savininkė: O. LABANAUSKAITĖ

■ Siuntiniai siunčiami Lietuvon, Latvijon, Estijon, Uk
rainon ir į visas Sovietų Rusijos dalis.

■ Teisingas muito pritaikymas, rūpestingas supakavi- 
mas ir greitas išsiuntimas — mūsų specialybė.

■ Teikiame teisingiausius patarimus kaip pigiausiai su
daryti gerą siuntini.

■ Vietoje galima nusipirkti visokių medžiagų, batams 
odos, kavos, šokolado, muilo, stiklo rėžtukų, mašinė
lių plaukams kirpti, skustuvų, sieninių, kilimėlių, 
pliušinių lovatiesių ir staltiesių, kojinių, skarelių ir

t kt. Kainos konkuruoja su Orchard gatvės kainomis, 
į, ■ Už New Yorko gyvenantieji savo daiktus gali pri

siųsti paštu ar kitaip. Jie tuojau gaus daiktų sąrašą 
ir sąskaitą. Siuntinys išeis gavus pinigus.

i ■ Dirbama kasdien nuo 9 vai- ryto iki 6 vai. vakaro.
Kam tas laikas nepatogus, telefonu susitariama dėl 
kito laiko. SEKMADIENIAIS UŽDARYTA.

Važiuojant subway: CANARŠIE Line — išlipti Lorimer stotyje, 
JAMAICA Line — Hėwes stotyje, CROSSTOWN Line — Metro
politan St. -— Lengva gauti vietą automobiliams pastatyti.

U.S.G. Graded
JOSEP’S

3118 CHURCH AVENUE, BROOKLYN
Importuoti airiški lašinukai ir “Blood Pudding’

s Tel. IN 2-3310
Specialus patarnavimas telefoniniams užsakymams

ŠVIEŽIAI PAPJAUTA VIŠTIENA

Iš Airijos importuoti konfitūrai — 
pagaminti iš šviežių vaisių, kas duoda skirtingą skonį.

Pilnas pasirinkimas:

Šaldyti produktai - 44 C o 1 d C u t s ”
pienas - sviestas - kiaušiniai

HEW HAVEN, CONH. .
Alto rengiamas Vasario .16 
uninėjimas bus sekmadienį,

TO R.ACE.
YOUR AD 

CANCEL OR CMANGP 
CaU LO 3-7791i vasario 18. Pamaldos lygiai 10 

vaL šv. Kazimiero bažnyčioje.
r pamaldų padedami organiza- 
[ . rijų, vainikai prie paminklinio 

tayžiMis.
! • Popiet 3 vai. iškilmingas mi

nėjimas parapijos salėje, 339 
; Greene St. Kalbės A- Saulaitę. 
L Bus ir meninė programa.
į. * Visi maloniai kviečiami mi- 
Į nėjime dalyvauti- Rengėjai

I NORWOOD, MASS.
Amerikos Lietuvių R. K. Fe

deracijos 10-tas skyrius ir Ame
rikos Lietuviu Tarybos skyrius 

r bendrai ruošia Vasario 16 mi- 
į sėjimą. Vasario 25. sekmadie

nį, „ 9 v. r. šv. Jurgio parapijos 
h bažnyčioje bus aukojamos mi- 
I' šios už nukankintus ir ken

čiančius lietuvius. Prakalbos ir 
.meninė programa bus 4 v. po
piet lietuvių piliečių salėje, 13 
St, George Avė. Kalbės dr- B. 
Matulionis iš Willum, R- I. Me
ninę programą išpildys Bostono 
jūros skautų Nemuno tuntas 
ir kiti. Visi kviečiami kuo gau
siau dalyvauti pamaldose ir mi
nėjime. Žvalgas

Vyčiai Šv. Jurgio lietuvių pa
rapijoje kadaise buvo gražiai 
ir plačiai susiorganizavę ir daug 
kur gyvai reiškėsi. Bet jau ke-. 
leri metai jų vardo nebesigir
dėjo- Atsikėlus vikarauti kun. 
Aloyzui Klimui, Lietuvos vyčiai 
pradėjo vėl atgyti. Kol kas yra 
atsikūrę tik vyresnieji vyriai. 
Kuopa turi 18 veiklių narių. 
Valdybą sudaro dvasios vadas 
kun- A. Klimas, pirm. Povilas 
Žukas, vicepirm. Jonas Stadal- 
nikas, sekr. L. Zukienė, ižd. 
Vincas Kas^uskas, fin. sekret. 
K- Adukonis. Kuopa užsibrėžė 
gyviau padirbėti ryšium su pa
rapijos sukaktimi šiais metais, 
bet pirmiausia susirūpino Va
sario 16 reikšmingesniu pami
nėjimu. Nutarė ta proga . su
rengti liet, tautinių dirbinių ir 
spaudos parodėlę. Jau nemažu 
kiekį surinko lietuvių tautinių 
audinių, drožinių," gintaro/ lė
lių, periodinės ir, neperiodiilės 
spaudos, albumų- ir k. šiame 
darbe mielai talkina ir nevyriai- 
Parbdėlei vadovauja vytis Al
girdas Vaitonis. Vietą gavo 
miesto bibliotekoje. Paroda bus 
atidaryta vasario 15 ir truks vi
są savaitę. Be to, šv. Kazimie-

REAL ESTATE SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION

Wantagh, Ll, Maria Regina parish. 
Ouarrytile Center hall Ranch. 3 
large bedrooms. 25' living roora. de- 
lux kitchen. • dishwasher, refrigera- 
tor. breal^fast nook. holl.vv.-ood bath. 
basemenL attached garage. patio: 
walk to churches. parochial schools 
and shopping. $18.990. SU 1-9876.

BROOKLYN —
2 FAMILY HOUSE, 5 & 5 
ROOMS. BOTH VACANT. 
Mušt Sėli. Private O\vner. 
Excellent Condition. Phone

WES?TCHESTER. Scarsdale vicini- 
ty — Bęechhill. Drastically reduced 
for Quick Sale. 9 room honse. 4^ 
baths: walk -to Our Lady of Fatima 
and Beechhill Schools and Station. 
Priee $30.000. Evtra lot available 
with house $36,500. ANN DUNN, 
Ine...........-...... Scarsdale 3-4000

BRONXVILLE — Eastchester vi- 
cinity. Cang Cod. Stone and Clap. 
Center hall. Usual. Eat-in stream- 
Jined .kitchen, 4 bedrooms, 2 baths. 
playroom. St. Joseph's school. Ask- 
ing $39.500. Phone Mrs. Nelson — 
SC 3-4000 — ANN DUNN, INC.

