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Visa Amerika Glenn seke ir jo laimėjimu džiaugėsi
Vertina teigiamai, kad Ameri kos žygis buvo daromas viešai. 
Tolimesnį bandymai turi nukelti žmogij į Mėnulį iki 1970?

LIETUVIŲ DELEGACIJA VASARIO 16 
PRIIMTA PREZIDENTO KENNEDY

Amerikos pirmojo astronau
to pulk. John H. Glenn kelio
nę apie žemę vasario 20 sekė 
su įsitempimu visa Amerika. 
Daug kur mokyklos ir įstaigos, 
atidėję eilinius darbus į šalį, 
sekė pranešimus per radiją ir 
televiziją. Ypatingu įsitempimu 
buvo sekama kelionės pradžia. 
Kelionės pasisekimas virto nuo
širdžiu džiaugsmu visai Ameri
kai. ' Aš didžiuojuosi tokiu ame
rikiečiu" — prezidento Kenne

dy žodžiai buvo visu amerikie
čių jausmo išraiška.

Europoje kelionė buvo įver
tinta kaip svarbus žingsnis šal
tojo karo eigoje-.

Su dideliu pasitenkinimu ke
lionės rezultatai buvo sutikti 
Europoje ir visame pasaulyje 
taip pat tų žmonių, kurie seka 
mokslo laimėjimus erdvei nu
kariauti. Jie visi galėjo jaustis 
esą to žygio dalininkai, maty
dami ir girdėdami visą kelio
nės pasirengimą, vyksmą, anks
tesnius nepasisekimus. Tuo sky
rėsi Amerikos kelionės nuo so-

VASARIO 16
IR SPAUDA

Lietuvių delegacijos apsilan
kymą Baltuosiuose Rūmuose su
minėjo N.Y. Times preziden
to dienos darbu sąraše: esą 
priėmė lietuvių delegaciją, ku
ri atstovavo Amerikos Lietu
vių Tarybai ir Lietuvių Bend
ruomenei. Suminėjo taip pat 
Washington Post ir Star-

Washington Post plačiau ap
rašė priėmimą Lietuvos atsto
vybėje. Suminėjo, kad ten da
lyvavo Mrs. Rusk su vaikais; 
suminėjo tautiniais drabužiais 
apsitaisiusią studentę Jūratę 
Pauliukonytę. dvi lietuvaites 
pranciškietes. kurios dalyvavo 
priėmime, nors buvo atvykusios 
į Washingtoną Kongreso komi
sijoje liudijimo reikalais.

N. Y. Times kaip paprastai 
vasario 16 parašė vedamąjį 
vardu "Pavergtos tautos viltys“, 
jame primindamas ir apie lie
tuvių delegacijos priėmimą Bal
tuosiuose Rūmuose-

Nauji kardinolai
Popiežius Jonas XXIII vasa

rio 17 nominavo 10 naujų kar
dinolų. Oficialiai jie bus pa
skirti kovo 19. Iš Amerikos nė
ra numatyta naujo nė vieno. 
Amerika turi viso 5 kardino
lus, italų liko jau tik 30 .vi
so kolegijoje su dabar paskir
taisiais bus 87. Jono XXIII val
dymo laikais mirė jau 17 kar
dinolų. naujų jis paskyrė 52. 
Trys vardai, kuriuos 1960 pa
skelbė laikąs “širdyje“, neskel
biami ir dabar.

— Kardin. Aloisius Muench, 
kuris mirė Romoje vasario 15, 
parvežtas į Chicagą.

Kaip auga katalikų skaičius
Gonzaga universiteto prezi

dentas Msgr. John P. Leary va
sario 19 kalbėjo, kad dabar JV 
katalikų yra šeštadalis visų gy
ventojų. Bet per paskutinius 
5 metus gimusių kūdikių treč
dalis esą katalikai. Jei taip to
liau eis, tai po 50 metų kata
likų bus 50 proc 

vietinių, kurios buvo rengia
mos paslaptingai ir stebėtojam 
buvo pasakomas jau tik kelio
nės rezultatas.

Glenn kelionės smulkmenos 
jau žinomos, tad laikraščiui be
lieka sužymėti tik kai kuriuos 
konkrečius davinius ateičiai. 
Būtent:

— Raketa paleista vasario 20 
d. 947 vai- ryte. Kapsulė nu
sileido į Atlantą,. 2.43 vai. pp. 
prie Grand Turk salos, 700 my
lių nuo Cape Canaveral. 3 vai. 
4 min. Glenn jau buvo laivo 
Noa denyje.

— Skrido 100 — 160 mylių 
aukštyje 17.500 mylių greičiu. 
Padarė viso per 81.000 mylių 
per 4 vai- 45 min. Padarė tris 
ratus apie žemę, vienas ratas 
truko 88.29 minutes.

— Pirmi žodžiai, kuriuos pa
sakė lakūnas Glenn, išlindęs iš 
kabinos, buvo “Ten buvo karš
ta“. Karštis viduje siekė 105- 
107 laipsnių, iš lauko 3.000 
laipsnių.

— Kelionės aparatai veikė 
gerai. Ir lakūnas pareiškė jau
čiąsis puikiausiai.

— Glenn kelionė buvo pa

ASTRONAUTAS GLENN kopia j savo kelionės laivą.

Lietuvio palikimas Lietuvai
Toronte, Kanadoje 1961 sau

sio 6 mirė Povilas Budreika, 
testamente užrašęs Lietuvos ge
neraliniam konsului J. Budriui 
New Yorke ketvirtą dalį savo 
palikimo "su viltimi, kad Jūs 
savo nuožiūra panaudosite, kaip 
rasite geriau kovai su Lietu
vos okupantu".

Šiom dienom palikimo admi
nistratorius velionies brolis 
Juozas atsiuntė čekį 340 dol. 
75 c. sumai.

“Nesvarbu suma”, pareiškė 
gen. konsulas J. Budrys, “svar
bu lietuvio patrioto tokia va
lia. Tai pirmas toks atsitiki
mas".

Velionis Povilas Budreika bu
vo gimęs 1909 birželio 17 Ute

skirta pereitų metų gruodžio 
20. Dėl oro ir technikinių trū
kumų teko atidėlioti 10 kartų. 
Astronautų medicinos koordi
natorius baiminosi, kad atidė
liojimas paveiks lakūno pasą- 
monį ir siūlė Glenn pakeisti 
kitu. Bet asmeninis Glenn gy
dytojas pasipriešino. Glenn yra 
nepalaužtas, sakė jis. — Jį ga
lėtų palaužti greičiau tik žinia, 
kad jis pakeičiamas. Ir Glenn 
tapo pirmuoju Amerikos astro
nautu apie žemę, nauju Ameri
kos herojum erdvės nukariavi
me. '

Kas toliau?
Tyrinėjimai bus tęsiami. Per 

6-8 savaites astronautas Donald 
K Slayton keliaus tris ratus 
apie žemę. Prieš metų galą bus 
pasiekta 18 ratų viena kelionė.

1963 kitose kelionėse po 18 
ratų numatoma tirti paslaptin
gą ligą, kuri ištiko Sovietų la
kūną Titovą ilgesnėje kelionė- 
je-

1964 dviejų asmenų grupė 
turės išbūti kelionėje apie 7- 
14 dienų, ir tada jau prieš 
1970 metus tikimasi, kad žmo
gus pasieks mėnulį.

nos ap.. baigęs Kaune teisių fa
kultetą Į Kanadą atvyko 1948 
iš Vokietijos.

— Kalifornijoje balsuotojų 
47 proc. pasisako už Nixona, 
45 už Browną. prieš 4 mėne
sius skirtumas buvo 10 proc- 
Nbcono naudai-

— Brazilija vasario 16 nu
savino amerikiečių telefono 
kompanijos turtą už 8 mil. Tai 
neišgelbėjo Brazilijos, kurios 
metinis biudžeto deficitas yra 
100 mil. Brazilijos prezidentas 
rengiasi j Ameriką daugiau pi
nigų prašyti.
— Eichmanno apeliacinė by
la bus kovo 22

BALTUOSIUOSE RŪMUOSE: iš kairės Jasaitis, P. Dargis, St. Barzdukas, A. Rudis, P. Grigaitis, 
prezidentas, A. Varnas, L. šimutis.

ĮTAMPOS TAŠKAI: NUSIGINKLAVIMAS, KORIDORIAI, 
KUBOS BLOKAVIMAS, LAOSO TAIKA, VIETNAMAS
Amerikos diplomatų dėmesys 

šiuo metu nukreiptas į nusi
ginklavimo konferenciją, kuri 
atnaujinama ^kovo 14. į Mask
vos naują spaudimą dėl oro ke
lių į Berlyną, į Kubos ūkinį 
blokavimą ir į pietų Azijos ka
rinį bei diplomatinį stiprinimą. 
.NUSIGINKLAVIMO PROGA:

Maskva nusiginklavimo kon
ferencija pirmiausia nori pa
naudoti propagandai už viršū
nių konferenciją ir taiką. 
Chruščiovas vasario 10 siūlė, 
kad į nusiginklavimo konferen
ciją susirinktų 18 valstybių vir
šūnės. Chruščiovienė paskelbė 
atsišaukimą i Ameriką už taiką- 
Amerikos komunistai organiza
vo vasario 16 studentų de
monstracijas Washingtone už 
taiką ir prieš atominių bandy
mų atnaujinimą.

Amerika ir Anglija vietoj vir
šūnių konferencijos pasiūlė tik 
4 užsienių reikalų ministerių 
konferencija prieš nusiginklavi
mo konferenciją. O Prancūzi
ja vasario 19 apie viršūnes ir 
neužsiminė. Tik į Chruščiovo 
siūlymą atsakė propagandine 
ofenzyva už atominį nusigink
lavimą: pasiūlė keturių konfe
renciją. kuri sutartų sunaikin
ti atominius ginklus ir Įvesti 
kontrolę, kad daugiau ateityje 
toki ginklai nebūtų gaminami. 
Amerikoje toks de Gaulle siū
lymas nustebino, nes iš anks
to nebuvo painformuotas.

Neutralieji toki kaip Nasse- 
ris norėjo viršūnių konferenci
jos. Tačiau Indijos Nehru pa
žiūrėjo neigiamai, ir tai buvo 
ženklas kitiem neutraliesiem 
susilaikyti nuo Chruščiovo siū
lymo.
ORO KELIAI Į BERLYNĄ:

Valstybės departamente su
sirūpinta. ko Maskva siekia, 
reikalaudama sau teisių naudo
tis oro koridoriais i vakarų Ber
lyną. Savo reikalavimus pradė
jo reikšti vasario 8. Kai Ame
rika. Anglija. Prancūzija Mask
vos reikalavimus palikti tam 
tikram laikui koridorius sovie
tiniam karo lėktuvam atmetė 
ir pareiškė protestus. Sovietai 
atmetė protestus ir paskelbė, 
kad jie turi teisę tais korido

riais naudotis. Tačiau konflik
tų dar neįvyko.

N- Y. Times spėja, kad 
Chruščiovas norj sudaryti nau
ją krizę dėl Berlyno. Jai išspręs
ti būtų reikalinga viršūnių kon
ferencija, kurios Chruščiovas 
taip nori. O jei konferencija 
neįvyktų, tai derybos dėl oro 
kelių duotų naują kompromi
są.
KUBA IR NATO:

Amerika išsiuntė Į Paryžių 
Rostov ir Goodwin- Vasario 20 
Nato taryboje jie turi įtikinti 
sąjungininkus, kad padėtų blo
kuoti Kubą ekonomiškai- Nuo 
konflikto tarp Amerikos ir Ku
bos prekybą su Kuba labiau
siai padidino Kanada. Amerikos 
atštovų uždavinys nebus leng
vas. nes Europos sąjungininkai

Naujos rezoliucijos senate 
Lietuvos laisvės reikalu

KOVOJE UŽ LIETUVĄ: Kuchel-Lipsconnb rezoliucijai remti, komiteto 
koordinatorius Leonardas Valiukas, senatorius Roman L. Hruska, Res
publikonų partijos centro komiteto narė Mrs. Patricia Hitt ir Kuchef- 
Lipscomb rezoliucijai remti komiteto lietuvių skyrius pirmininkas Julius 
Jodelė. L. Kančausko nuotr.

Los Angeles, Calif. — ’ Se
natorius Frank Lausche id. —- 
Ohio) ir senatorius Roman L 
Hruska (r. — Nebraskai įne
šė i sonata naujas rezoliucijas 
Lietuvos. Latvijos ir Estijos 
lais\ės reikalu Ir vienas ir ki
tas savo rezoliuciįose reikalauja 
kad sovietai pasitrauktu iš Pa

Vasario 16 dienos minėjimą 
šiemet labiausiai iškėlė lietu
vių delegacijos priėmimas Bal
tuosiuose Rūmuose. Apie šį 
reikšmingą įvykį nei informaci
jos nei nuotraukų dar negauta 
iš Informacijos Centro.

Privačiai gautom žiniom, pre
zidentas Kennedy delegaciją su
tiko prie durų ir su kiekvienu 
pasisveikino. Tada delegacijos 

turi priekaištų, kad ir Ameri
ka jų interesų neparemia.
LAOS IR VIETNAMAS:

Prezidento Kennedy du arti
miausi bendradarbiai rytuose 
— Robert Kennedy diploma
tiškai ir propagandiškai stipri
na Amerikos įtaką Japonijoje, 
Indonezijoje. Vietname ir kt. 
Apsaugos sekr. McNamara iš 
Havajų organizuoja karinę par
tizanų jėgą Pietų Vietnamui 
išlaikyti.

Laose Amerika vėl spaudžia 
vyriausybę sudaryti koaliciją. 
Grasina sustabdyti piniginę pa
ramą. Koalicijoje “neutralusis“ 
Souvanna Phouma nori turėti 
dvi pagrindines jėgos ministe
rijas — apsaugos ir vidaus rei
kalų. Amerika tam pritaria. La
oso vyriausybė nesutinka.

baltijo kraštų, sugrąžintų poli
tinius kalinius ir tremtinius iš 
Sibiro ir vergų stovyklų Sovie
tų Sąjungoje ir būtų laisvi rin
kimai Lietuvoje. Latvijoje ir 
Estijoje Jungtinių Tautų prie
žiūroje.

Senatorių Frank Lausche re
zoliucijos reikalu kontaktavo

pirmininkas L- šimutis pristatė 
prezidentui bendruomenės vi
cepirmininką Valdą Adamkavi- 
čiy, kuris padėkojo prezidentui, 
kad Audienciją skyrė kaip tik 
šią lietuviam reikšmingą dieną. 
Ir kai šioje vietoje prezidentas 
paprašė paaiškinti jam Vasario 
16 prasmę. V. Adamkavičius 
pristatė P. Grigaitį, kuris po 
savo paaiškinamojo žodžio įtei
kė prezidentui visų pasirašytą
memorandumą.

Prezidentas atsakė, kad Balti
jos valstybių likimas jam yra 
pažįstamas. Jam teko būti 1939 
Londone tuo metu, kai Angli
ja ir Prancūzija derėjosi su So
vietais dėl sutarties ir kai de
rybos nutrūko tik dėl to, kad 
Anglija nesutiko patenkinti So
vietų pretenzijų laikyti Balti
jos valstybes savo interesų sri
tim. Prezidentas priminė savo 
kalbą Jungtinėse Tautose, ku
rioje jis pareiškė Amerikos nu
sistatymą prieš kolonializmą, 
taigi ir prieš kolonializmą Bal
tijos kraštuose. Negalėdamas 
ką pažadėti konkrečiai, prezi
dentas betgi pareiškė, kad

Amerikos nusistatymas Balti
jos kraštu atžvilgiu eina iš 
bendro Amerikos principo sto
ti už visu tautu laisvę.

Vieno delegacijos atstovo 
klausiamas, prezidentas pareiš
kė, kad Baltijos valstybių įjun
gimo nepripažinimas įeina Į 
Amerikos politinę liniją.

Paskui buvo atidarytos du
rys. ir darbą pradėjo fotogra
fai.

Audienciją išrūpino Bendruo
menė, kuri savo tarybos suva
žiavime buvo pavedusi paren
giamuosius darbus dr- P. Vilei
šiui. Tarpininkavo šen. Thomas 
Dodd, kurio pavestas konkre
čius žygius darė jo bendradar
bis David Martin. Pageidavimą, 
kad audiencija būtų vasario 16, 
pareiškė David Martinui prel. 
Jonas Balkonas-

Paaiškėjus audiencijos gali
mybei, Chicagoje bendruome
nės valdyba ėmėsi iniciatyvos 
tartis su Altu, kad ir jo atsto
vai dalyvautų delegacijoje, nors 
Vliko suvažiavime New Yorke 
prieš Kalėdas Alto sekretorius 
buvo painformavęs, kad Altas 
audiencija šiuo metu nesuinte
resuotas- Bendruomenės cent
ro valdybos ir Alto vykdomo
jo komiteto buvo sutartas de
legacijos pirmininkas L. Šimu
tis; sutarta ir delegacijos sudė
tis: bendruomenės centro val
dybos nariai — J. Jasaitis, V. 
Adamkavičius, Kėželis ir Z. Dai- 
lidka, o taip pat bendruomenės 
tarybos pirmininkas St. Barz 
dūkas ir vicepirmininkas A. 
Nasvytis; kiti delegacijos na
riai — Alto vykdomasis komi
tetas — A. Bartkus, P. Grigai
tis, M. Vaidyla; papildomai dar 
Altą sudarančių grupių atsto
vai — A J- Rudis (ALRKFede- 
racija), Vincas T. Kvetkus (AL 
RKSusivienijimas), Jonas Griga
lius (taip pat ALRKS). P. Dar
gis (Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje). V. Abraitis (A. Tau
tinė S-ga). St- Briedis (AUSocia- 
listų Sąjungą), J- Sonda (taip 
pat ALSS) St. Gegužis (ALT 
Sandara). M. Kižytė (Alto In
formacijos Centras). Delegaci
joje buvo dar ir A. Varnas, 
nežinia keno iš lietuvių dele
guotas. Delegacija palydėjo 
kongresmanai Daniel Flood ir 
William Murphy.

— Prel- Jonas Balkūnas ry
šium su delegacijos į Baltuosius 
Rūmus organizavimu iš Alto 
pasitraukė

dr. inž. Alg. Nasvytis iš Clcve- 
land, Ohio. o senatorių Roman 
Hruska — losangeliečiai. šiuo 
meti Pabaltijo kraštų laisvės 
reikalu JAV Kongrese jau yra 
penkios rezoliucijos: seuator. 
Tom Kuchel, šen. Frank Lau
sche. šen. Roman Hruska, kon- 
gresm. Glen Lipscomb ir kon- 
gresm F Bradford Morte. (IT)
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Visi iki šiol buvusieji visuo
tini susirinkimai buvo laukia
mi Rytuose, dažniausia impe
ratorių, gavus prieš arba po 
popiežiaus sutikimą ir patvir
tinimą. Tik atskilus Rytams,

Bažnyčios visuotiniai susirinkimai
T. V. GIDŽIŪNAS, O.FM

. Dvejopas skridimas aplink žemę
Esame liudininkai dvejopo tu. Tos savo propagandos dva- 

skridimo aplink žemę — Jung- šioje- negali net suprasti, kaip 
tinių Amerikos Valstybių ir So
vietų Rusijos. Rusija pirmoji 
pasigarsino, kad du jos astro
nautai apskridę žemę; vienas 
aplinkui sukęsis 24 valandas. 
Amerikos astronautas tris kar
tus apskrido žemę vasario 20.

kiti be jos išsiverčia.

Sovietų lakūnų skridimai ži
nomi tiktai iš Maskvos prane
šimų — tiktai iš žodžių be aki
vaizdaus įrodymo. Gal erdvės 
tyrinėtojai ir turi kokių duo
menų, kaip Gagarino ir Titovo 
skridimai buvo atlikti, bet-mi
nios žmonių lieka abejonėje. 
Gali tikėti ir gali netikėti — 
akivaizdžios tiesos ligi šiol nė
ra. Sovietų Rusija, kuri tikėji
mą neigia, šiuo atveju prisispy- 
rusi įtikinėja, bet neįrodo.

Komunistiniai rytinės Vokie
tijos laikraščiai apie Glenno 
skridimą pasiskubino atsiliepti 
savais žodžiais: “Tai Amerikos 
propaganda”. Taip įvertino ne
paneigiamą Amerikos įrodymą, 
kad JAV nuo Sovietų Sąjungos 
nėra atsilikusi., bet ją praneša 
labai tiksliu ir gerai paruoš
tu skridimu. Tai smūgis sovie
tiniam pasigyrimui. Bet toks 
smūgis ištinka kiekvieną, kuris 
pučiasi melu. Akivaizdi tiesa, 
ir nepučiama, pasidaro geriau
sia propaganda- Sovietų Rusi
jai ji yra skaudi.

se Pirmieji 4 Laterane.
Devintąjį, I Laterano,, 1123 

sušaukė pop. Kalikstas n (1119 
- 1124). Šis susirinkimas neap
tarė jokios dogmos, tik rati
fikavo Wormso konkordatą ir 
išleido 22 drausmės kanonus, 
panaikino antipopiežiaus Gre- 
gorijaus VHI veiksmus,,užbaigė 
investitūros kovas ir pasmerkė 
simoniją. Susirinkime dalyvavo 
daug vyskupų* ir abatų.

Dešimtasis, II Laterano, susi
rinkimas 1139 buvo sušauktas 
pop. Inocento II (1130*- 1143). 
Susirinkimas pasmerkė klaidas, 
lietusias sakramentus ir išryš
kino Bažnyčios mokslą apie 
vaikų krikštą ir apie eucharis
tijos, kunigystės ir moterystės 
sakramentus ir išleido 30 ka
nonų, kurie tvarkė dvasiškių 
ir tikinčiųjų gyvenimą. Susirin
kime dalyvavo apie 1000 vys
kupų.

Vienuoliktas, III Laterano,

susirinkimas 1179 buvo sušauk
tas pop. Aleksandro m (1159 
- 1181). Susirinkimas. patvirti
no taiką su vokiečių imperato- tuose atliktų išpažintį ir Vely- 
rium Fridrichu Barbarosa- Bu- kų laike priimtų Komuniją. Dėl 
vo bandoma grąžinti Rytų Baž
nyčią, bet be pasekmių. Pa
skelbtuose kanonuose nustaty
tos popiežiaus rinkimo taisyk
lės, pasmerktos katarų, valdie- 
čių ir albihgieČių klaidos? įsa
kyta prie katedrų ir vienuolynų 
steigti mokyklas. Susirinkime 
dalyvavo virš 400 vyskupų.

Dvyliktą, IV Laterano, susi
rinkimą pop. Inocentas m 

,(1198 - 1216) atidarė 1215.
Tikslas — vaduoti šv. Žemę ir 
reformuoti Bažnyčią- Susirinki
me dalyvavo 400 vyskupų ir 

z800 abatų ir prijorų, susirin
kusių iš visų kraštų, bet jame 
nebuvo nė vieno rytiečio. Kry
žiaus kare turėjo dalyvauti vi
si krikščionys. tad visiems kraš
tams buvo įsakyta laikyti 4 me
tų taika, o dvasiškiam uždėta 
mokėti dvidešimtinė nuo pa
jamų. Buvo pasmerktos dogma
tinės Joakimo a Flora klaidos 
apie Švč. Trejybę, nustatyta sa
kramentų teikimo drausmė. Į- 
sakyta, kad visi tikintieji, su-

laukę 7 metų, bent kartą me-

savo įžvalgių ir, iki Šiol tveren- 
čių dekretų šis susirinkimas 
laikomas reikšmingiausiu vi
duramžių metais. ' . .

Tryliktą, I Lione, 1245 su
šaukė pop. Inocentas TV (1243 
- 1254), kad suvaldytų perdaug 
sauvaliavusį imperatorių Fried- 
richą II, kuris susirinkimo tė
vų buvo vienbalsiai ekskomu
nikuotas, kaip sulaužęs priesai
ką, persekiojęs Bažnyčią, gro
bęs Popiežiaus valstybę, globo
jęs saracėnus, įtartinus erezija. 
Be to, buvo išleisti kiti draus
mės kanonai, kurie lietė šv. 
Žemę ir Kryžiaus karą prieš to
torius. Susirinkimas nepaskelbė 
jokio tikėjimo tiesas liečiančio 
dekreto. ŠĮ kartą jame dalyva
vo lotyniškasis Konstantinopo
lio imperatorius Baldvinas II 
ir Konstantinopolio, Antiokijos 
ir Akvilė jos patrijarkai-

Keturioliktąjį. II Lione, 1274 
atidarė Grigalius X (1271-1276) 
kad sugrąžintų Bažnyčios vie- 
nybėn graikus, išvaduotų šv.

Amerikos lakūno J. Glenno 
skridimas yra įrodytas faktas. 
Niekam nepalikta jokios abe
jonės. Kas tiktai norėjo, galė
jo sekti skridimą aplink žemę 
televizijoje, klausytis radijo 
pranešimų ir astronautų žodžių 
beskrendant. Visas pasaulis tą 
kelionę įtemptai sekė- Ten, kur 
žmonės buvo sumigę, kaip Aus
tralijoje. Įžiebtos šviesos, kaip 
ženklas lakūnui, kuris Į tai at
sakė padėka. Amerika, kuri ne
neigia tikėjimo Į Dievą, nerei
kalavo tikėti skridimui aplink 
žemę. Amerika tai įrodė- Ko
dėl toks skirtumas? ~

Antras, dalykas, kuris rūpi 
KręmliuL- yra militarinis tiks
las. Skelbdama savo pranašu
mą visatos tyrinėjimuose, ji 
norėtų labiu kitus Įgąsdinti, 
negu pasiekti naudos mokslui- 
Rusijoje viskas palenkta pa
vergti šią žemę, o ne ištirti, 
kas yra viršum žemės. Ir čia 
vėl atsiduria prieštaravime: 
skelbia taiką, bet palaiko Įtem
pimą ir graso karu- Tai ima 
suprasti net ir vadinamieji pa
cifistai. New Yorke vasario 20 
moterys pacifistės pastatė savo 
šūkius gatvės kampe ir stebėjo 
televizijoje Glenno skridimą. 
Viena teisingai atsiduso: “Tai 
padės taikai”. Stipri Amerika 
yra tam garantija.

Glenno skridimas yra taikin
gosios Amerikos triumfas. Vi

tų Rusijai rūpi, yra propagan- sas ^pasaulis tuo džiaugiasi, 
da. Ji nori įrodyti savo tech- Laikraščiai pažymi, kad ir at- 
nikos pranašumą, savo galybę skiri Sovietų Rusijos gyvento- 
ir savo komunistinės santvar- jai išreiškė nepasitenkinimą, 
kos persvarą. Sovietų Rusijai Lengva tai suprasti. Sovietinis 
yra tai gyvybinis reikalas. Jei teroras nėra toks stiprus, kaip 
žmonės tam netikės, viskam bus giriasi. Tai stiprina išlaisvini- 
galas. Ir čia vėl išlenda prieš- mo viltis. Glennas yra atnešęs 
taravimas: tikėjimą neigia, bet spinduli džiaugsmo net ir tiem, 
iš žmonių reikalauja, kad jie kurie šiuo metu tebegyvena di- 
sovietinei propagandai patikę- deliame nuliūdime.

Pirmas dalykas, kuris Sovie-

VATIKANO pirmasis susirinkimas 1869-70 m. Soste popiežius Pijus IX.

Žemę ir reformuotų dvasinin
kiją. šis susirinkimas buvo gau
siausias tėvų skaičiumi ir jų 
garsu. Jame dalyvavo 500 vys
kupų, 60 abatų ir virš 1000 
prelatų. Jų tarpe buvo teologai 
šv. Bonaventūra, šv. Albertas 
Didysis ir keturi busimieji po
piežiai- Teoretiškai Bažnyčios 
vienybė buvo padaryta, nes 
graikų vyskupai sutiko su dog
matiniu šv. Dvasios aptarimu. 
Tačiau istorinės aplinkybės su
trukdė Įvykdyti, ir Bažnyčios 
vienybę ir Kryžiaus karo pasi
sekimą ir pačią reformą.

Penkioliktą ekumenišką susi
rinkimą 1311' Prancūzijos Vie
nojo sušaukė pop. Klemensas
V (1305 - 1314), norėdamas iš
spręsti templierių bylą, vaduoti 
Šv. žemę, atlikti Bažnyčios re
formą ir ginti jos laisvę. Temp- 
lieriai buvo uždaryti. Prancūzi
jos karalius Pilypas Gražusis 
per 6 m- pasižadėjo suruošti 
Kryžiaus karą, tad Bažnyčios 
turtam buvo uždėta dešimtinė. 
Kryžiaus karas, deja, neįvyko. 
Susirinkimas nebuvo gausus tė
vų skaičiumi- Pasmerkė to lai
ko erezijas ir apibrėžė, kad 
protinė žmogaus siela yra per 
se kūno formos. Išleido taip 
pat drausmės kanonų, kurie į- 
eina Į Clementinae arba Cor- 
pus Juris Canonici.