Bronx, N.Y.. Thro°rgs Neck. Special 
$20.750. 4 year old briek attached, 
modern kitchen with picture win- 
dow. alluminum storms & screens. 
awnings. patio. erarage. Excel. con- 
dition. near bathing. boating, suner- 
markets. St.Bene^ict parish school. 
4*- <{■ low cost GI mortc-ac-e avail- 
able. Tel. U N 3-6306 — T Y 2-0341.

B. R. PIETKI£WICZ, Prez.

2555 West 47th Street .... TeL LAfayette 3-1088 
PLENTY OF FREE PARKING

NEŠA INVESTAVIMO SĄSKAITOS
Mokami nuo vasario 1d., 1960

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 d,

l/AI AklhAC PIRMAD. ir KETVIRTAI). ___  9 v. r. ikiVALAnUUj: ANTRAD. ir PENKTAD. ___  9 v. r. iki _ r.r.
ŠESTAD. 9 v. r. iki 12 v. d.; Trečiad. uždaryta.

1 D.

8 p p.
5 P-P-

NAUJAI IŠLEISTOS 3 KNYGOS UŽ 5.00 DOL f
QIDYSIS NERIMAS — Dr. P. Gaidamavičiaus _______  $2:50 f
SILPNAME KŪNE — Dr. J. Prunskio________ ............. .. $1.50 f
IŠLIKOME GYVI — T. Angelaičio ___ .. ..____________ $150 |

Gaunamos: •
' *

IMMACULATA, R. F. D. 2, Putnam. Connecticut, ir . =
DARBININKO administ., 910 VVilloughby Avė., Brooklyn 21, N. Y., f

Laidotuvių Direktoriai

NEWARK, N. J.
Newarko miesto 

Leo P. Carlin vasario 
rašė proklamaciją, kuria vasa
rio 16 skelbiama lietuvių die
na. Prisimenama, kad Lietuva 
1918 atstatė savo nepriklauso
mybę, kad lietuviai ilgai kovo
jo dėl savo laisvės ir kad Lie
tuvą vėl užgrobė Sovietų Są
junga. Iškeliama lietuvių kalba, 
papročiai ir kviečiami visi Ne- 
warko gyventojai prisiminti 
Lietuvos * nepriklausomybės 
šventę ir dėti pastangas atgau; 
ti laisvei bei taikai įgyvendin
ti. Proklamacijos pasirašymas 
buvo paminėtas “N. J Evening 
News” vasario 9 laidoje. Pasi
rašant miesto valdyboje daly
vavo: Lietuvos vyčių 29 kuopos 
atstovai — pirm. Charles Stro- 
lis sj žmona, Frank Vaškas, 
Ieva Trečiokienė, Eva Ellis ir
kun. Petras Totoraitis- Jie taip r0 šventėje, kovo 4, vyčiai ruo- 
pat sudaro komitetą, kuris ren- šia vakarienę su menine dali- 
gia Lietuvos nepriklausomybės ^us scenos ' Odelis, dai- 
šventės minėjimą vasario 18 nos ir kitoki Prirodymai- Pel- 
šv. Jurgio salėje. 180-2 New n.35 skiriamas parapijos sukak- 
York Avė., Newark, N- J. ^-5-

majoras
8 pasi-

Lietuvos vyčių jubilėjiniam sėdis bus vasario 18, sekmadie- 
kongresui komiteto pirminin- nį, 1:30 v. šv-. Jurgio salėje, 
kas praneša, kad komiteto po- F.V.

tif Ali Redemptorist People & Friendš
® Venerable Bishop Neumann, C.SS.R..
® Jcrin us! Help his causel
| TWO GRAND PILGRIMAGES
I TO HIS TOMB IN PHILADELPHIA

A TTENTION :

Leave: Port of Authority Bus Terminai 
West 41st Street & 8th Avenue

SUNDAY, FEBRUARY 25. 1962
- ------- 9 A.M. --------

$15* totai expense of .pilgrimage, including 
Ivnch and dinner at Bookbinder’s Restaurant 
2 P. M. SPECIAL SERVICE AT HIS TOMB

SL Peter’s Church, Philadelphia
SECOND PILGRIMAGE: SUNDAY, SEPTEMBER 9, 1962

• For all reservations: FATHER JOE, C.SS.R.
173 E. 3rd Street, New York 9, N. Y. 

Telephone: ORegon 3-4224

ĮS S '
ii | PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
f g VOKIŠKOS SPECIALYBES

Staten Island. Stapleton Heights — 
lame 2-Familv, completelv modem, 
first floor 5 rooms, fireplace. bath r 
second & third fioors 8 rooms, bath, 
storms, screens. oi 1 heat: large plot. 
St. John’s and St. Peter’s Parishes. 
Near evervthing. Ąsking $22.700. 
Monthlv incovne $125. Plūs drive- 
way. Call Y U 1-3256.

South Shore, Staten Island. 6 room 
Ranch. briek front. low window. 3 
bedrooms. L-shaped, livinsr room. 
formica kitchen, tile bath glass ėn- 
closed. hot air heat. omament. iron 
fen'-e. Holv Rosarv parish <?- school. 
1 block. 10 min. to Ferry. Conveni- 
ent to evervthing. Mušt be seen! 
Sacrifice $20.500. — YU 1-6551.

East Islip ; piet. nuo Montauk Hwy 
naujų mažu namu grrunė bus oasta- 
tyta gražioj E. Islip sekcijoj, *4 ak
ro medžiais apaugę plotai, seniau 
įsikūrusioj aplinkoj. Patogiai priei
namos krautuvės, mokykla ir baž

nyčia, iki St. Marv’s parap. tik du 
blokai. 8 kamb. l*į vonios. 2 gara
žai. $19:990. 30 m. išsimokėti. Na
mų modeliai: važiuoti iki Islip Avė.. 
j piet. iki Montauk Hwy. tuomet į 
rvtus iki Suffolk Lane. sekite J &B 
Home ženklus. Kontr. GE 7-4663.

BUSS. OPORTUNITY

L. I. LUNCHEONETTE, Fountain. 
Stationery. Hempstead. L.I., rent 
$200. 5 year lease. Well estabilshed, 
marvelous location. transient trade. 
50food. Lucrative net income as- 
sured. Priee $17.000. Wonderful op- 
port-unity for family oneration. — 
Mušt be seen. Call G E 7-1990 or

6845 SO. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
AfR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA 
REpub&c 7-8606 REpubfic 7-8661

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės j

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

110-04 Jamaica Avenue Ričhmond Hill 18. N. Y į

TeL VIrginia 6-1800

WHITE HORSE TAVERN 
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS. savininkas.