šešioliktasis buvo pietų Vo
kietijos Konstancijoje 1414 - 
1418. Panaikinta Vakarų schiz
ma ir pasmerktos Huso ir Wik- 
lefo erezijos. Susirinkimo de
kretus patvirtino pop. Martynas
V (1417 - 1431). Buvo bandy
ta spręsti ir Vokiečių ordino 
kivirčai su Lietuvos valdovais 
— Vytautu ir Jogaila- Žemai
čių delegatai atvykę prašė 
krikštyti Žemaitiją. Žemaičiai 
buvo pakrikštyti ir Įkurta Že
maičių vyskupija su katedra 
Varniuose.

Septynioliktas ekumeniškas 
susirinkimas 1439 - 1445 pop.

Eugenijui IV (1431 - 1447) įsa
kius, įvyko Italijoje, Florenci 
jos mieste, kad sujungtų Ry
tų Bažnyčią, bet teoretiškai su
daryta vienybė, netrukus vėl 
atsiskyrus daugeliui Rytų vys
kupų, didesnių pasekmių netu
rėjo.

Aštuonioliktas. V Laterane, 
įvyko 1512 --1517 m., jau nau
jųjų amžių pradžioje. Sušaukė 
pop. Julijus II (1503 - 1513), 
o susirinkimo dekretus patvir
tino Leonas X (1513 - 1521). 
Susirinkimo tikslas buvo refor
muoti Bažnyčią, bet neramūs 
laikai ir kitos priežastys sutruk
dė pravesti reformą. Pasmerkė 
Įvairias to laiko erezijas, tarp 
jų ir neigiančią sielos nemir
tingumą. šiam susirinkimui ir 
popiežiam nepajėgus pravesti 
reformos, Įsigalėjo įvairių for
mų pseudoreformos ir protes
tantizmas, su kuriuo stojo į ko
vą popiežiai ir Tridento susi
rinkimas.

Devynioliktasis, gal būt vi
sų reikšmingiausias, yra Tri 
denio susirinkimas (1545 -1563). 
JĮ sušaukė pop. Paulius m, 
(1534 - 1549), uždarė Pijus IV 
(1559 - 1565). Susirinkimas 
pravedė iki mūsų dienų tve
riančią reformą ir aiškiai api
brėžė daugelį tikėjimo dogmų. 
Jis tuo reikšmingas, kad jo 
dekretai buvo įvykdyti, nors 
užsispyrusių protestantų sugrą
žinti nepajėgė, bet protestan
tizmo antplūdį sustabdė ir Baž
nyčios autoritetą padidino. .

Panašus buvo dvidešimtatis, 
I Vatikano, susirinkimas, su
šauktas pop. Pijaus IX (1846 - 
1878) ir jo paties 1869 gruo
džio 8 atidarytas, bet dėl poli
tinių neramumų 1870 gruodžio 
20 nutrauktas, spėjęs tačiau 
paskelbti Popiežiaus primato ir 
neklaidingumo dogmas ir pa
smerkti daugelį racionalizmo, 
modernizmo ir materializmo 
klaidų

LIETUVIAI ČIA PAŽANGŪS
(atkelta iš 2 psl.)

lių nuopelnų patriotas, šviesios 
atminties gen. V. Nagevičius. 
Jam laisva, nepriklausoma Lie
tuva buvo viskas. Tai buvo jo 
alfa ir omega- Jo palaikams ir-

Keleivis iš Kauno

| MATAS UDELIS

(13)
Dar atnešė virinto van

dens. Suėjom į paskirtas ka
meras ir sumigom. Ryte gavom 
po gabalą duonos ir karštos 
kavos, po porą šaukštukų cuk
raus. Duonos gavom jau ne 
po 400 gramų, kaip buvo prieš 
metus, bet po 600 ar 700 gra
mų. Pietūs irgi daug kuo sky
rėsi- Sriuba buvo tiršta — 
kruopos ir skustos bulvės, šeš
tą valandą gavom vakarienės. 
Vakarienei dąvė makaronų

Antrą dieną kai kas gavo 
maistą iš namų. Aš sulaukiau 
tik penktą dieną- Pasirodė, kad 
mūsų tie “gerieji palydovai”, 
nunešę raštelius į namus, pa
siūlė patys perduoti maistą į 
kalėjimą. Už paslaugą išprašė 
iš žmonos visą litrą degtinės. 
Pas žmoną kambaryje išgėrė 
ir užkando. Siuntinys, kurį 
žmona buvo siuntusi man į 
Vorkutą, kaip tik buvo grįžęs 
atgal. Pusę to siuntinio įdavė 
man nunešti- Kadangi buvo iš-

menės reikšmingas centras. Gi 
kultūrinį darželį, kaip Cleve- 
lande, kur panašų kitą išeivi
joj besurasi?

Mano suminėta, anaiptol, ne
pilnas gyvų ir mirusių tautie
čių šiame mieste nuopelnų at
vaizdavimas. šia čionykščių lie
tuvių nuopelnų santraukėle te
norėjau bent kiek pateisinti 
savo pasitenkinimą ir pasidi
džiavimą, galįs šia proga būti 
su jumis.
Dar daugiau. Aš jaučiu parei
gos ir didelio malonumo šiuo 
pirmu savo Clevelande atsilan
kymu viešai padėkoti užčiauptų 
lūpų tautiečių vergovėje vardu 

«už jūsų ilgų metų aukos gėles 
kenčiančiai Lietuvai-

riu vyrui maisto įduoti. O mer
gytė vis kartoja: važiuosim pas 
močiutę rytoj. Mergina išgir
do kaimo vardą, paklausė ma
no pavardės. Tada pasakė, kad 
vyras serga ir guli kalėjimo li
goninėje- Dar žmona pasakė, 
kad mane atvežė iš Saugumo 
sumuštą. Ji tam pritarė ir pa
stebėjo, kad mano šonas kiau
ras. Ji dirbanti kalėjimo ligo
ninėje. Sakiusi, kad neturiu rū
kyti. tai traukiu šiaudus iš čiu
žinio ir rūkau. Net gaila žiūrė
ti. Paryti negaliu, nes trūksta 
reikiamų vaistų. Mano žmona 
tuoj nubėgo pas, pažįstamą spe
kuliantą, gavo vaistų, nupir
ko. tabako ir padavė tai mer
ginai- Ji pasakė, kad paduoti 
galės tik rytoj, sekmadienį, o 
atsakymą iš vyro gausianti pir
madienį. Gyvenanti ji Micke

vičiaus g. 1.
Pirmadienį žmona, atėjus 

prie kalėjimo, pradėjo dairy
tis tos merginos su raudonojo 
kryžiaus ženkleliu. Jos niekur 
nebuvo matyti. Nuėjo į Mic
kevičiaus gatvę 1. Ten buvo 
amatų mokykla, niekas ten ne
gyvena.' žmona suprato, kad 
vėl buvo apgauta.

Slinko dienos man kalėjime. 
Iššaukė į Saugumą- Ten davė 
paskaityti, kuo esu kaltinamas. 
Buvo surašyta didžiausia krū- 

Pro šalį ėjo nepažįstama mer- va popieriaus. Aš tik akimis

privažia- 
su kali- 
nuvilko-

18 pačiam kalėjime. Jokių žiū
rovų nebuvo. Už stalo sėdėjo 
vienas kariškis, kiti keturi — 
civiliai. Paskaitę trumpai, pa
klausė, ar prisipažįstu kaltas. 
Atsakiau, kad ne. Sakiau, kad 
mušė ir turėjau sakyti, kaip 
tardytojas norėjo. Dar porą 
klausimų, ir teismas išėjo pa
sitarti.

Po kokių penkių minučių 
grįžo ir paskelbė sprendimą: 
“Už organizacinį veikimą tė
vynės išdavime 10 metų pri
verstinių darbų pataisos lage
riuose”. Sprendimą galiu skųs
ti.

Taip per 15 minučių buvau 
nuteistas. Jokių liudininkų, jo
kių Įrodymų. Skundą parašiau, 
bet jis grįžo po savaitės at
mestas. Dar po poros savaičių 
sužinojau, kad sudaromi sąra
šai vežti kalinius į Rusiją. Su
darė didžiausią koloną vyrų ir 
moterų, nuvarė į stoti, suso
dino į vagonus ir išvežė į Vil
nių.

maistu, tabaku, papirosais. Ka
riškis priėjęs pasisveikino su 
žmona ir prašė kiek palaukti. 
Dabar vagone esanti vyresny
bė, apžiūri kalinius- Jie tuojau 
išeis, ir jis žmoną pašauksiąs. 
Krepšelį su maistu galinti jam 
paduoti. Perduosiąs vyrui. Žmo
na padavė ir laukė.

Po kelių minučių 
vo garvežys. Vagoną 
niais prisikabino ir
Pro šalį ėjo geležinkelietis. 
Žmona paklausė, kur nuvežė 
tą vagoną. “Į Rusiją’’ — atsa
kė. Geležinkelietis paaiškino, 
kad vakar atvažiavo tas vago
nas iš Rusijos su kaliniais. Vie
nus iš vagono nuvedė į kalė
jimą, kitus iš kalėjimo atvedė 
į stotį, ir jie nuvažiavo. Tik 
tuomet žmona suprato, kad ją 
prigavo. O tais laikais maisto 
sunku buvo gauti- Man teko 
dar kelias dienas laukti, kol 
žmona surado maisto.

žmona vėliau dar pasakojo, 
kad vežant į Vorkutą, žmonės 
stodavo eilėn iš vakaro ir per 
naktį laukdavo, kad galėtų į- 
duoti maisto. Taip žmona išsto
vėjo visą naktį, nuėjo namo, 
pavalgė pusryčius ir atsivedė

Nepriklausomybės akto isto
rinė reikšmė

sriubos, taip pat tirštos. Sriu- gėrę, tai buvo ir drąsūs. Pa
bos gavom po 750 gramų. klausė žmonos, ar ji nenorėtų

Tik suvalgius savo davinį, su vyru pasimatyti. Vyras dar 
tebesąs vagone. Anksti iš ryto 
galėtų pasimatytL nes vėliau 
nuves į kalėjimą. Žmona su 
džiaugsmu sutiko ateiti anks
ti su manim pasimatyti.

Ryte nuėjo į sutartą vietą.
žiūri, stovi žalias vagonas su drauge mergytę. Buvo šešta- 
grotomis ir vienas kitas kariš
kis su šautuvu- Po kelių minu
čių išlipo iš vagono kariškis 
ir atėjo prie žmonos, žmona
pažino, kad vienas iš tų, kur gina su raudonojo kryžiaus permečiau. Nieko negelbės, ar 

ištisą mėnesį, kol mūsų maistu vakar pas ją buvo užėję. Dar ženkleliu. Paklausė, ko mote- skaitysiu ar neskaitysiu.
dalinosi palydovai.

tuoj prasivėrė durys, b dury
se — didžiausias katilas sriu
bos. Sriubą atsisakė valgyti 
moterų kamera — pasiuntė 
grįžusiem iš Vorkutos lietu
viam, kurie penkias paras bu
vo nieko nevalgę. Taip prane
šė sriubos dalintojas- Kažin 
kas mūsų kameroje suriko: 
“Vot, vyrai, kur gyvenimas!”. 
Visa kamera pasileido juokais. 
Mes buvome ne 5 dienas, o

dienis. Mergaitė šokinėjo ir 
vis kartojo, kad su mamyte 
rytoj važiuos pas močiutę-

buvo atsinešusi krepšelį su rys laukia, žmona ir sako: no- Teismas buvo 1947 balandžio

Mato UtMio slapyvardžiu 
prisidengęs pasakotojas iš Vil
niaus buvo išgabentas į Ka
zachstaną, iš kur paleistas tik
tai po Stalino mirties, parvyko 
Lietuvon ir tik 1961 pasiekė 
Vokietiją. Jo pasakojimai bus 
pratęsti vėliau.

Nuo kito Darbininko nume
rio prašome sekti naują atkar
pą — dr. Petro Mačiulio TRYS 
ULTIMATUMAI.

Lithuania”. čia gimė ir nese
niai knygų rinkoje pasirodžiu
si dideliai vertinga Sibiro trem
tinės B- Arrnpnienės pasakoji- 
ų knyga “Leave your Tears 
in Moscow”. čia ir visų lietu-

gi ne čia vieta, bet ten, kur vių numylėto Čiurlionio ansam- 
buvo jo širdis, t. y. prie Ne- blio buveinė ir L. Bendruo- 
žinomo Kareivio paminklo, Lie
tuvos kryžių ir jo pamiltų ro
žių paunksmėje, Karo muzė- 
jaus sodelyje.

Vos prieš keletą savaičių čia 
amžinai užgeso ir buvęs Lietu
vos krašto apsaugos ministeris, 
ėjęs vyriausio kariuomenės va
do pareigas, seimo narys, pulk, 
K. Žukas- Čia jis spėjo paga
minti ateities kartoms ir ver
tingą Įdėlį į mūsų netolimos 
praeities istoriją: “žvilgsnis į 
praeitį”. Jis heroiškai savo lai
ku kovojo už Lietuvą ir mirė 
heroiškai.

čia neperseniai supiltas ka
pas ir mano kaimynui iš Zana
vykuos lygumų, ir dar artimes- 
niam kaimynui iš Marijampo
lės, tauriajam Lietuvos reika
lais besisielojančiam velioniui 
Juozui Liudžiui. Jo tik pasiro
džiusioj knygoj skaitome dide- šiandien minimas Lietuvos 
liai tolerantingą šūkį Vasario nepriklausomybės paskelbimo 
16 užmiršti visa, kas mus ski- aktas,turi pagrindinės istorinės 
ria, ir teprisiminti, kas mus ri- reikšmės. Tuo aktu buvo iš- 
ša. Gi mus visus riša bendra reikšta lietuvių tautos valia gy- 
deivė — Lietuva.