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven 21, N. T. TeL VIrginia 6-9519 '

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

DELICATESSEN labai geroje vie
toje Queens. Sekmad. uždaryta, mc- F" 
dėmiai įrengta. $1.200 pajamų per J 
savaitę, didelės galimybės plėstis. > 
ideali vieta vedusiai porai; maža J 
nuoma plūs trijų kambarių butas. { 
TeL: JA 3-5152. I

Gueens. Restaurant - Luncheonette. 
Established 7 year lease. prossing 
$1.200 weekly. Big potential right 
party. Onen 6 davs. Corner Street 
next to Theatre. 7a. m. to 9 o m. 
Good for familv. partners. Priee 
$13.000. $5.000 down. Owner mušt 
sėli. 227-20 Merrick Blv. LA 5-9381

DABAR JOS GALITE APLANKYTI «avo artimuosius Lietuvoje. 4
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones I į 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas 
sutvarkome rezervacijas ir kt. SmulTčesnioms informacijoms rašy j 
kite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui i R. Europa <
Mes padedame jums atsigabenti savo gimines H Sovietų Sąjungos <

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

ANTIOUE DEALERS

BERNAL ANTIOUAKY
Specialus pokalėdinis išpardavimas 
— PAVEIKSLAI. GINKLAI. ŠAR
VAI. RELIG. DEVOCIONALAI ir » 
ANTIKINĖS BIBLIJOS — perkam J 
ir parduodam. 185 E. 79th (prie 3 » 
Avė.), N. Y. C.; TRafalger 9-3542. »

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Three ViUage Art Shop »
Sale on Original Paintings 

ORIGINAL PAINTINGS. ARTISTS 
SUPPLIES and ACCESSORIES, 
FRAMING — 25A No Country Rd. 
Setauket, N. Y. (516) Se 6-1021.

SCHALLER&WEBERL- S•t 4
: | Augščiausios kokybės produktai • Dabar pas mus galima gauti šviežios žąsienos 

•; • Mūsų krautuvėse geriausios dešros • Kelionei ir TV užkandžiui, kumpiai, įvai-
j, $ riausios mėsos ir kiti produktai • Užeikite — įsitikinsite!

j 6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6
ir įį New Yorke — 1654 2nd Avenue — TR 9-3647 

t <Tarp 85 - 86 g-vim
i». Ridge—oode — 56-54 Myrtle Are. — VA 1-7668
| | Astorijoje — 28-28 Steinway SL — AS 4-3216

Hempstoade — 316 Front Street — IV 3-5549 
Flushinge — 41-66 Main Street — HI 5-2552 
Jackson Heiffhts — 82-10 37th Avenue

— DE 5-1154

Licensed by Vneshposiltorg <
Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėsrns J bet kurią 
SSSR dalį
SIUNTINIAI APDRAUSTI , PRISTATYMAS GARANTUOTAS

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA —
Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimų medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per- < 
ksnt kitur Jūs gulite gauti ir kitokiu reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo-
Karnų auiaraacių raayiMLc ■
• NFW YORK 3. N V, 1° - 2nd Avenu* — Tel.: Al A-MM Į
e BROOKLYN 11, N. Y, 370 Union Avenue — Tel.: EV 4-4952 <
e BROOKLYN 7. N. Y. 600 Sutter Avenue — Tel,
• LAKEWOOD, N. J. 126 - 4th Street —
e PATERSON 1. N. J„ 99 Main Street —
• NFW H*VCN Conn^ 6 Ds»v Street —
e PITTSBURGH 3, Pa, 1015 E. Carson Street
• WORCESTER. Mass^ 174 Millbury Street 
e HAMTRANCK. Mteh„ 11333 Jos. Campau •

OI 5-8806
Tel.: FO 3-6566 
Tel.: MU 4-4619 <
▼•i - i o.tsse

— Tel.: HU 1-2750 
- Tel.: SW 8-2868

• n m m i KAravn, mrcn^ %»•••>»»■«•» — Tel.: TO 7-1575
• CLEVELAND 13, Ohio, 904 Literary Road — Tel.: TO 1-1068 Į
e CHICAGO 22. III, 222? W. Chicago Avenue - TeL- BR 8-69*6 ( 
o CHICAGO 8, IIL 3212 So. Halsted Street — Tel.: WA 5-2737 <
e 5AN FPANCISCO. Cal~ 2076 Sutter Street — Fl 6-15*1 ,
• SIFWARK 3. N J 428 Sprinofleld Av*mie - Tel.: Pi 3-17P7 (
o PHILADELPHIA 23, Pa^ 525 W. Girard Ave„ — Tel. WA 2-4035 '

---------------------- # Street - *rL: PLaro 6-6766 , 
------ — G». 8-2256 <

Tel.: GR 2-8387
■ DĖTROIT, Mielu 7300 Micbigan Avenue — Tel.: VI 
i ATHOL, Mas*.. 61 Mt. Pleasont Street — CH 

LOS ANGELES 22, Calif^ 960 So. Atlantic Blvd — AN 
' BOSTON 18, Mas*.. 27iShawmut Avė. — Tel.: Ll

I • W*TERBUPY Conn. 6 John Street
► • GRANO RAPIDS, Mfch- 606 Bridpe St..
1 • PASSAIC, N. J, 176 Market Street

N.W.

1-5355 
9-62*5

- _____________ ______ —- ____ 2-1767
o vFnELAND? N.J„ West Landi* Avė.. Greek Orthodos Club Bldg.

Skyrius •UdsJ’yvM penktadieninio. aeMa<i1enisis ir sekmadieniais



PETRO LISAUSKO

STEPAS ir ELENA LUKAI

SPORTAS 822 Union Avė.

JURGIS J. JOKŪBAITIS,

H. W. MALĖ * FEMALE

BOYS AND GIRLS

JONAS ŠAULY S

JOSEPH RUTKOSKI

HAVEN REALTY

87-09 Jamatea Avė., Woodhaven 21, N. Y. Tel. VI7-4477
Brolienė Marija Šaulienė

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

NEBŪK ŽILASTeisininkui

RAY’S LIQUOR STORE

WILUAM J. DRAKE
DRAGŪNAS

ADVOKATAS

14 Jamaica Avė.

MURPHY

R Epublic 9-6100

nedera. FRANK LEFRK. Priaft*. 
179 Kast 8Tt* ŠL (near tad Avė.) 
Neer Tecfc M N.Y. CaM *A 2-737*

Automobile Custom Coach Woric of 
distinction. Painting, Body altera- 
tions, Upholstery A Collisfon Work.

m *46-1% (M be katu, Jratk* Atei
ną ii & S-gos). antruoju *jo eaoe- 
riktetto Bobby Ftochor au 6-L sekė 
Mae VWp ir Brafrn (JAV po *1*.

Dar du savaitgaliai be fut
bolo ' _

Susipažinkite su augštos kokybės baldais, 
žinomų firmų. Taip pat baldai virtuvei, mat-

OIL BU R NĖR CO., INC.