Gyvy j y aidus bobas
Čia ir nenuilstamo laikrašti- ni®s pagrindais, t. y. gyventi 

ninko, rašytojo ir pasišventė- vakarietiškojo, krikščioniškojo 
lio K. Karpiaus ilgametė darbo pasaulio valstybinio gyvenimo 
dirva. Man malonu pastebėti, formomis. Tas aktas yra apsi- 
kad Dirvą savo laiku redagavo sprendimas už vakarietišką kul- 
ir mano artimas giminaitis, ve- turą bei civilizaciją ir žmogaus 
lionis V. S. Jokubynas. Cleve- individualinę laisvę. Tuo aktu 
landas didžiuotis gali, kad to numatyta valstybės forma yra 
laikraščio dabartinis redakto- pagrįsta žmogaus ir piliečio tei- 
rius B. Gaidžiūnas yra kalėjęs sės gerbimu- O teisės ir lais- 
už Lietuvą. ' vės yra taip brangios žmogui

Kada ant Lietuvos nusileido vertybės, kad nei ekonominė 
naktis, čia gimė reikšmingas . gerovė nei joks kolektyvizmas 
leidinys anglų kalba paskutinio JU niekad neatstos, nes ne vien 
JAV ministerio Lietuvai Owen duona gyvena žmogus- 
C. Noremo knyga: “Timeless

reikšmės. Tuo aktu buvo iš-

venti laisvu, nepriklausomu gy-

(Būt daugiau)



mano, mano laime
E ESTI

ESTŲ HIMNAS

LEOHARD VAHTER

NEŽINOMOJO kareivio kapas Tallinne.

TAUTINUOŠĖ drabužiuose

būtų dengę tar- 
bendravimą. Ge- 
draugiškumo su- 
pagrindas mūsų

redakcija nuoširdžiai dėkoja už 
straipsnį ir nuotraukas.

Tesaugo tave Dievas, 
Mano miela tėvyne! 
Tegina Jis tave - 
Ir telaimina gausiai visa, 
Ką tik tu sumanai, 
Brangi mano tėvyne!

NEPRIKLAUSOMYBES paminklas Tartu mieste.

Tu juk esi mane pagimdžiusi
Ir užauginusi; ,
Tau nuolatos dėkoju
Ir esu. ištikimas iki mirties!
Tu man už viską meilesnė, 
Brangi mano tėvyne!

tik geografinis, bet išreiškia ir 
vidinį rygį, susietą su visų tri
jų tautų gyvenimu. Pasaulio ne
ramybėje 1940 metais mūsų 
kraštus prarijus imperialisti-

Tėvyne mano, mano džiaugsme ir laime, 
Kokia tu graži! • 
Nerandu aš niekur 
Šitam plačiam pasauly, 
Kas man bitą taip brangu, 
Kaip tu, mano tėvyne!

kitiem vietos ir jie būtinai tu
rėtų vergti ir kankinti mažąją 
Estiją. Nėra žodžių tokiam ne
žmoniškam elgesiui su labai tai
kia, Tniela ir didžiai žmoniška 
tauta, kuri savo žemėje gyve
na daugiau kaip, keturis tūks
tančius metų.

view vienas

K. PAETS, Estijos prezidentas, 
bolševikų ištremtas 1941.

tos yra įsitikinusios, kad kova 
už laisvę Baltijos pamaryje, 
kaip ir užsienyje, pagaliau bus 
vainikuota pergalės. Galimas 
daiktas, jog tuomet teks Bal
tijos kraštų tarpusavio ryšiai 
dar labiau sumegzti bendram 
mūsų pačių ir visos žmonijos 
labui.

Minėdama savo Nepriklauso
mybės 44 metų paskelbimo su
kakti, estų tauta švenčia ne tik
tai savąją šventę, bet prisime
na ir lietuvių švęstąją prieš 
kelias dienas ir siunčia geriau
sius linkėjimus.

šio laikraščio suteikta man 
galimybė pareikšti čia kelias 
savo mintis Estijos ir Lietuvos 
švenčių proga, esu įsitikinęs, 
išreiškia taip pat visų mano 
tautiečių mintis ir padėką.

MŪSŲ TAUTOS vis dėlto, te
besilaiko tvirtai. Jungiamos 
bendro likimo, jos nenustoja 
vilties ir nepameta kovos dėl 
savo laisvės. Netekę savo tė
vynės ir laimės gyventi gim
toje žemėje, yra bent tuo lai
mingi, kad laisvame pasaulyje

KAI prieš 44 metus vasario 
24 buvo paskelbta Estijos ne
priklausomybė, išsipildė ilga
amžis estų tautos troškimas bū
ti tarp kitų pasaulio tautų lais
vu ir nepriklausomu kraštu. 
Tais pačiais 1918 metais, tik
tai astuoniomis dienomis anks
čiau, buvo atkurta Lietuvos ne
priklausomybė. Sąmoningai sa
kau — atkurta, nes Lietuva sa
vo nepriklausomybės buvo ne
tekusi tiktai prieš šimtą su vir
šum metų, gi dar anksčiau buvo 
viena iš didžiųjų Europos ga
lybių. Latvių tautos nepriklau
somybė buvo paskelbta taip pat 
1918 metais, jų pabaigoje.

Visos tos trys tautos, gyven
damos nuo neatmenamų laikų 
šalimai viena kitos toje pačio
je Baltijos pakrantėje, jautė sa
vo likimo bendrumą. Tai buvo 
dar giliau pajusta, kada priar
tėjo laukiamoji laisvė. Baltijos 
tautų vardas šiandien nėra jau

Estija apima apie 18,300 kv. 
mylių prie Baltijos marių tarp 
Suomijos ir Rygos įlankų- Ry
tuose ji remiasi į Peipsio eže
rą. Tėra du jos kaimynai, su 
kuriais susisiekia, žeme: rytuo
se su Rusija ir pietuose su 
Latvija. Artimi jų giminaičiai 
yra suomiai ir ingrai aplink 
Petrąpilį. Pietuose, prie Latvi
jos' sienos ir Latvijoje, dar yra 
šiek tiek lybių, kurie senesniais 
laikais Baltijos pamariu siekė 
lietuvių gimines. Kai vokiečiai 
L2-am amž. išsikėlė prie Dau
guvos ir ėmė čia kurtis, jie 
pirmiausia susidūrė su lybiais 
ir jų vardu užkariautą kraštą 
pavadino Livonija. Estai taip 
pat pateko po vokiečių riterių 
valdžia. Vokiečių nelaisvėje iš
buvo ligi 1561 metų, kada Es
tiją užėmė švedai.

Dėl estų žemių su švedais ir 
rusais kovojo ir lietuviai, bet 
ilgoje kovoje persvėrė rusai, 
kurie Estiją užėmė 1721, o Lie
tuvą galutinai paglemžė 1795. 
Visos trys Pabaltijo tautos — 
estai, latviai ir lietuviai — ken
tė Rusijos carų jungą ligi pir
mojo Didžiojo karo. Vokiečiai 
buvo užvaldę Estiją 1917, bet 
neilgai ištvėrė. Pralaimėję ka
rą, turėjo pasitraukti.

Vokiečių vieton brovėsi ru
sai bolševikai. Estai narsiai at
sigynė ir sukūrė savo nepri
klausomą valstybę. Estijos ne
priklausomybė buvo paskelbta 
1918 vasario 24.

Su Sovietų Rusija taika su
daryta 1920 vasario 2 po kru
vinos kovos, už , laisvę. Rusija 
visiem laikam atsisakė nuo Es
tijos. Tai pakartojo ir kitom 
progom, bet tai nekliudė Mask
vai nuolatos tykoti mažo kraš
to, kad jį palenktų savo val
džiai ir bolševikinei diktatūrai-

Leonhard Vahter, šio straips
nio autorius, yra Estų Laisvės 
Komiteto narys, Estijos delega
cijos Pavergtųjų Tautų seime 
pirmininkas, “The Baltic Re-

Nepriklausomybės laikais Es
tija gražiai ir kultūringai tvar
kėsi, pažangėjo. Nebuvo gali
ma jos nė lyginti,, pavyzdžiui, 
su Rusija, didžiąja * kaimyne ir 
skriaudėja. Kada Sovietų Rusi
joje dar ir dabar yra analfabe
tų, Estijoje jau 1919 metais bu
vo įvestas visuotinis ir priva
lomas 6 metų pradžios moks
las. Dar 1632, švedų valdymo 
laikais, Tartuose buvo įsteig
tas universitetas. Po Vilniaus 
kolegijos tai buvo antroji aukš
toji mokykla rytinėje Europo
je Maskvoje universitetas įkur
tas vėliau. Tartu universiteto 
caristinės Rusijos laikais nema
žai mokėsi ir lietuvių.

Lietuvos ir Estijos santykiai 
visą laiką buvo geri ir draugiš
ki, nors Pabaltijo valstybių 

(nukelta į 5 psl.J

Sovietų Sąjunga, pasiremdama 
savo agentais ir iš užsienio in
filtruotais “gatvių kovotojais”. 
Jau tada buvo norėta Estiją 
pajungti komunizmai. Tiktai es
tų tautos patriotizmas ir tau
rumas niekais pavertė Sovietų 

niam komunizmui, dar labiau piktus kėslus. Prie tų aukų, 
supratome, kiek mus bendrai kurias estų tauta sudėjo savo 
riša erdvė ir istorija. " laisvei, kovodama su Sovietų 

Rusija 1918 - 1920 metais, dar 
prisidėjo naujos aukos — žuvu
sieji nuo sovietinių bombų ir 
šovinių. Jei tada Sovietam būtų 
pavykę Estijoje pasiekti savo 
užmačių, tai ir Latvijos bei Lie
tuvos likimas būtų buvęs pa
statytas į didelį pavojų dar 
prieš 1939 metus.

Tarpusavio ryšiai ypač buvo 
naudingi anom dienom, kada 

redaktorių. Baltijos valstybės kūrė savo

BENDRAME mūsų kelyje iš 
tikrųjų nebuvo rimtų atvejų, 
kad debesys 
pusavį mūsų 
ros valios ir 
tartys buvo 
kraštų santykiam. Tai nebuvo 
tokios sutartys, kurios istori
joje stipresnieji primeta silp
nesniem. Baltijos valstybėse bu
vo išaugęs laisvas susisiekimas, 
pasikeitimas idėjomis ir gėry
bėmis. Visos trys sėkmingai 

Yra teisininkas, buvęs Estijos nepriklausomą gyvenimą, gi už kūrė laisvas savo institucijas, 
parlamento narys. Darbininko jų sienos nuolat tykojo galin- rūpinosi sava kultūra ir ūkiu, £>ali įsijungti į bendrą kovą už 

ga Rytų imperialistų jėga, ieš- kad galėtų atsigauti po to at- tautų- išlaisvinimą. Mūsų tau- 
kodama progos visus tris kraš
tus pasiglemžti.

Antai, 1924 gruodžio 1 rytą 
mažai betrūko, kad Estija būtų 
pasidariusi auka klastingo gink
luoto perversmo, kurį rengė

Reiškiame taip pat padėką p 
niai Viktorijai čečetienei, Lie
tuvos Laisvės Komiteto sekre
torei. už tarpininkavimą ir pa
rūpinamą medžiagos. -

ESTŲ tauta, ėjusi ilgu savo 
istorijos keliu, buvo mažiau lai
minga už lietuvius, kurių pra
eitis yra atžymėta nepriklauso
mo gyvenimo žygių- Tuo atžvil
giu mūsų keliai kiek skyrėsi.

Paskui vėl suartėjo dėl ru
siškojo imperializmo, kuris mū
sų tautom primetė svetimo gy
venimo būdą. Tačiau nuostabiai 
tvirtos keliavo mūsų tautos am
žių permainose ir negande, at- 
laikydamos visas audras ir iš
laikydamos savo tautybę, savo 
gyvenimo būdą ir savo indivi
dualumą- Supratimas bendro li
kimo palaikė gyvą dvasinį tar
pusavio ryšį ir abišalę paramą.

silikimo, dėl kinio kaltas buvo 
Rusijos carų valdymas.

Estų ir lietuvių tautos su 
viltimi šviesiai žiūrėjo į savo 
ateitį. Deja, priešas nesnaudė- 
Kai antrojo pasaulio karo vie
sulas apėmė pasaulį, Sovietų 
Sąjunga ruošėsi dar didesniam 
pasaulio sunaikinimui. Piktava
lis Ribbentropo — Molotovo 
susitarimas 1939 rugpiūčio 23 
aiškiai parodė godžias Sovietų 
Sąjungos rankas, kurios tyko
jo Baltijos kraštų. 1940 birže
lio mėn- Estija, Latvija ir Lie
tuva tapo Sovietų agresijos au
komis. Agresoriaus persekioja
mi, žudomi ir kankinami matė
me, kaip buvo sugriautas visas 
mūsų nepriklausomybės laikų 
triūsas.

ESTŲ TAUTA save himno 
pirmais žodžiais tėvynę vadina 
savo džiaugsmu ir laime. Tėvy
nė, be abejo, neša džiaugsmo 
ir laimės kiekvienai tautai- Ta
čiau estų tauta nepriklauso prie 
tų .laimingųjų, kurių džiaugs
mas savo tėvyne nebūtų aptem
dytas ir laime nesudrumsta- 
Ir tai dėl to, kad yra maža tau
ta, vos dviejų milijonų, ir kad 
savo tėvynę turi prie siauro 
Baltijos kranto, it kokio liepto, 
nuo kurio didieji vis stengiasi 
nustumti. Estų tauta savo pra
eityje yra išgyvenusi daug to
kių invazijų tačiau niekur 
neišsikėlė ir savo gimtosios že
mės nepaliko, nes kas gi kita 
“man būtų taip brangu, kaip 
tu, mano tėvyne- ... Tu man 
už viską meilesnė” — sako es
tai savo himnu. Galima supras
ti tą didį skausmą ir palikusių
jų tėvynėje ir iš jos išblokš
tųjų, kada tas mieliausias kraš
tas “šitame plačiame pasauly
je” yra žiauriai pavergtas, lyg 
tam plačiam pasaulyje nebūtų

ESTUOS sostinis Tallinno uostas.



sų tautos reikalai. Vienuoliktos

Pašokta žvirblis ir Oželis. Pa
minėta pavasario istorinė šven-

minėjimas buvo pradėtas vasa
rio 11 pamaldomis šv. Kazimie
ro bažnyčioje- Tą dieną per vi-

Vasaroje išgirdome dainuo
jant Vasaros naktys, Jauna se
se, Kaipgi gražus ir Gegutėlė. 
Šokiai: Pas močiutę augau ir

Birželis — trėmimų dienos.