Gauta žinia, kad Lietuvo
je sausio 23 po sunkios vė
žio operacijos mirė JONAS 
ŠAULYS, kilęs iš Jokūbaičių 
kaimb, Girdžių parapijos, Jur-

katta Retuvtikai 
7*4CypressAv, Ridgewood 27, N. Y. 
Ml 2-4078 EV 1-4774

LietumJkų produktų:
-į DUONOS. SŪRIŲ DEŠRŲ SKILANDŽIŲ

JOE’S VVASHER SERVICE — 24 
Hour Boro Wide Service. Expert 
Repairs on all makes of Washing 
Machines. Special consideration to 
all Lithuanian customers. All work 
guaranteed. Fast Service. Call us 
with confidence. Ask for JOE TR 
1-5530 (if no answer — UL 4-4792) 
1308 43rd Street, Brooklyn, N. Y.

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

O’SuIlivan Woodcraft Co., Work 
done in all boros: atties, basements 
finished. cusL cabinets. bars, doors 
& pieture windows installed. Com- 
plete bathroom & kitehen moderni- 
zation. All types accoustical ceil- 
ings. Free estimates; work guaran
teed. Call TTM HA 9-0137; 63-04 
Broadway. Woodside, N. Y.

Certified by Queens County

Didelis pasirinkimas 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progoms

DRAKE SCHOOL
154 Nassau SL, Opp. N.Y. City Hali 

Ėst. 1884. Guy E. O’Brien, Pres.
BEckman 3-4840 -

Stasė, Petras ir Alicija 
Miliauskai

Solve Your Oil Bumer Problema. 
Distributors of Cities Service Fuel 
Oil. 24 hour Service. — LA 8-0320 

136-31 Springfield Blvd.
• Springfield Gardens, 13

Barbara Maraglia (jos motina 
lietuvaitė), vasario 4 ištekėjo 
už Juozo J. Rimkaus iš Brid- 
gewaterio. Yra baigusi šv. Ma
rijos mokyklą ir Stoughtono 
aukštesniąją mokyklą. Dirbo 
raštinėje. Apsigyvens Brockto- 
ne, Mass. M-Kas

with Driver’s licenses. Able to work 
by themselves.Salary guaranteed 
and provisions. Good appearance 
& some English need for advan.ee- 
ment Sales Organization — Write 
Box Fl, Room 824, 11 West 42nd 
SL, N. Y. 36. Give your phone No.

BRUCKHEIMER 
MUSIC SALES

Didelis pasirinkimas baldų valgomajam 
kambariui, nailonui — jie yra gaminti labai

Big Discounts on New and U sėd 
ACCORDIONS, GUITARS, TRUM- 
PETS, Etc. Famous Name Brands: 
Kay - Harmony - Gretch - Martin, 
etc. 705 Grand St^ Brooklyn, 19. Y. 
14th St. Subway 2 blocks, Grand 
St. & Metropolitan Avenue Busses 
pass our door. Come in look around 
— you’U save money. Open daily 
9 to 5 P-M. ......    ST 2-3438

RUOŠIAME LIETUVT8KAS VES
TUVES. SALES PARENGIMAMS 
IR SUSIRINKIMAMS — VELTUI.

GEIGEL CORP. 
11-26 46 Road 

Long Island City 1. N.Y. 
EXeter 2-2339 • EXeter 2-2376

Pereitą sekmadienį viso New 
Yorko futbolo aikštės ilsėjosi 
po sniego ir ledo sluoksniu. 
LAK futbolininkai irgi poilsia
vo. Mūsiškiai neturės .jokių fut
bolo rungtynių ir šį sekmadie
nį- Nepriklausomybės šventės 
proga, kaip ir kiekvienais me
tais, lietuviai nuo pirmenybių 
rungtynių atleidžiami.

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiansins pasirinkimas degtinės ir vyno. 
103-55 LEFFEBTS BLVD. RKJHMGND HILI* N. T.

Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybė*, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investadjos. • Kasdien nuo 
9 iki 9 vai Sekmadieniais popiet 1-5 vai.

Do Y«u Wrat t» Loaru TsaMahm 
a $tert Time — Comptetrty new 
Metbod. Private Išmana $2-50. — 
BLANCHE FISBER, 152 West 
58th Street; Telephpne: PC 7-9177. 

EsL 48 Tears.

Kitcten, Baserhent, Attię, Remodel- 
ing, Plumbing, Plastering, Painting, 
Tile, Cement Work — Anywhere. 
All work guaranteed — Free esti- 
mates. Rudolph Smith, Contractor.

Call LO 7-6739

QUIETHEET

VYTAUTAS BELECKĄ* 
SAVININKAS

Ist * 2nd Class, mušt have 
Job Shop Experience on 

HI - PZEC1SION 
work. Ali benefits, overtime. 
Located in Ojąeens. HA 6-2371

Čia Jūs rasite didelį pasirinkimą gražių namų, sklypų, 
apartamenų ir tai žemiausiomis kainomis. Čia galite vi
sokeriopai apsidrausti; čia valstybinių mokesčių - taksų 
blankai užpildomi.

ALBEBT F. PETERS - Petrauskas

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

Perkant didesniais kiekiais pristatoma j namus nemokamai

50 metę tuirsšrtj
EImm ir Stepe* Lukai 

rio 4 paminėjo 50 metų vedy
binio gyvenimo sukaktį. Vai
šės įvyko lietuvių salėje. Da
lyvavo per 100 sėečių iš Stough
tono, Brocktono, N. Kaštono, 
Brightono, Norwoodo, Provi- 
dence; Worcesterib ir k. Daly
vavo ir Ona Elkevičienė? bu
vusi sukaktuvininkų pinotoji 
pamergė, ir pirmojo pabrdto 
našlė Mrs. Miškinytė. Vaišes 
Surengė ^sukakbivi ninku duktė 
Adelė. Sune&ta įvairių dovanų- 

£lena Jackonytė - Debesyte- 
Lukienė gimė Varėnos mieste
ly, Trakų apskrityje. Į Ameriką 
atvyko 1910 metais. Pradžioje 
sustojo Montello, Mass., kitais 
metais persikėlė į Stoughtoną 
ir visą laiką čia išgyveno.

Stepas Lukas (Lukoševičius) 
gimė 1887 rugpiūčio 15 Stri- 
gonių kaime, Lietuvos Brastos 
apskrityje, iri Gardino. ( Ame
riką atvyko 1908. Pradžioje su-< 
stojo Newton Upperfalls, 1909 
persikėlė į Stoughtoną- 1912 
susituokė su Elena Jackonyte- 
Debesyte. Sutuokė kun. Dragu- 
nevičius. Vestuvės įvyko Mon
tello, Mass. Užaugino vieną

STELLA (PORO Italian Cutaine 
“A Fabulous Roman Palace R^ng*1 
Cocktail Lounge. Dinner A Supper 
* la Carte. Pašty taciUties. — 5806 
Broaduray near 238th SL, N. Y. C.