Rudenyje Išgirdome Ruduo, 
Vilkas vijo voveraitę, Nisileido

tos už Lietuvą. Mišių metu gra- 
z žiaį giedoję šv. Kazimiero para

pijos choras. Pamaldos baigtos 
Lietuvos himnu. •'

Tą pačią dieną Amsterdamo 
lietuvių bendruomenės skyrius 
lietuvių klubo salėje surengė 
Lietuvos šventės minėjimą. Lie
tuviai veteranai įnešė vėliavas, 
buvo sugiedoti himnai- Progra
mai vadovavo Leonardas Hart- 
vigas, lietuviškos radijo progra
mos vedėjas Amsterdame. Te
legrama iš Washingtono svei
kino kongreso atstovas Samuęl 
Stratton. Miesto majoras Frank 
Martuscello paskelbė lietuvių 
dienos proklamaciją ir dar as
meniškai palinkėjo lietuviams 
ištvermės kovoję už laisvę.

Prof. Irena Wood - Radzevi
čiūtė (Russell Sage College, 
Troy, N. Y.) puikiai angliškai 
nušvietė lietuvių tautos paliki
mo vertingumą ir būtiną reika
lą jį perduoti jaunajai kartai. 
Šv- Kazimiero parapijos vyrų 
choras, vad. prof- J. Olšausko, 
padainavo skambiai keturias 
dainas.

Pagrindiniu kalbėtoju buvo 
iš Brooklyno Jonas Valaitis. 
Savo įdomioje kalboje ypatin
gai pabrėžė lietuvių kalbos bei 
lietuvių dvasios išlaikymo svar
bą.

Antrąją programos dalį išpil
dė šv. Kazimiero mokyklos vai
kai. Visi pasirodė scenoje- Čia 
tenka nepaprastai pasidžiaugti 
Nukryžiuotojo Jėzaus seselių 
pastangomis parengti taip įdo
mią lietuvišką programą. Tai 
mokyklos vedėjos S. Anuncia- 
tos, S. Gerardos, S. Jonės, S. 
Norbertas ir vaikų darželio mo
kytojos Redingienės darbo vai
sius. Programa buvo suskirsty
ta į keturis metų laikus.

Pavasaryje išgirdome dainas 
Prašom, prašom, Pavasaris, Cy-

Kalbės dr. Antanas
Kučas

Paterson, N. J. Lietuvos Ne
priklausomybės 44 metų su
kaktuvių minėjimas Patersone 
įvyks sekmadienį, vasario 25. 
Ryte 10 vai. 30 min. bus iš
kilmingos pamaldos šv- Kazi
miero bažnyčioje, 147 Montgo- 
mery Pi., o 3 vai. popiet — 
minėjimas lietuvių piliečių klu
bo naujoje salėje, 62 Lafayet- 
te St Paskaitą skaitys Scran- 
tono universiteto prof. dr. An
tanas Kučas. Minėjime daly
vaus konsulas Vytautas Sta
šinskas iš New Yorko. Jis taip 
pat tars žodį. Be to, į iškil
mingą susirinkimą prižadėjo at
vykti ir Patersono miesto ma
joras.

Po susirinkimo bus meninė 
dalis: dainos, muzika, deklama
cijos ir k- Minėjimas bus tik
rai labai įdomus, todėl nė vie
nas Patersono lietuvis tą die
ną neturi likti namie. Minėji
mo metu bus renkamos aukos 
Lietuvos išlaisvinimo reikalams. 
Patersonas savo pareigą visuo
met puikiai atlikdavo. Tikimės, 
kad ir šiais metais gausiai au
kos. Negalintieji dėl ligos ar 
kitos rimtos priežasties minėji
me dalyvauti, aukas prašome 
siųsti šventei rengti komiteto 
iždininkui Antanui Masioniui, 
233 Fulton PI.. Paterson 1, N. 
J Surinkti pinigai tuojau bus 
pasiųsti Amerikos Lietuvių Ta
rybai. ...

| šį minėjimą kviečiami ir la
bai laukiami ne tik Patersono 
lietuviai, bet ir iš apylinkių: 
Bloomfieldo, Maywoodo,. Ha- 
ckensack, Clifton, Passaič ir 
kt.

šventei Rengti Komitetas

šokta Audėjėlė ir prisiminta 
Šiluvos Dievo Motinos šventė-

Žiemoje padainuota žiemuže, 
Graži tėvyne mano ir Tėvų na
meliai. žiemos istorinė šventė 
— Vasario 16. Visa programa 
baigta Lietuvos himnu.

Kadangi visų dainų metu bu
vo padaryti atitinkami įsceniza- 
vimai, gyvosios figūros, tai vi
sa programa tikrai greitai pra
bėgo ir buvo labai įdomi. Net 
iv mažiau suprantą lietuviškai, 
dėkojo seselėms už puikų pa
statymą.

Dažnai skundžiamasi, jog mū
sų minėjimai perilgai užtrunka. 
Tenka pasidžiaugti, jog Amster
dame stengiamasi atlikti visą 
programą per dvi valandas. 
Minėjimas prasidėjo su 10 min. 
pavėlavimu- Vėliavų įnešimas, 
himnai ir įžanga — 10 min:; 
majoras — 4 min.; kalbėtoja 
anglų kalba 8 min-; choras 10; 
pagrindinis kalbėtojas ir rink
liava 28 min.; vaikučių progra
ma 1 vai. 10 min. Taigi, šis 
turiningas minėjimas, sutraukęs 
pilną salę lietuvių, kuriame da
lyvavo visos trys kartos ir visi 
buvo patenkinti, užtruko 2 vai. 
10 min- Tokių minėjimų žmo
nės nevengia, bet nekantriai 
laukia.

Aukų surinkta 303 dol. Au
kojo kun. Alfonsas Petraitis ir 
kun. Juozas Grabys — po 20

ESTIJOS ir Sovietų Rusijos siena 1939 m. Stovi estų sargybinis.

TĖVYNĖ MANO, MANO LAIME
(atkelta iš 4 psl.) 

tarpusavio santykiam turėjo 
reikšmės Lietuvos byla su Len
kija dėl Vilniaus ir kivirčas su 
Vokietija dėl Klaipėdos. Estai 
su nieku neturėjo jokių ginčų, 
nes buvo atgavę visas savo že- Lietuvoje, taip ir Estijoje bu- 
mes, ir norėjo geruoju su vi- —----- ----------'--------- :1*’-----
sais gyventi. Vis dėlto opiais 
Lietuvai klausimais estai nebu
vo visai neutralūs. Pavyzdžiui, 
Estijos vokiečiam puolant Lie
tuvą. Estijos įtakingiausias ta
da laikraštis parašė (1934 rug
piūčio 1): “Negalima leisti, kad 
kur nors spaudoje būtų užgau
liai rašomą, apie Estijai draugiš
ką valstybę”- Estija, Latvija ir 
Lietuva 1934 buvo sudariusios 
Baltijos santarvę.

Antrojo pasaulinio karo iš
vakarėse Estija, Latvija ir Lie
tuva 1939 rugpiūčio 23 Ribben- 
tfopo — Molotovo slaptu su
sitarimu buvo išsidalintos. Es
tiją ir Latviją sau pasiskyrė So
vietų Rusija, Lietuvą pasilai
kė Vokietija, bet netrukus ir 
ją užleido*, bolševikam. Visos 
trys Pabaltijo valstybės buvo

CONN. VALSTYBCO gubernatoriui Jciut Demptejr HetavaJtte (teikia lietuvišku vėliavą, 
kuri vasario 16 buvo iškabinta virtum Com valstybe^ kapitalo. Gubernatorius taip pat 
i įleido lietuvių dienos proklamaciją.

ESAME GARBINGI SENOS TAUTOS VAIKAI
Vasario 11 Lietuvos šventės 

minėjimas šiemet praėjo daug 
sklandžiau, negu kitais metais. 
Rengė Alto skyrius, vadovauja
mas pirm. C. Bogušo. Progra
moje pasirodė šv. Juozapo par. 
choras, par. mokyklos choras, 

dol.; kun. Juozas Rašiutis ir 
kun. Matas Cyvas — po 15 doL; 
kun- Petras Jonaitis, kun. Kęs
tutis Balčys, kun. Jonas Ruo
kis, Jonas Valaitis, A- Januške
vičiūtė — po 10 dol., kūn. Jo
nas Krivickas, A. Beleckai, Mr. 
Mrs- Danyla, Mrs. Irene Wood, 
kun. Viktoras Poimanskis, M. 
Kerbeliai, V. Miškiniai, J. Že
maičiai, J. Geručiai, E. Žiaušiai, 
K. Karbočiai, Liberis, J. Mikė
nas, P- Bobinas — po 5 dol. 
kun- Bernardas Gustas, K. Un- 
cheris, P. Užkuraitis, Leonardas 
Hartvigas su žmona — po 3 
dol. Kiti mažiau. Kęst. B-

Lietuvos nepriklausoybės 
mentės proga vasario 11 ma- 
>ro proklamacija buvo pa
kibta lietuvių diena- Minėji- 
las įvyko lietuvių klube. In- 
akaciją sukalbėjo prel. Ig. Al- 
avičius iš Chicagos. Pagrindi- 
ę kalbą pasakė kan. J. Kon- 
us, ragindamas lietuvius di- 
žiuotis savo kilme, tautos iš
rija ir vieningai aukotis Lie- 
ivos išlaisvinimui.
Minėjimo garbės viešnia, 

miesto patarėja Wainworth, pa
reiškė:

"Mes žinome visa apie jūsų 
tautos kovas ir kančias, žino
me, kad rusai yra agresyvūs 
galvažudžiai, ir žinome kainą, 
kurią jūs užmokite už laisvę. 

Ždanovas, kuris Baltijos vals- Nesiliaukit kalbėję mums ir vi- 
tybes puolė ir anksčiau. Kaip

užpultos bolševikų raudonųjų 
bazių 1939 rudenį ir galutinai 
okupuotos 1940 birželio mėne
sį. Estijos likvidaciją pravedė 

vo sugriautas viso nepriklauso
mo gyvenimo kūrybinis darbas, 
prasidėjo persekiojimai ir trė
mimai. Po antrojo pasaulinio 
karo Estija ir toliau pasiliko 
Sovietų vergijoje. Ta vergija 
trunka jau 18 metų.

Estija, prieinanti netoli Pet
rapilio (Leningrado), ypatingai 
yra rusinama. Tai rodo pačių 
bolševikų statistika 1959 metų- 
Štai, 1934 estų buvo 88 proc., 
rusų — 8, kitų — arti 4- Gi 
1959 paskelbta estų 73 proc., 
rusų — arti 22, kitų — 5 su 
viršum. Skaičiais: 1934 rusų bu
vo 92,656, o 1959 — 260,000. 
Estų sumažėjo 120,000, rusų 
(be gudų ir. ukrainiečių) padi
dėjo 167.000. Bendrai po karo 
rusų, gudų ir ukrainiečių į Es
tiją atkelta apie ketvirtis mili
jono. kai visos estų tautos te
bėra nepilni du milijonai. Užsi

WATERBURY, CONN.

parapijos mokyklos 8

lituanistinės mokyklos mokiniai 
bei skautai. Sveikino kongr: 
Monogan ir miesto majoro at
stovas. Pagrindiniu kalbėtoju 
buvo Lietuvos vicekonsulas A- 
Simutis iš New Yorko. Jis trum
pai ir vaizdžiai nušvietė šven
tės prasmę, paliesdamas ir šių 
dienų įvykius Lietuvoje, ypa
tingai paradinį kunigų tiesiną 
Vilniuje- Labai naudinga buvo 
išgirsti šių dienų gyvenimo fak
tų nušvietimą ir patriotizmą ke
liančius žodžius.

Šventės dalyviai buvo sujau
dinti
skyr. mokinės Charlotte Kuz- 
mich pačios paruoštu rašiniu, 
kuris buvo tarsi kreipimasis į šv. Juozapo par- salėje John 
jaunąją Amerikos lietuvių kar- St. bus tradicinis Užgavėnių ba
tą, kviečiant jaunimą nepamirš- liūs lituanistinei mokyklai pa
ti, kad esame garbingos ir se
nos tautos vaikai, foors ji skai
tė angliškai, bet jautėsi, kad 
jos sieloje tebėra gyva lietuvy
bės dvasia.

Aukų surinkta 1013 dol. Bū
tų buvę surinkta daugiau, bet 
žmonės čia giliai sujaudinti 
“garbingais’’ Alto valdovų žy-

Balius. Kovo 3 d., 7 v. vak.

remti. Programoje baletą atliks 
jungtinis jaunimo sambūris, va
dovaujamas Marijošienės iš N- 
Britaino. šokiams gros Wind- 
soro orkestras- šeimininkės 
svečius vaišins įvairiais valgiais, 
o ištroškusiems bus gera pro
ga atsigaivinti turtingam bufe
te. G. K.

MIAML FLORIDA Nępasiduokite „„ovalui ir ne-
vikiai. Pasiryžkite kovoti dėl 

auką, susirinkusius pasveikino savo krašto laisvės ligi laimė- 
"Susikrcvė per metu eilę nu- jimo, nes jis tikrai bus jūsų".

'įkaitimų kalnai prieš jūsų tau
tą, bet istorinis teisingumas yra 
Dievo rankoje, ir atsiteisimo 
diena išauš. Didžiuojamės galį 
vadintis jūsų draugais ir lau
kiame tos dienos, kai Lietuvoje 
vietoje raudonyje komunistinių 
vėliavų vėl suplevėsuos "josų 
laisvos ir linksmos trispalvės...

sam pasauliui apie jūsų tautos 
paskutinįjį kryžiaus karą už 
laisvę ir tikėjimą".

Miami miesto vicemajoras ] 
Henry Balaban, sudėjęs Aįtui 

mojimas tą mažąją tautą suru
sinti ir sunaikinti yra per daug 
jau, aiškus.

Vis dėl to tikimės, kad per
galė nebus priešo pusėje. Es
tai savo praeityje yra daug ma
tę priešų, daug kentėjo ir at
laikė. Tikimės, kad su Dievo 
pagalba atlaikys ir naujųjų am
žių barbarišką bolševikų slėgi
mą

“Tesaugo tave Dievas, mano 
miela tėvyne. Tegina Jis tave ir 
telaimina gausiai’’ — tariame 
drauge su estais jų himno žo
džiais. ir reiškiame jų šventėje 
geriausius linkėjimus tikėdamie 
si, kad vergija neilgai truks vi
soms trims Baltijos valstybėms. :

Iš JAV Lietuvių 
Bendruomenės 

Centro valdybos
švietimo Taryba: Jeronimas 

Ignatonis, Centro Valdybos na
rys Švietimo reikalams, sudarė 
ir Centro Valdyba patvirtino 
švietimą Tarybą šios sudėties: 
Bronius Kliorė, Grasilija Mei- 
luvienė, Vytautas Kasniūnas, 
Bernadeta Beleškienė, Matas 
Krikščiūnas, Juozas Plačas, Ali
cija Rūgytė, Viktoras Binkis, 
Vincentas Liulevičius, Petras 
Maldeikis, Juozas Tamulis ir Al
dona Šimaitienė. Adresas: Je
ronimas Ignatonis, 6642 So. 
Francisco Avė., Ghicago 29, UI. 
Tel- RE 7-2739.