Diners Club - American Ebcpress 
•Free paririiig <m bur own loL Closed 
Monday. Call ... Kl 8-2245

buvusi 
J. MIRONO MAISTO KRAUTUV2 

Home-Made Bologna 
ANTANAS VAITKUS, vedėjas 

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 
We take all orders- special price for Weddings and Parties 

34* Grand Street, Brooklyn 11, N.Y. — TeL Stafg 2-4329

dttj išlygino K. Merkto Mmėjimaa 
pete* Maaaadniaetto metoterj G. 
Ppoll ir Leopoldo Šveikausko laimė
jimas prie* J. Cheeversų. M lietu
vių komanda ir pirmame rato su- 
kovojo lygtomis su Bostono meiste
riu — Cambridge L

Bostono dienraktis Globė (Miež ke
lelis metus daug kartų yra minėjęs 
jaunojo lietuvių šachmatininko Ge
dimino Kuodžio laimėjimus. Pav„ 
Kuodis, būdamas 11 metų, dalyva
vo lietuvių trečioj komandoj, kuri 
laimėjo savo klasės Bostono meis
terio titulą 1955-56. Kuodis tuokart 
buvo geriausias taškų rinkėjas lie
tuvių komandoj. 1957 Kuodis buvo 
Bostono B kl. šachmatų co-čempio- 
nas ir 1958 Bostono B čempionas. 
Dabar tas pat Globė rašo ir deda 
Gedimino Kuodžio nuotraukas, kaip 
geriausio miesto lygos A kl. krep
šininko. Vasario 9 rytinėj ir po
piečio laidoj. Kuodis, vienur vadi
namas Gediminas, kitur sutrumpin
tai Geddy Kuodis, pasirodo, žaisda
mas B. C. High komandoj rungty
nėse su English prikrovė 39 taškus 
iš komandos laimėtų 80-62. Pabrėž
ta, kad po 13 rungtynių (visos-lai
mėtos B. C. High) Gediminas eina 
pirmuoju miesto lygoje.su 256 tš.

Massachusetto šachmatininkų me
tinis suvažiavimas bus vasario 22 
Cambridge ’Y’ namuose. Iš ryto bus 
žaibo turnyras, o apie 1-2 vaL si
multanas, kurį duos meisteris R- 
Weinstein iš New Yorko. Prašoma 
atsinešti savo šachmatus.

Sunday Globė vasario 11 rašo, 
kad Kazys Merkis puikiai atstova
vo JAV pasaulio korfespondencinėse 
p-bėse. Įdėta Merkio laimėta parti
ja prieš G. Proll (naujasis Massa- 
chusetto čempionas) iš gruodžio 
mėn. rungtynių Lietuviai - Cam
bridge L..

Lietuvoj šachmatininkų dešimtu
kas patvirtintas toks: V. Mikėnas 
(Vilnius), L Vistaneckis (Vilnius), 
Cinkąjevas ir Maslovas (abu iš 
Kauno). V. Baršauskas (Telšiai), 
D. Lėpienis ^VĮlnius),-A Česnaus
kas (Plungė), M. Ostrauskas (Kau
nas), R- Barstaitis (Klaipėda) ir A. 
Uogelė (Šiauliai).

Moterų: V. Kaušilaitė (Vilnius), 
M. Kartonaitė (Maišiogala), N. špi- 
kienė (Kaunas), T. Morozovą, N. 
Štendėlytė. L Epšteinaitė (visos 3 
iš Vilniaus), M. Onufrijankaitė 
(Kaunas), O. Valeikaitė (Molėtai), 
A. Steponavičiūtė ir A Slėžaitė 
(abi iš Vilniaus).

CHIROPRACTOR for a rincere & 
practical approach to health

GEORGE A. POLL, D. C.
Chiropractor

1051 Lescington Avė. (75 St.) N.Y.
Tel.: YU 8-8340

mirus, jo žmoną Genovaitę, seserį Zofiją bei gimines 
nuoširdžiai užjaučia ir drauge liūdi

dukrelę Adelę, dabar ištekėju
sią už Mr. Caren.

Stepąs Lukas dirbo įvairio
se vietose, prieš trejis metus 
išėjo į pensiją. Bet ir dabar 
dirba šeštadieniais ir sekmadie
niais lietuvių salėje pardavėju, 
antradieniais — veteranų na
muose-

Priklausė šv. Antano drau
gijai, kuri likvidavosi 1935- 
Draugijos turtas atiduotas Ame
rikos Raudonajam Kryžiui.

Kada jūs norite Įsigyti gerus ir puikius 
baldus jūs juos gausite pas SCHRAGERj.

Aš su savo vyru ir dukra 
Alicija norime padėkoti mano 
broliams Stasiui Vaškini ir Pra
nui Ivaškevičiui už taip pui
kiai surengtą staigmeną — iš
leistuves ir dovanas-

Ypatingą padėką reiškiame 
dėdei P. J. Montvilai, kuris per 
visą vakarą filimavo. Nuosrdus 
ačiū pusseserėm Aldonai Bush 
su šeima, Teresei Bielius sušei- 
ma, Bieliams, Andrašiūnienei, 
Remėzams, Račkauskams, Kazi
mierui ir Vytautui Makauskams, 
Norvilams, J. Liaųkuij Stepona
vičiams, Saldaičiams, Nekrošiui, 
Kazlauskaitei, Podėliams, Ba- 
der, Sterui, Kubiliams, Z. Zub
riui. Iešmantams- Negaliu už
miršti Natalijos lešmantienės, 
kuri mums yra daug padėjusi, 
nesusikalbant šios šalies kalba, 
ir kitais reikalais.

A N G E L O' S 
NEOPOLITAN RESTAURANT
146 Mulberry Street, New York 

The finest Italian Cuisine
For Reservations Call CA 6-8527

Closed Monday

*aM rartuv6ma» ir kito
kioms pramogoms. Bs tA 
duodami polaldotsvlniai 
pietūs. Pirmos rūHes Ito

PONAS SCHRAGERIS ASMENIŠKAI 
IŠSPRENDŽIA FINANSINES PROBLE
MAS, kada jūs jas turite pirkdami 
naujus baldus.
kurie yra gaunami labai prieinamomis kai
nomis.

ELEMENTORIUS Ė 
išmokys vaikus lengviausiai 

skaityti
Paruošė žinomas, pedago

gas Ignas Malėnas pačiu 
naujausiu metodu.

Vaikus galima pradėti mo
kyti skaityti jau 4 metų, kai 
tik susidomi skaitymu.

Elementorius yra gausiai 
iliustruotas dail. V. Siman- 
kevičiaus spalvotais pieši
niais. Išleido Ateitis Brook- 
lyne, N. Y. Spaudė salezie
čių spaustuvė Italijoj. Kai
na $2.50. Gaunama adresu: 
ATEITIS, 910 Wilk>ughby Avė., 
Brooklyn 21, N. Y, ir pas platin
tojus.

Dar kartą dėkojame už pa
sakytas kalbas, dovanas ir ge
rus linkėjimus:

Sugrįžę į Buenos Aires, nie
kada nepamiršime šių gerašir
džių žmonių, visada prisimin
sime ir lauksime jūsų apsilan
kant Pietų Amerikoje.

MU8ICAL INSTRUCTION
SAXAPHONE & CLARINET. pri
valė lessons by professional teach- 
erJ Beginners - Intermediate and 
Advanced -Studentą: Brochure on 
reąuest? Call EDDIE MEYERS —

EM 6-5511

BROWN’S 8GUARE DEAL
Body Specialisto, painting, Insur
ance Wbric, Collision Woric at ite 
best Special Discounts to Darbi
ninkas Readers. Phone UN 4-8943. 
303 W. 119th St., New York City.

"Florai Herb” yra nuo-j 
stabi priemonė plaukų 
priežiūrai ir natūraliai 
spalvai atstatyti. Be da

žų ir chemikalų atstatoma natūrali 
plaukų spalva, ižnyksta galvos odos 
niežėjimas. Plaukai tampa gražiai 
žibantys, minkšti, sveiki ir lengvai 
šukuojami. Neatrodo dažyti. At- 
siųskitė $3.00 už didelę 8 oz. bonką. 
Kanadoje $4.00. Garantuojame, bū
site patenkinti. — TROPICANA, 
DepL A; P.O. Box 305, Clinton, Ind.

Adresas: 40 E. 26th 3^, N.Y.C., N.Y. 
Tel.: M U 3-2928 

Savininkas VACY* 8TEPONI8

Complete Stock of Choice Wines & 
Jjkjuors — Domestic and Imported. 
ChilĮed Wines & Champagnes. We 
Deliver — 2484 Merrick Road, 
Belhnore, L.I. For Fast Service:

sausio 26 Jurbarko kapinė
se- Vorkutoje su šeima išbu
vo 17 metų.

Už jo vėlę keturių savai
čių mirties sukakties proga 
bus ekzekvijos ir mišios Pa-

lygoje.su


m mm
Darbininko spaudos kioskas 

bus Lietuvos nepriklausomybės 
minėjime Wehster Hali vasario 
18. Bus lietuviškų knygų ir 
plokštelių. Visi dalyvaujantieji
šioje šventėje prašomi atkreip
ti dėmesį- Taip pat bus ir ang
liškų leidinių: S. Zobarsko — 
Lithuanian Folk Talės, B. Ar- 
monienės — Leave Your Tears 
in Moscow. Bus galima užsisa
kyti Darbininką. Naujiems skai
tytojams tik 5 dol- metams-

Maironio šeštadieninės mo
kyklos ruošiamam kaukių va
karui vietas prašome skubiai 
užsisakyti telefonu AP 7-4571, 
nes vietų skaičius ribotas.

P. J. Montvila jau kuris lai
kas filmuoja lietuviškus paren
gimus, svarbesnius susirinki
mus ir šioje srityje pasiekė 
gražių rezultatų. Neseniai jis 
nufilmavo Maironio šeštadieni
nę mokyklą jos darbo metu. 
Gražiai yra nufilmavęs Putna- 
mo mergaičių vasaros stovyk
los iškilmes’ tėvų pranciškonų 
dešimtmečio minėjimą. Kenne- 
burikporto vienbolyną, lojalumo 
ir kitus paradus, .vaiku eglutės 
vaidinimą, žvėryną, akvarijumą, 
gėlyną ir k.

Jono Grigo, atvykusio 1909 
metais iš Naujamiesčio, Pane
vėžio aps., į Brooklyną, N. Y., 
ieško Juzė Sadukevičiūtė. Kas 
žino ar jis pats prašomas ra
šyti: Mrs. J- Obelienis, 156 
Wyckoff Avė., Brooklyn 37, N.

NEWARK, N- J.
Lietuvių demokratų klubas 

pereitą savaitę šv. Jurgio sa
lėje turėjo susirinkimą. Išrink
ta valdyba: Pranas šreibauskas 
- Sneidėr — pirm., Matilda Stri- 
miekienė — vicepirm., Ieva 
Trečiokienė —, prot. sekret- 
(tas pareigas eina 21 metus), 
Stasys Augimas — fin. sekret., 
Pranas Strimfekis — ižd., Ona 
Grimalauskienė — maršalka. 
Klubas pasidarbavo praeitą ru
denį rinkimuose, kai į New Jer
sey gubernatorius kandidatavo 
Richard Hughes, laimėjęs rin
kimus. Buvo padaryti veiklos 
pranešimai. Pasirodė, kad finan 
sų stovis yra labai geras. Klu- 

__________ __ ______ . bas turi per 200 narių, kurie 
su visais baldais vienam arba va chemija, šalutinė — fizika tuvos Jokūbo Stūko pagamin- mielai auka paremia klubo po- 

litinę veiklą. Koresp.

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

Pagyvenęs vyras, turįs kelių 
kambarių butą, norėtų gauti 
draugą kartu gyventi už mažą 
atlyginimą. Kreiptis laišku: Mr. 
A. Kaupas, 201 tfork St.,

dviem vyram- Kreiptis adresu semestras buvo dekano tas filmas- •
Mr. C Simon, 842 Glenmore Sąraše įr ^u semestrus chemijos Elzbieta Rekienė, 70 metų 
Avė., Brooklyn 8, N. Y. klubo sekretorė. Studijų metu 

yra buvusi studentų ateitinin- 
Išnuomojamas 3 kambarių ir kų New Yorko draugovės vąl- 

virtuvės butas su apšildymu, dybos narė ir jaunesnių moks- 
Pageidaujama suaugusių šeima, leivių globėja. Be to, devyneris 
Butas prie gero susisiekimo, metus šoko New Yorko tauti

nių šokių grupėje-Kreiptis: HY8-8571-

Į VASARIO 16-sios MINĖJIMĄ
L. ■ - ■ ■ ruošia

NEW YORKO LIETUVIŲ TARYBA 

Vasario 18 d, 4 vai. popiet 

I WEBSTER HALI
I • \

KALBĖS:Į kongresmanas WILLIAM T. MURPHY

Dr. VYTAUTAS P. VYGANTAS

MENINĘ PROGRAMĄ IŠPILDYS: 
solistė LIONĖ JUODYTĖ-MATHEWS 
OPERETĖS CHORAS, vai MjL Cibo ’

NEW YORKO TAUTINIŲ ŠOKŲGRŲPZ, vad.
J. Matulaitienės

Akompanuos: 

pianistė ALD. KEPALAITĖ 

Minėjimas prasidės pcmkiosbi

ko — New Jersey apskrities 
seimelis šaukiamas kovo 11- d. 
2 v. popiet Apreiškimo parapi- 
jos salėje. Bus svarstomi ak- 
tualiausi lietuvių katalikų akrik' 
jos klausimai- Bus paminėta. 
Maironio 100 m. gimimo sukak* 
tis.. Visos katalikiškos organi
zacijos bei draugijos prašomos 
išrinkti po 2 atstovus, aprūpin
ti juos įgaliojimais ir veiklos 
medžiaga, kad galėtų seimely 
padaryti pranešimą. '

reiškimo parapijos salėje kon-; j 
certiniu būdu stato “šventąjį < 
Kazimierą”. Autorius kun. B. ' 
Zdanavičius įrašė du asmenis, ■ 
kurie užėmė svarbią vietą ka
raliaus Kazimiero rūmuose Kro
kuvoje: tarnas Pilypas ir šv- 
Kazimiero mokytojas kanaunin- ' 
kas Dlugošas. Pilypo rolę skai
tys Stasys Vaškas, kanauninko 
— Stasys Lūšys.