Kultūros Fondas — Centro 
Valdyba patvirtino Centro Val
dybos vicepirmininko kun. Sta
sio šantaro pristatytą Kultū
ros Fondo Valdybą šios sudė
ties: kun. Stasys šantaras — 
pirmininkas, Stasė Semėnienė 
ir Vladas Būtėnas — vicepir
mininkai, Vladas Micas — sek
retorius, Jonas Gudas — iždi
ninkas, Kazys Rožanskas — rei
kalų vedėjas ir Anatolijus La
kas — vald- narys “Gimtosios 
Kalbos” reikalams. Adresas: 
kun. Stasys Šantaras, 717 West 
18th St., Chicago 16, UI. Tel. 
CA 6-2929-

Tautinių šokių šventė. JAV 
ir Kanados lietuvių tautinių šo
kių šventė rengiama 1963 bir
želio pabaigoje ar liepos pra
džioje. Repertuaras jau pradė
tas ruošti. Iki bus sudarytas 
šventei rengti komitetas, visos 
tautinių šokių grupės, numa
tančios dalyvauti, registruojasi 
adresu: Stasys Šiaučiūnas, 2511- 
West 69th St., Chicago 29,

giais ryšium su delegacija Wa- 
shingtonan. Tą delegaciją, kaip 
žinome, išrūpino dr. P. Vileišis 
ir preL J. Balkūnas, bet jie abu 
buvo Alto žmonių nustumti. As
meniškumas lėmė daugiau, ne
gu patriotizmas Kaip ten bebū
tų, bet dr. P. Vileišis “sėsliuo
sius” Alto žymūnus nuvarė į 
Washingtoną-

Filmas. Vasario 24 d-, 7 vai. 
vak. 48 Green St. klube “Lie
tuvos Prisiminimų” programos 
kviečiama, žurnl S. Narkeliūnai- 
tė rodys filmus, kuriuos užfik
savo praeitą vasarą būdama- IU- Tel. HE 4-1979. 
Lietuvoje. Po filmų bus šokiai 
ir užkandžiai.

Centrinės apylinkės valdyba. 
Centrinės apygardos būstinė iš 
Clevelando perkelta į Chicagą- 
Naują valdybą sudaro adv. Ra
polas Skipitis, Jonas Talalas ir 
Liucija Stasiūnienė. Adresas: 
R- Skipitis, 5613 So. Emerald 
Avė., Chicago 21, III. Tel. TR 
3-2873.

Į centrinę apylinkę kviečia
mi jungtis toliau nuo lietuviškų 
kolonijų gyvenantieji ir arti
miausiai bendruomenės apylin
kei negalintieji priklausyti- 

JAV LB Inf.

Telegramomis minėjimą svei- 
. kino Floridos gubernatorius, 

latvių ir estų klubai. Meninę 
programą atliko solistė A. Ne- 
vickaitė, Miami lietuvių cho
ras ir Petersburgo lietuvių cho
ras, tai progai atvykęs į Mia
mi. Altui aukų surinkta apie 
600 doL J. V

VAIZDAS j tv. Otava batnyeią TaRinne.

— Jonas Žmuidhnas yra pa
tvirtintas Kanados vyriausybės 
einančiu garbės konsulo parei
gas vietoj mirusio konsulo V- 
Gylio. Naujasis konsulas jau 
persikėlė iš Montrealio į Toron
tą. Jo adresas: 153 Evelyn Avė., 
Toronto 9, Ont. Canada. J- 
Žmuidzinas gimė 1898. Užsie
nių reikalų ministerijoje dirbo 
nuo 1930, kaip vyresnysis val
dininkas, paskiau vicekonsulas 
Londone ir paskiau buvo grą
žintas į centrą konsulo titulu.

— Adalbertas Staneika, dai
lininkas ir buvęs diplomatas, 
vasario 17 mirė Wynkote, Pa-, 
susilaukęs 77 metų. Nuo 1925 
jis buvo pradėjęs diplomatinę 
tarnybą Romoje kaip spaudos 
attache, paskiau sekretorius, 
nuo 1930 buvo grąžintas į cen
trą ir ten ėjo įvairias parei
gas kaip referentas, paskiau 
patarėjas. Palaidotas vasario 20. 
Diplomatų vardu uždėjo vai
niką dr. St. A. Bačkis.

— Lietuvių Fondui prisiun
tė 1000 dol. dr. Rimas Sidrys 
su žmona dr. Giedre. Abu me
dicinos mokslus baigė Vokieti
joje: dr. Rimas — akių spe
cialistas, dr. Giedrė — derma
tologijos. Augina septynis vai
kus- Gyvena Strėator, 111-

— Skubiai reikalinga visų 
lituanistinių mokyklų adresai. 
JAV valdžia susirūpino, kad vi
sų ateivių kalbos būtų moko
mos, vartojamos ir nebūtų jom 
leista išnykti. Tuo reikalu 
Pennsylvanijos universiteto 
“Language Resource Project” 
prašo adresų- Visų lituanistinių 
klasių bei šeštadieninių pradi
nių, aukštesnių ir aukštųjų mo
kyklų bei kursų prašoma pri
siųsti: mokyklos pavadinimą, 
vedėjo pavardę ir vardą, tikslų 
adresą, mokytojų ir mokinių 
skaičių. Žinias siųsti: Jeroni
mas Ignatonis, 6642 So. Fran- 
cisco Avė., Chicago 29, III.

Baigiančiųjų kolegiją studentų 
dėmesiui

Katalikų universitete Wa- 
shingtone, psichologijos.— psi
chiatrijos skyriuje, yra galimy
bių gabiam studentui ar studen
tei sudaryti sąlygas ruoštis ma
gistro ar daktaro laipsniui. Nu
matomos kelios vietos asisten
tams prie federalinės valdžios 
remiamų tyrinėjimo darbų, ku
riems vadovauja tame universi
tete dėstąs dr. Antanas Sužie
dėlis- Tam tikromis aplinkybė
mis galėtų kvalifikuotis ir pa
sirengę studijuoti kai kurias 
kitas mokslo šakas (matematiką, 
sociologiją). Nedelsiant kreiptis 
į dr. A. Sužiedėlį, Department 
of Psychology and Psychiatry, 
Graduate School of Arts and 
Sciences, The Catholic L’niver- 
sity of America, Washington 
17, D. C.

VASARIS 

Katalikiškos spaudos mėnuo

Ar nepamiršote pratęsti 
DARBININKO prenumeratos 
1962 metam?

Ar esate atsilyginę už pra
ėjusius 1961 metus?

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

Paraginkite DARBININKĄ 
užsisakyti kaimynus ir pažįs
tamus.

Naujiem skaitytojam DAR
BININKAS nuo užsakymo 
dienos iki 1962 motų galo 
kainuos tik 5 dol.

Rašykite: DARBININKAS, 
910 Willoughby Avė., Brook- 
lyn, 21, N. Y. —
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INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN ACENCY

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

Tel. VIrginia 6-1800
BUSS. OPORTUNITY

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS. savininkas

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

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

ANTIOUE DEALERS

f

RESTAURANTS

ji

WaatagK Ll, Marta Regina parista, 
Ouarrytile Ceftter hall Ranch. 3 
large bedrooms. 25' living room. de- 
hxx kitchen, dtshvasher, refrigera-

MAŠINOMS VIETA 

500 REpobKc 7-8601

DABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kL Smulkesniems informacijoms rašy
kite/skambinkite daugiausia patyrusiam kelionių biurui į R. Europą

Mes padedame jums atsigabenti savo gimines iš Sovietų Sąjungos

B. R. PIETKIEWICZ, Prei.

2555 West 47th Street .... Tel LAfayette 3-1038 
PLENTY OF FREE PARKING

NEOPOLITAN RESTAURANT

146 Mulberry Street, New York 
The finest Italian Cuisine

For Reservations Call C A 6-8527 
Closed Monday

waUc to churches, parochial schools 
and shoBping. $18,990. SU 1-9876.

Three ViBage Art Shop
Sale on Original Paintings

ORTGINAL PAINTINGS. ARTISTS 
SVPPLIES and ACČESSORIES. 
FRAMING — 25A No Countrv Rd. 
Setauket, N. Y. (516) Se ^lOŽl.

I

* Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės |

susituokė

1

r .
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NEW JERSEY gubernatorius Richard J. Hughes ir adv. Charles Paulis 
dalyvavo Lietuvos nepriklausomybės šventės minėjime Kearny, N. J.

Nuotr. V. Maželio.
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ges. mirė vasario 12miesto 
goninėje. Gedulingos mišios 
jo vėl^ <buvo aukojamos . va 
rio 17 šv? Alfonso bažnyčioje.- 
Palaidotas London Parfc kapi
nėse. Liko liūdinti žmona Pet
ronė

timorės Taryba , ir lietuvių 
iBendniome&ė. Vasario .17 lie- 
luvių svetainėje buvo vaka
rienė. kurioj^ dalyvavo. Balti
morės miesto ir Marylando 
valstybės pareigūnai ir.nema- 
ias. skaičius lietuviu. Sekmadie
ni. 8:30 v- mišiose dalyvavo 
daug žmonių. Mišios buvo au
kojamos už kenčiančius lietu
vius tremtyje ir žuvusius dėl 
Lietuvos nepriklausomybės. Tą 
padą diena 3 vai. popiet lietu
vių svetainėje įvyko minėjimas. 
Paskaitą skaitė dr. Stasys Bač- 
fcis, Lietuvos pasiuntinybės pa
tarėjas Washingtone. Tautinių 
šokių grupė pašoko tautinius 
šokius. Aktoriaus J. 
pastangomis buvo 
montažas-

Alfonsas StaliOnis
su Carole Martin vasario 19 šv. 
Alfonso bažnyčioje. Jų moterys
tę palaimino kun. J. Anto- 
szeuski.

■ į šv. Vardo draugijos metinis 
susirinkimas bus 11 po 8:30 
vaL mišių parapjos salėje- Pus
ryčius paruoš sodalietės.

Amorikos legiono 154 postas 
kovo 18, sekmadienį, rengia 
jautienos kepsnio (Bull Roast) 
vakarienę Town Hall ir Eas- 
tern Avė., ten, kur kiekvienais 
metais rengia tokius parengi
mus. Kviečiama bilietus įsigy
ti iš anksto pas komiteto na- 
riiis-

Viktorija Mareoni (Sideravi- 
čiūta) po ilgos ligos mirė John 
Hopkins ligoninėje vasario 10. 
Gedulingos mišios už jos vėlę 
buvo aukotos šv. Alfonso baž
nyčioje vasario 14. Palaidota 
Holy Redeemer kapinėse. Nu
liūdime liko vyras Mario ir 
nuliūdusi dukra Eileen, sesuo 
Alicija ir brolis Antanas-

Ona 'Grabauskienė, senos 
kartos lietuvė ir ilgai gyvenu
si Baltimorėje, mirė vasario 10. 
Penki kunigai aukojo mišias 
už jos vėlę šv. Alfonso baž
nyčioje vasario 14. Palaidota lowos valstybės senatoriams, 
Holy Redeemer kapinėse. Liko ' " ■
nuliūdęs sūnus Tomas, jo žmo
na Margarita ir jų sūnūs bei 
dukros. Velionė dalyvavo įvai
riose organizacijose ir buvo 
linksmo būdo, visiems lietu
viams žinoma. Jos sūnus To-

Bazilijus Kučinskas, Holy 
Light bažn. žvakių dirbtuvės 
savininkas, pledą prekybą irS 
yra reikalingas Baltimorės mies
tui ir apylinkėm atstovų — sa- 
lesmanų. Pirmenybė lietuviams. 1
Rašyti lietuviškai ar angliškai 1 
adresu: Holy Light Candle Mfg. . 
Co-, 35 So. 8th St., Brooklyn < 
11, N. Y., att. B. Kučinskas-

Kazlausko 
pastatytas

SIOUX CITY, IOWA

Lietuvos nepriklausomybės j 
šventė paminėta vasario 11. į 
Lietuvių parapijos klebonas i 
kun. S- Morkūnas jau vasario 1 
4 paskelbė minėjimo progra- J 
mą- Parapijos biuleteny buvo j 
spausdinama medžiaga apie lie
tuvių laisvės kovas.
Vasario 11 šv. Kazimiero lie
tuvių bažnyčioje buvo auko
tos dvejos mišios už kenčian
čią Lietuvą. Kun. S. Morkūnas 
pasakė šešis pamokslus lietu
viškai ir angliškai, išaiškinda- I 
mas komunistų žiaurumus pa
vergtoje Lietuvoje-

Minėjimas įvyko 3 v. popiet j 
parapijos salėje. Pradėtas gies- ' 
me “Marija. Marija”. Paskaitą ! 
apie lietuvių kovas už laisvę 
skaitė kun. S. Morkūnas.

Minėjime nutarta nupirkti 30 
egz. B- Armonienės knygos 
“Palik ašaras Maskvoje” ir pa
siųsti Iowos vaistybės senato
riams, kongresmanams. Sioux 
City miesto bibliotekoms ir žy
miesiems veikėjams.

Susirinkimas baigtas himnu- 
Lietuvai laisvinti aukų surink
ta 140 dol.

Prieš šventės minėjimą kun. 
S. Morkūnas, parašė laiškus

WESTCHE8TER_ Scarsdale virini-

for Ouick Šate. 9 room house. 4%'

SAV1NGS AND 
LOAN ASfiOOATlON

Bronx, N.Y.. Throggs Neck. Special 
$20.750. 4 year old brick attached, 
modern kitchen vvith picture win- 
dow. alluminum storais & screens. 
awnings. patio. garage. Exeel. con- 
dition. near bathing. boating, super- 
markets, St.Benedict parista school. 
'4L.% low cost GI niortgage avail- 
able. Tek UN 3-6306 — TY 2-0341.

South Shore, Staten Island. 6 room 
Ranch. brick front, low window. 3 
bedrooms. L-shaped, living room, 
formica kitchen, tile bath glsss en- 
closed. hot air heat. ornament. iron 
fence. Holv Rosary parista & school, 
1 block. 10 min. to Ferry. Conveni- 
ent to evervthing. Mušt be seen! 
Sacrifice $20.500. — YU 1-6551.

Price $30.000. Extra lot avaiiable 
with house $36.500. ANM OUNN, 
Ine. ---- ,—  Scarsdale 3-4000

Staten Island. Stapleton Heights — 
large 2-Family, completely modern, 
first floor 5 rooms. fireplace, bath; 
second & third floors 8 rooms, bath. 
storais, screens. oil heat; large ploL 
St. John’s and St. Peteris Parishes. 
Near everything. Asking $22.700. 
Monthlv tncome $125. Plūs drive- 
way. Call YU 1-3256.

NESĄ INVESTAVIMO SĄSKAITOS
Mokami nuo vasario 1 d., 1960

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.

Dividendai mokami sausio ir liepos mčn. 1 d.

VAI AklhAC PIRMAD. ir KETVIRTAD......... 9 v. r. iki 8 p.p.
YALANUVJZ >NTRAD. ir PENKTAD.......... 9 v. r. iki 5 p.p.

SEšTAD. 9 v. ę. iki 12 v. d.; Trečiad. uždaryta.

BRONXVILLE — Eastchester vi- 
cinity. Cape Cod. Stone and Clap. 
Center hall. UsuaL Eat-in stream- 
Mned kitchen. 4 bedrooms. 2 baltas, 
playroom. St. Joseph's schooL Ask
ing $39.500. Phone Mrs. Nelson — 
SC 3-4000 — ANN OUNN, INC.

• NAUJAI IŠLEISTOS 3 KNYGOS UŽ 5.00 DOL
DIDYSIS NERIMAS — Dr. P. Gaidamavičiaus .............   $2:50
SILPNAME KCNE — Dr. J. Prunskio _______________ _  $150
ĮSUKOME GYVI — T. Angelaičio ...........     $150

Gaunamos :
IMMACULATA, R. F. U. 2,. Putnam, ConnecticuV ir 
DARBININKČ administ., 910 VVilloughby Avė., Brooklyn 21, N. Y.

kongresmanams. prašydamas 
paremti Senate ir Atstovų Rū
muose rezoliuciją, prašančia 
Lietuvos klausimą iškelti J: 
Tautose. Taip pat kreipėsi į vi
są eilę miesto veikėjų. įtakin
gų kunigų, kad jie iš savo pu

mas yra -advokatas ir pirminin- sės parašytų panašius laiškus 
kauja Baltimorės tarybai- senatoriam ir kongresmanam. tams sugiedojo Ilgiausių me- 

Juozas Kraus - Kriaušelių- Šie veikėjai mielai sutiko ir 
Vietinissenos kartos lietuvis ir pasiuntė ląiškus-

A TTENTION:

Ali Redemptorist People & Friends
Venerable Bishop Neumann, C.SS.R.,

Jotn us! Help his cause!
TWO GRAND PILGRIMAGES 

TO HIS TOMB IN PHILADELPHLA
Chartered Trailway Buses 

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

SUNDAY, FEBRUARY 25, 1962
9 A.M

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

SL Peter's Churoh, Philadelohia
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

JOSEP’S

LINDEN. N. i.
buvo parodytas Šukių namuo
se, pagerbiant sąjungietes, pri
sidėjusias prie pobūvio paren- 
gumo- Dalyvavo Krutulienė, S- 
ir V. Strazdienės, Atutienė, Ra
manauskienė. čižauskienė, Lin- 
kienė, Plungienė, Karužienė, S. 
ir B- Ašmontienės, Sabaliaus
kienė, Bundonienė, Sebeckienė. 
Tratulienė ir pora vyru. Prie 
muzikos svečiai linksminosi iki 
vėlumos. N. K-

Sausio pabaigoje buvo su
rengtas pagerbimas Antano ir 
Kotrynos Šukių 50 metų vedy
binio gyvenimo sukakčiai atžy
mėti- Po mišių, kurias aukojo 
prel. M- 'Kemežis šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje Elizabethe, 
svečiai . traukė į Laisvės parko 
sale Lindene. Svetainę buvo iš- 
puošusios Šukių dukterys gyvo
mis gėlėmis.

Pobūviui vadovavo muz. M. 
čižauskienė. Maldą sukalbėjo 
prel- M. Kemežis. Visi jubilia- . .— J. Gliaudąs parašytą vei

kalą iš dail. M. K. Čiurlionio 
gyvenimo stato Los Angeles 
kultūros klubas balandžio 17 
šv- Kazimiero parapijos salėje. 
Režisuoja akt. J. Kaributas.

East Islip j piet. nuo Montauk Hwy 
naujų mažų namu grupė bus pasta
tyta gražioj E. Islip sekcijoj, Vi ak
ro medžiais apaugę plotai, seniau 
įsikūrusioj aplinkoj. Patogiai priei
namos krautuvės, mokykla ir baž
nyčia iki St. Mary’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 
rytus iki Suffolk Lane, sekite J &B 
Home ženklus. Kontr. GE 7-4663.

New Lots. 2 šeinių mūrinis namas, 
apšild. aliejumi, su šiltu vandeniu, 
pusiau tuščias, galima tuoj apsigy
venti. 5 ir 4 kamb. butai, nuoma ne
kontroliuojama. 3 atviros verandos, 
nauji: langų užuolaidos, stogas, šal
dytuvas ir krosnis. Arti šv. Gabrie- 
lio par. ir mokyklos, gera kaimynų 
aplinka. $15.990. Šeim. TA 7-5896.

Jamaica. L.I.. Puiki proga šeimai. 
DELICATESSEN labai geroje vie
toje Queens. Sekmad. uždaryta, mo
derniai įrengta. $1.200 pajamų per 
savaitę, didelės galimybės plėstis, 
ideali vieta vedusiai porai; maža 
nuoma plūs trijų kambarių butas. 
Tel.: JA 3-5152.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDmONED KOPLYČIOS

Laidotuvių Direktoriai 
MAŽEIKAsEVANS

8845 SO. WESTERN AVĖ.

tų”.
Po vakarienės M. čižauskie

nė apibūdino K. Šukienės nu
veiktus darbus. Sveikinimo kal
bas pasakė ilgametis Šukių šei
mos draugas Norušis iš Bayon- 
ne, N. J., Bernotienė, prel- M. 
Kemežis. Elizabetho Moterų Są
jungos 66 kp pirmininkė Justi
na Bunienė. laidotuvių direkto
rius D Budreckas ir B. Ašmon
tienė. Įteikta dovanų. Buvo pri
statyti ir sukaktuvininkų sū
nus, trys dukterys ir 12 anū
kų.

K. Šukienė yra žinoma apy
linkės veikėja, kurią Moterų 
S-gos centras už nuopelnus or
ganizacijai apdovanojo garbės 
nario ženkliuku. Ji 15 metų va- 
dovauja 53 kuopai. Antanas Šu- 

| kys yra ramus žmogus ir ma- 
f žai kur dalyvauja. Jie užaugi

no gražią šeimą: sūnų Aleksą, 
dukras Salomėją. Eleną ir Al
bertą. Visi sukūrę savo šeimas.

Studentas Karužiškis pobūvį 
nufilmavo spalvotu filmu, kuris

i

f

S

i

ii!’ i
UJS.G. Graded |

i
3118 CHURCH AVENUE. BROOKLYN

Importuoti. airiški lašinukai ir “Blood Pudding”

TeL IN 2-3310
Specialus patarnavimas telefoniniams užsakymams

ŠVIEŽIAI PAPJAUTA VIŠTIENA

IŠ Airijos importuoti konfitūrai — 
pagaminti iš šviežių vaisių, įkas duoda skirtingą skonį.

Pilnas pasirinkimas:

Šaldyti produktai • u C o! d Cnt
pienas • sviestas - kiaušiniai

T

Oueens. Restaurant - Luncheonette. 
Established. 7 year lease. grossing 
$1.200 weekly. Big potentlal right 
party. Ooen 6 davs. Corner Street 
next to Theatre. 7a. m. to 9 p. m. 
Good for family. partners. Price 
$13.000. $5.000 dov.-n. Owner mušt 
sėli. 227-20 Merrick Blv. LA 5-9381

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

Radijo apar-aty
TELEFUNKEN 
BLAUPUNKT 

NORDMENDE 
GRUNDIG 

LOEWE 
SABA

Hi-FF ir. Magnetofon
Parduoda ir patarnauja patyrę 

vokiečių specialistai.
SYLVĘRNSTORES

GERMAN HI-FI •
1574 3rd Avė. >38th SL J

Tik neseniai atvežtas naujas 
BRAUN AM. FM SW ir su 
plokštelių perdavimu $189.00

5 PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
• VOKIŠKOS SPECIALYBES

BERNAL ANTIOUAKY

Specialus nokalėdinis išnardavimas 
— PAVEIKSLAI. GINKLAI. ŠAR
VAI. RELIG. DEVOCIONALAI ir 
ANTIKINES BIBLIJOS — perkam 
ir parduodam. 185 E. 79th f prie 3 
Avė.). N. Y. C.; TRafalger 9-3542. COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.

45 W, 45 Street, New York 36, N. Y. e Tel. Clrcle 5-7711

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėms į bet kurią 
SSSR dalį.................................................... Licensed by Vneshposiltorg

SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS

tįSCHALLER& WEBERĮ
iŠ Augščiausics kokybės produktai • Dabar pas mus galima gauti šviežios žąsienos :

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

Augščiausics kokybės produktai • Dabar pas mus galima gauti šviežios žąsienos

5548 ii 
5-2552 !

DE 5-1154

------  GAVĖJAS NIEKO NEMOKA ------

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

• ATHOL, Mm. — 61 Mt. Pleasant Street .................. CH 9-6245
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shawmut Avenue ............. Ll 2-1767
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmbre Avenue ..............  TL 6-2674
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue ............. EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue ............... OI 5-8808
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue BR 8-6966
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street .... WA 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road TO 1-1068
• DETROIT, Bteh. — 7300 Michigan Avenue ..............  VI 1-5355
• GRAND MARIOS, Mich. — 606 Bridge St., N.W. GL 8-2256
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jo»- Campau ............ TO 7-1575
• HARTFORD, Conn. — 132 Franklin Avenue tH 6-4724
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. AN 1-2994
• LAKEWOOD, N. J. — 126 • 4th Street _ FO 3-8569
• NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2«kJ Avenue .......   AL 4-5456
• NEWABK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue .......... Bl 3-1797
• NEW HAVEN. Conn. — 6 Day Street LO 2-1446
• PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street MU 4-4619
• PASSAIC, N. J. — 176 Market Street .....   GR 2-6387
• PHILAOELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė. WA 2-4035
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1015 E. Cąraon Street ... HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 .Sutter Street Fl 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 6 John Street ____  PL 6-6766
• WORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street SW 8-2868

VINELAND, NJ. — W. Landi* Avė., Greek Orth«dox Club Bldg. 
Skyrius ąUiStytaš penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais



GEDIMINAS RIDIKAS ir Regina Padvarietytė susituokė vasario 10 Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje. Nuotr. V. Maželio.

ckerio taurės varžybų

Tel.: EV 1-1952
Savininkė; O. LABANAUSKAITĖ

B B
A

D
A

Tel.: M U 3-2928 
Savininkas VACYS STEPONIS

RUOŠIAME LIETUVIŠKAS VES
TUVES. SALBS PARENGIMAMS 
IR SUSIRINKIMAMS — VELTAI.

D
A

Važiuojant subvvay: CANARSIE Line — išlipti Lorimer stotyje, 
JAMAICA Line — Hewes stotyje, CROSSTOWN Line — Metro
politan St. — Lengva gauti vietą automobiliams pastatyti.

sniegas, ledas nedingsta iš futr 
bolo aikščių, galime likti' ir šį 
savaitgalį be rungtynių^ 

Mūsiškių pirmąja!

nės vieną kartą jau 
Orui atšilus, matytume LAK 
džiaut sekmadienį savo ai 
je, ty. Bushwick stadijoje, Put
liam ir Irving Avė.
je Ridgewoode- Rungtynių pra
džia 2:30 vai. Priešžaismyje 1 
vai. jaunių pirmenybių rungty
nės su White Plains SC.
| St. John's : LAK 83:79

Pabandė šį sezoną pirmą kar
tą iš miego pabusti mūsų krep-

.mė sa St. Jonn’s. Atrodė dari 
.Visai miegūsti. LAK sudėtyje, ir 
Vėl seni veidai. Rungtynių ly
gis irgi nekoks. Priešininkas 
vienu metu vedė net 30 taškų ■ 
skirtumu-

East New York© sekcijoje, 
prie gero susisiekimo už labaL 
prieinamą kainą išnuomojamas 
baldais pilnai apstatytas kam
barys su apšildymu ir visais 
patogumais. Kreiptis: Mrs. M. 
Kaukaras, 453 Essex Street, 
Brooklyn 8, N. Y.^Tel- AP 7- 
9835. . -

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

Penktadienį, vasario 23, iki — 
Ketvirtadienio, kovo 1, 1962 

Pirmą kartą New Yorke linksma 
filmą pagal G. Bemard Shaw —

O. W. Fischer, Liselotte Pulver. E. 
Schwiers, J. Hendnks, L. Welitsch 

Briedinė filmą:
“Das flięgende Klassenzimmer”

Ir naujausia Vokietijos savan, apžvalga
ViSilBiiBhBHBUftlBilBUBdBnBnBUBitBt'BHBnBUBitBUBiiBKBuBliBlrBUt

VVAGNER THEATER

NORVVOOD, MASS.
šv. Vardo draugijos bendra ir bus švenčiamas per visus 

komunija ir metiniai pusryčiai metus. Ta proga įvairios orga- 
įvyko vasario 14. Mišios auko- nizacijos rengs iškilmingas pa- 
tds draugijos narių intencija- maldas ir kitokius parengimus. 
Pusryčiuose dalyvavo klebonas 
kun. F. E. Norbutas ir pasakė 
sveikinimo kalbą- Dalyvavo ir 
vikaras kun- A. Klimas. Pusry
čiam vadovavo B. K. Kudirka.

110 Wyckoff Avė., prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-Ridgewood, tel. VA.1-2613 
Kasa atidara. Penktadieniais 6 vai. p. p.