Maironio šeštadieninės mo
kyklos abiturientų išleidimo ak
tas bus vasario 17, šeštadienį, 
6:30 v. v. Apreiškimo par. sa
lėje. Visi kviečiami dalyvauti.

Lietuviu Atletę Klubo, 1332 
Halsey St., Brooklyne, vasario 
24 bus šokių vakaras “Sporto” 
žurnalui paremti. Vaišės ir šo
kiai, A. Starolio orkestras. Bi
lietus galima gauti L. A. Klu
be, tel HY 7-9756.

DALIA MINKONAITE-DZIKIENE

GUBERNATORIUS JOHN A. VOLFE Bostone prie lietuvių delegacijos pasirašo lietuvių dienos deklaraci
ją Vasario 18 proga.

Juozas Daubėnas, dėstąs A- 
merican Academy of the Dra- 
matic Arts New Yorke, su bai
giamosios klasės dalimi pasta
tė Moss Hart komediją “Light 
up the Sky”. Spektaklis įvyko 
vasario 6, 2 vai. popiet.

Jonas Krvnklys, Darbininko 
skaitytojas Brooklyne, praneša, 
kad vasario 21 sueina 12 metų, 
kaip mirė jo mylima, žmona 
Marijona Krunklienė. Tą dieną 
9 v. r. bus aukojamos mišios 
Apreiškimo par- bažnyčioje, ki
tos mišios bus vasario 24 d. 
8:30 v. r. J. Kranklys prašo 
gimines, draugus ir kas pažino 
velionę, pasimelsti už jos vėlę.

Dr. H. Montvilienė vasario 
14 tarnybos reikalais kelioms 
dienoms išskrido į San Fran- 
cisco. Ta pačia proga pakvies
ta moterų inžinierių draugijos 
skyriaus narėms skaityti paskai
tą-

Angelę Karalienės parapijos 
Šv. Vardo draugija kovo 6, an
tradienį, 7 vai. vak. parapijos 
salėje ruošia didelį Užgavėnių 
blynų balių. Auka* įeinant į ba
lių bus tik 1.25 dol- Visi pra
šomi ateiti.

Maironio mokykla Lietuvos 
nepriklausomybės šventę mini 
vasario 17, šeštadienį, 12:30 v. 
popiet Apreiškimo parapijos sa
lėje. Paskaitą skaitys Kęstutis 

" baigė Hunter kolegiją New Yor- Kudžrna. Mokiniai padeklamuos
Išnuomojami du kambariai ke pagrįndinė studijų šaka bu- eilėraščių. Bus rodomas iš Lie-

amžiaus, gyvenusi Brooklyne, 
mirė vasrio 8- Palaidota iš Ap
reiškimo parapijos bažnyčios. 
Liko nuliūdime vyras Paulius, 
dukra Elena su šeima, sūnus 
Edvardas ir sesuo Marija Man- 
kevičienė, gyv. Astoria, N. Y.

Mečys Antiška - Anuškevi- 
čius staiga mirė vasario 12. 
Lietuvoje buvo teisininkas — 
advokatas, Amerikon iš trem
ties atvyko 1946. Palaidotas va
sario 15 iš Apreiškimo parapi
jos bažnyčios North Arling- 
ton kapinėse New Jersey. Nu
liūdime paliko žmoną Genovai
tę.
• Motery S-gos 29 kuopos su

sirinkimas įvyks vasario 21, 
trečiadienį, 7 v. v. Apreiškimo 
parapijos salėje.
. Mykolas Čiurinskas, 
kybininkas ir ilgametis 
ler Savings and Loan 
direktorius, vasario 3 
mirė Kearny, N. J.

pre- 
Schuy- 
Assoc. 
staiga

Hansjoerg Felmy. Cord. Trantow 
Hanns Lothar. G. Knuth. F. Schultz 

Priedinė filmą: 
“Die geschiedene Frau”

Marika Roekk ir Johannes Heester 
Ir naujausia Vokietijos ssvait. apžvalga

■ aumifnt

WAGNER THEATER
. 110 Wyckoff Avė., prie DeKalb Avė. _ 
' Brooklyn-Ridgevvood, tel. VA 1-2613

Kasa atidarė. Penktadieniais 6 vai. p.p. 
šeštadieniais iki filmos pabaigos 
Trečiadieniais > — 12 vai. dienos 
Penktadienį, vasario 16, iki — 
Trečiadienio, vasario 21, 1962' 

Spalvota filmą

>. “SKANOAL IN ISCHL”
V a.i d i n a :

O. W. Fischer, Elizabeth Mueller, 
Rudolf Forster, Dovis Takebuch ... 

Priedinė filmą:
“Orei Birken auf der Heide”

Ir naujausia Votie'.jos savait apžvalga

C. A. Vokei - Vokietaitis
ADVOKATAS

41 — 40 74th SL 

Jackson Heights, N. T.
Tel. NEwton 9-6620

LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas, Sidabras, Deimantai 
Laikrodžiai

IlMOS-lfl
Miesto majoras John F. Col- 

lins taip pat išleido dekliaraci- 
ją ir žada būti minėjime- Kal
bės dar adv. A. Shallna, Lie
tuvos garbės konsulas, ir kun. 
Vac. Paulauskas iš Thompson, 
Conn.

Prel. Pr. Virtnauskis sukalbės 
minėjimo invokacij^s Minėjimą 
rengia Alto skyrius, kuriam šie
met pirmininkauja dr- A. Jan
kauskas — Young.

Meninę programą minėjime 
išpildys sol. St- Liepas, šv. Pet
ro parapijos choras ir Bostono 
tautinių šokių grupė.

Žalgirio ir Baltų tuntų bend
ra sueiga vasario 16 paminėji
mui bus vasario 17 d. 5 vai. 
popiet liet, piliečių draugijos 
salėje.

Skaučių Baltijos tuntui pa
gelbėti ruošiant sueigas, išky
las ar kitus parengimus vasa
rio 9 įsteigtas židinys- Pirmom 
dienom prisirašė 17 skautinin- 
kių ir skaučių mamyčių.

86th CASINO THEATRE
210 East 86th St. • REgent 4-0257 
New York, N. Y. BU 8-0561

Penktadienį, vasario 16, iki — 
Ketvirtadienio, vasario 22, 1962

Amerikonišk?. premjera, spalvota, 
premijuota filmą —

“AN HEILIGEN VVASSERN”

JUOZAS SELEV1CIUS, 14 metų 
skautas iš Dorcesterio, Mass., kar
dinolo Cushingo apdovanotas ka
talikų ordenu už gabumus. Jis bu
vo vienintelis lietuvis iŠ 662. apdo
vanotų skautų. Ordinai įteikti va
sario 4. Nuotr. P. Plikšnio.

į Norite geros—meniškos fotografijos |
į PORTRETO, SEIMOS, VAIKŲ
f (vairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir | 
| pan. nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografijų? Jums f 
I geromis sąlygomis padarys

FY.T. MAŽELIS į

422 Menahan Street, Rtdgewood, Brooklyn, N. Y. i 
t TeL HYacmt 7-4677 t

Vasario 16, penktadienį, Mas- 
sachusetts gubern. John A. Vol- 
pa paskelbė lietuvių diena ir 
pažadėjo dalyvauti minėjime, 

* kuris bus vasario 18, sekma* 
dienį, 2 vai. popiet Thomas 

•' Park mokyklos salėje- Pamal- 
1 dos šv. Petro bažnyčioje 10

vai. -ryte.
Kazys Mockus, kelis mėne

sius sirgęs, pasveiko ir nuo va
sario 12 vėl mokytojauja New 
Yorko valstybėje aųkštesnioje 
mokykloje.

Stepono ir Valentinos Min
kę radijo valandėlė vasario 25, 
3 v. popiet lietuvių piliečių 
klubo salėje rengia talentų po- , 
pietę. Taip pat bus rodomi ke
turi lietuviški filmai: dail. Ado
mo Varno kūryba ir gyvenimas, 
Los Angeles lietuvių tautiniai 
šokiai ir dainos, Lietuva šian
dien ir pieštas filmas.

Bostono mišrus choras, va
dovaujamas muz. J. Gaidelio, 
rengia blynų vakarą kovo 3, 
šeštadienį, 7 v. v. lietuvių pi
liečių klubo salėje- Bus įdomi 
programa su dainomis ir humo
rą. šeimininkės bus prikepusios 
skanių blynų. Veiks turtingas 
bufetas, šokiams gros geras or
kestras. Visi maloniai kviečia
mi dalyvauti-

šv. Petro parapijos choro 
valdybos posėdyje vasario 7 bu
vo nutarta kviesti į chorą nau
jų narių ir pagyvinti veiklą. 
Buvo kalbėta apie choro vaka
rą su šokiais gegužės 12 liet- 
piliečių draugijos salėje, ir cho
ro išvyką liepos 1 d. į Cape 
Cod. Jaunieji nariai, kurių val
dyboje dabar yra penki, pagei
davo, kad ateityje choro vaka
rai būtų įvairesni ir naudingi 
ne tik piniginiu, bet daugiau 
kultūriniu ir dvasiniu atžvilgiu. 
Siūloma retkarčiais pakviesti 
paskaitininkų ar pademonstruo
ti geros muzikos choro repeti
cijų metu.

Lietuvio vedamos įstaigos 
lange atsirado didelis reklami
nis žemėlapis su blizgančia Sov- 
Rusija, kur Pabaltijo valstybės 
įjungtos į tą Rusiją, ir jokio 
Ženklo, kad tokios valstybės ar 
tautos būtų, pasaulyje. Lietuva, 
pavyzdžiui, turi įdomių pasta
tų, bet žemėlapyje nėra, nes 
rusas iš Maskvos neleidžia ro
dyti. Kitų valstybių 
žemėlapyje rodomos- 
lis pasityčiojimas iš 
Latvijos ir Estijos.

įžymybės
Tai dide- 
Lietuvos,

Inž. B. Galinis laikinai išvy
ko į Pittsburghą. Jau kuris lai
kas Bostone jaučiamas darbų 
trūkumas, ypatingai statybos 
inžinieriams.

A. A. Vlado Adomavičiaus 
mirties metinėse vasar. 17, šeš
tadienį, 8 vai. ryte šv. Petro 
bažnyčioje bus gedulingos mi
šios Po mišių N. Kalvarijos ka
pinėse paminklo atidarymas ir 
šventinimas.

YUcon8-83IO 
atidaryta iki vidurnakčio 

Continental Deficatessen 
George Kopping 

importuoti ir vietiniai skanėstai 
namie gamintos salotos 

šviežia rūkyta žuvis 

1655 Second Avenue 
(kampas 86th Street) 
New York 28, N. Y.

Klausydami trumpom bangom 
sužinosite kas dedasi jūsų tėvy
nėj. Mūsų aparatais girdėsite vi
są Europą. MES GARANTUO
JAME. Didžiausias New Yorke 
pasirinkimas VOKI AKŲ HI-FI.

Radijo aparaty
TELEFUNKEN- 
BLAUPUNKT 

NORDMENDE 
GRUNDIG 

LOEWE 
SABA

Hi-Fi ir Magnetofon
Parduoda ir patarnauja patyrę 

vokiečių specialistai.
SYLVERN STORES

Prieinamiauslomls kainomis su 
lak^l gerom išsimokėjimo sąly
gom ir pristatymu j vietą iš 

ONOS IVašKIENZS 1

BAIDŲ KRAUTUVES
galima gauti butui moderniški 
baldai, {vairios lempos, vaikam 
lovutčs, virtuvės reikmenys ir k.

LITHUANIAN
FŪRNITURE C0.

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

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

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 74335

STEPHEN AROMISKIS
( ARM AKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ. 
BROOKLYN, N. Y.

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
(BIELIAUSKAS)

FUNERALHOME
M. P. BALLAS — Dfrectoriua 
ALB. BALTRŪNAS - BALTON 

— Reikalų Vedėjas

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVėrgreen 8-9770

Joseph Garszva

GR ABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

231 BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

T. B. S H ALI N S
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčios nemokamai 
miesto dalyse; veikla ventiliacija

Tel. Vlrginfa 74499

visose

INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition 

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

GRamerey 5-1437

FUNERAL HOME
197 VVEBSTER Avė.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir BALSAMUOTOJAS

Cambridųe, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną Ir nakt|
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridjęe ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir 1 kitus miestus.
Reikale Saukite: Tel. TR 64494

485 GRANO STREET 
Brooklyn 11, N.Y. E V 4-2318