Šeštadieniais iki filmos’Tjaba’igos^:
Trečiadieniais — 12 vai. dienos
Penktadienį, vasario 23, iki —
Trečiadienio, vasario 28, 1962

Puiki spalvota filmą iš gražiausių
vietovių žemėje • —
"PETER VOSS, 

DER MILLIONENDIEB"

Kovo 4, šv. Kazimiero, Lie
tuvos vyčių globėjo šventėje, 
27 vyčių kuopa pradeda para
pijos sukakties minėjimą. Baž
nyčioje 9 v. bus mišios, o po

Draugijos valdybą sudaro: pietų salėje įvyks vakarienė ir 
dvasios vadas kleb. kun. F. E. vaidinimas. Bus suvaidintas 
Norbutės, pirm. B. K- Kudirka, kan. Al- Klimo parašytas vaiz- 
"“pirnV P; delis “Jurgis Kuraitis važiuoja
mnkas I. Stadalmkas, ižd- F. . A 
Nevins J Ameriką”. Mergaites padai

nuos ir pašoks tautinių šokių.
- SL Jur9io ~ksi~,s Vyčiai maloniai kviečia visus
lubileius pradedamas kovo 4 , ,

o. w. Fischer. i. Andre,, m. saad. ------------------------------------------------------- dalyvauti pamaldose ir paren-
P. Mosbacher, H. Leibelt. M. Lane

Priedinė Rima: 
“Der lachende Vagabund”

Ir naujausia Vokie'Jjos savait apžvalga

į Stephen Bredes, Jr
ADVOKATAS 

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y. 

Tel. APplegate 7-7083

.. -v. ■

MSHAY

DtSPLAY

RIEHM PLUMBING CORP. Ėst

Comptete AJteHfttonj and Jobbtng.

MPMtIGUE 
BEAŪfY SALON

FeeturteK the finest in 
HAJR COLORING & STYLING 

Open Friday Evening 
15B Knolls Cresąent. Brorcc, N. Y.

Call Kl 6-5704

Pet* for the CMIdren and.ttae whole 
. Family. FREE DOG BETX. Food 

with every Pup! Collies 355, Draht- 
haarterries $55. Tov Fox Terriers 
330. DachshmitfB 345, dtsch. Schė- 
ferhunde 350. -Toy PootSes 3100, 

k Tek RA 9-9831. 
Sunnyside, N.Y.

MURPHY
GENERAL MOTORS

BOILERS - BURNERS

R Epublic 9-6100 E Dgewood 3-5100

UŽPILDOME TAKSŲ BLANKUS 

Federal 53 • State $3 

FRANK DIMAS 
kalba lietuviškai

764 Cypress A v., Ridgewood 27, N.Y.
Ml 2-4076 EV 1-4774

STELLA D’ORO Italian Cuisine — 
“A Fabulous Roman Palace Seting” 
Cocktail Lounge. Dinner & Supper 
a la Carte. Pąrty facilities. — 5806 
Broadway near 238th St., N. Y. C.

Diners Club - American Express 
Free parking on our own lot. Closed 
Monday. Call ... Kl 8-2245

Automobile Custom Coaeh Work of 
distinetion. Painting, Body altera- 
tions, Upholstery & Collision Work.

GEIGEL CORP. 
11-26 46 Road 

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

BROWN*S SOUARE DEAL

ance Work, Collision Work at its 
best Special Discounts to Darbi
ninkas Readers. Phone U N 4-8943. 
303 W. IlSth St, New York City.

CHIROPRACTOR for a sincere & 
practical approach to health

Chiropracttfr
1051 Lexington Avė. (75 SLj N. Y. 

, Tel.: YU 8-8340

DRAFTING 
Good Pay - Easy to Learn 
Architectural - Mechanical 

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

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

JOE'S WASHER SERVICE — 24 
Hour Boro Wide Service. Expert 
Repairs on all makes of VVashing 
Machines. Special consideration to 
all Lithuanian customers. Ali 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.

QUIET HEET 
OIL BURNER CO., INC.

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

136-31 Springfield Blvd. 
Springfield Gardens, 13

NlPOfrlZ rį 11 A 0 gme. visas pelnas skinamas
1> U Iv Lt -1 Li A O parapijai. Bilietus prašoma iš

anksto įsigyti. >
"Florai Herb” yra nuo
stabi priemonė plaukų 

■ priežiūrai ir natūraliai 
’ spalvai atstatyti. Be da

žu ir chemikalų atstatoma natūrali 
plaukų spalva, išnyksta galvos odos 
niežėjimas. Plaukai tampa gražiai 
žibantys, minkšti, sveiki ir lengvai 
šukuojami. Neatrodo dažyti. At
siųskite S3.00 už didelę 8 dz. bonką. 
Kanadoje $4.00. Garantuojame, bū- 

- site patenkinti. — TROPICANA, 
Dept. A; P.O. Box 305, Clinton, fnd.

COSMOS PARCELS EXPRESS CO
370 Union Ave^ Brooklyn 11, N. Y

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 siuntinį.
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 
kt. Kainos konkuruoja su Orchard gatvės kainomis.

I Už New Yorko gyvenantieji savo daiktus gali pri
siųsti pbštu ar kitaip. Jie tuojau gaus daiktų sąrašą 
ir sąskaitą. Siuntinys išeis gavus pinigus.

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

Staiga mirus

BRUCKHEIMER 
MUS1C SALES

Big Discounts on New and Used 
ACCORDIONS, GUTTARS, TRUM- 
PETS, Etc. Famous Name Brands: 
Kay - Harmony - Gretch - Martin, 
etc. 705 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
14th St Subvvay 2 blocks, Grand 
SL & Metropolitan Avenue Busses 
pass our door.<t3drne in look around 
— vou’ll save money. Open dail v 
9 to* 5 P.M......... . .......   ST 2-3438

MEČISLOVUI ANUSKAI,

■ gilią užuojautą reiškia jo žmonai Genovaitei, seseriai 
Zofijai ir giminėms

Eugenija Elsbergienė

MEČISLOVUI ANUŠKAI

mirus, jo seserį dr. SOFIJĄ KUNGIENĘ bei gimines 
nuoširdžiai užjaučiame.

New York© Lietuvių 
Dantų Gydytojų Draugija

Adolfo SCHRAGERIO

1647 Second Avenue, N. Y. C
Tarp 85 ir 86 gatvės • Tel. RE 7-2850

replated. Come in and look around. 
Mueller's Religiou* Artide*. Ėst 
1852. 27 Warren SL. New York 8, 
TeL BA 7-8717.

TUXEDO BALLROOM 
Offers The Fineat 

Call F r e d — RE 4-7335 
210 E. 86th Street 4k 3rd Avenue

RELIGIOU8 GIFTS over 3000 va- 
rieties of reBgtous articles. Conunu- 
nion Breakfast souvenirs. Ifiaaals,

BLANCHE FISHEEL 152 West 
58th Street; TelejrtKHie: PL 7-9177.

Ėst. 40- Tears. --

Do You Want te Leam Engtish in 
a Short Time — Comptetely new

Lietuviškų produktų:
DUONOS. SŪRIŲ. DEŠRŲ. SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO
krautuve

64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y. Tel. TW 4-8087

Perkant didesniais kiekiais pristatoma i namus nemokamai

Liguor Store, Ine
322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y

TeL: EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS,
Manager

Didelis pasirinkimas 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progoms

S & G MEAT MARKET

MUSIČAL INSTRUCTION 
SAXAPHONE & CLARTNEn, pri- . 
vate lessons by professional teach- 
er. Beginners - Intermediate and 
Advanced Students. Brochure on 
request. Call EDDIE MEYERS — 

EM 6-5511

buvusi 
J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE 

Home-Made Bologna 
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVftMS ir POBŪVIAMS

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

349 Grand Street, Brooklyn 11, N.Y TeL Stagg 2-4325
JOSEPH RUTKOSKI

Complete Stock oF Choice Wines' & 
laguors — Domestic and Imported. 
Chilled Wines & Champagnes. We 
Deliver — . 2484 Merrick Road, 
Bellmore, L. I.: For Fast Service: 

SUnset 5-2644

GENERAL CONTRACTING
Kitehen, Basement. Attic, Remodel- 
ing, Plumbing, Plastering, Painting, 
Ule, Cement Work — Anywhere.

matės. Rudolph Smith, Contractor.
Call LO 7-6739

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

Certified by Queens County

WEDDING Invitations and An- 
nouncements. A oomplete line. Ask 
about our discount to Darbininkas 
readers. FRANK LEPRE, Printing. 
179 East 87th St (near 3rd Avė.) 
New York 28, N.Y. Call SA 2-7379

H. W. MALĖ - FEMALE

MACHINISTS 
lst & 2nd Class, mušt have 
Job Shop Experience on 

HI-PRECISION 
work. AB benefits, overtime.
Located in Queens. HA 6-2371

Joseph Audrusis - TRAVEL AGENCY - REAL ESTATE -Insurance

— HAVEN REALTY
Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos. • Kasdien nuo 
9 iki 9 vai. Sekmadieniais popiet 1-5 vai.
87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. Tel. VI7-4477

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, 8BV.

30-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y.

Telefonas: STagg 2-5938

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

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

108-55 LEFFEBTS BLVD. BICHMGND HIU^ N. Y.
Telefonas: VIrgima 3-3544

WINTER GARDEN TAVERN, INC
VYTAUTAS BELECKAS 

SAVININKAS
1883 MADISON STREET 

BROOKLYN 27, N. Y

duodami polaidotuvlnlal 
pietūs. Pirmo* rMlee Ite-

i



ŽINIOS

mm

ADVOKATAS

14 Jamaica Avė.

VASARIO 16 MINĖJIMAS NEW YORKE
LAIDOJIMO DIREKTORIAI

atsto-

660 GRANO STREET
BROOKLYN.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

TOTORE lOUNNIN,
INC.

GRamercy 5-1437

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas diena Ir naktf

HY 7-4677.

Maspetho lietuvių naujos baž
nyčios kertinio akmens pašven
tinimas bus Palmių sekmadienį, 
balandžio 15, 11 vai. ryte- Baž
nyčios pašventinimas, darbus 
užbaigus, numatomas gegužės 
27. šventins Brooklyno vysk. 
Bryan J. McEntegart. Maspe- 
tho lietuvių parapiios klebonu 
yra orei. Jonas Balkūnas, pasi
žymėjęs ‘lietuvių visuomenės 
veikėjas ir dažnas puikus pra- 
kalbininkas įvairiuose . minėji
muose. Jisai taip pat yra pasi
rūpinės, kad lietuvių delegaci
ja Washingtone būtų priimta 
ne kurią kitą, d vasario 16 die-

GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

231 BEDFORD AVĖ.

Joseph Carszva

Kon- 
skau-

’ Išnuomojami 2 kambariai su 
baldais vyrui ar moteriai Rid- 
gewood rajone prie gero susi
siekimo. Kambariai apšildomi ir 
su visais patogumais, galima 
'naudotis virtuve. Kreiptis tel-

ROBERT F. WAGNER, Nėw Yorko miesto burmistras, skaito lietuvių 
dienos proklamaciją savo rezidencijoje, kur vasario 16 buvo surengtas 
priėmimas. Nuotr. V. Maželio.

LAIDOTUVIŲ direktorius 
Ir BALSAMUOTOJAS

/Moteris ieško darbo šeimo
je. Gali saugoti vaikus arba pa
dėti namų apyvokoje. Kreip
tis VI 9-0099.

Kalba 
pobū-

Lietuvių Atletų Klube šokiai 
bus vasario 24 d. 8 v- v- Gro
ja A. Starolio orkestras.

422 Menahan Street, RkJgewood, Brooklyn, N. Y. 
Tel HYacėrt 7-4677 -

|ŽV. KAZIMIERO DIENĄ,} 
^sekmadieny, 4 d. kovo, Ap-} 
^reiškimo parapijos salėje^ 
fžBrooklyne, įvyks koncerti-', 
Beje formoje skaitymas kun.i 

. Zdanavičiaus 4-ių veiks-] 
tų veikalo, “Šv. Kazimie-]

<įras, Lietuvos Karalaitis.” j

komiteto posėdis bus vasario 
25 (ne vasario 18, kaip buvo 
anksčiau skelbta Darbininke). 
Posėdžiui susirenkama George’s 
Hali, 180-2 New York Avė., 
Newark, N. J.

Alto skyrius, kaip kasmet, 
taip ir šiemet surengė Lietu
vos nepriklausomybės minėji
mą vasario 18 Webster salėje, 
žmonių susirinko beveik pilna 
didelė salė.

Įnešus JAV ir Lietuvos va
lia vas, Operetės choras, vado
vaujamas M. Cibo, sugiedojo 
himnus ir Maldą už tėvynę (J. 
Dambrausko). Invokaciją atkal
bėjo Tėv. Leonardas Andrie- 
kus, O. F-M.

Atidarymo žodį tarė ir minė
jimui vadovavo Alto pirminin
kas adv. S. Briedis, j r. Jis pri
statė ir kongresmaną William 
T. Murphy, 
pasakė kalbą, 
visą Lietuvos istoriją.

skau- 
susi- 

skau-

Prel. P. JuTes vasario 16, 
Lietuvę^ nepriklausomybės die
ną, Massachusetts valstybės se
nate sukalbėjo maldą, prade
dant senato dienos darbus. •

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas

Vasario 16 Lietuvos^ nepri
klausomybės* šventės proga 
New Yorke buvo surengti du 
didesni* priėųdmai. Vienas bu
vo Baltų laisvės namuose. Pri
ėmimą rengė Lietuvos gen. kon
sulas ir Lietuvos Laisvės Ko
mitetas. Atsilankė daug svečių. 
Tarp jų buvo Graikijos, Ekva
doro, Korėjos, Estijos konsu
lai, Laisvosios Europos Komi
teto prezidentas, eilė spaudos 
žmonių. Gen. konsuląs J. Bud
rys ta proga gavo sveikinimus 
iš Australijos, Belgijos konsulų 
ir kt.

Antras priėmimas Įvyko mies
to burmistro Robert Wagnerio 
rezidencijos salėse. Dalyvavo 
pats burmistras su žmona ir 
perskaitė proklamaciją, kuria 
New Yorke skelbia lietuvių die
ną- Taip pat dalyvavo įvairių 
tautų atstovų, žurnalistų ir bū
rys lietuvių, viso per 100 žmo
nių. Priėmimą rengė demokra
tų klubas, vadovavo A. Varnas.

Prof. J. Brazaitis, Darbinin
ko redaktorius, skaitys paskaitą 
apie Maironį New Yorko — 
New Jersey apskrities katalikų 
seimelyje kovo 11, 2 vai. popiet 
Apreiškimo par- salėje. Žeime
lyje bus paminėta Maironio 100 
metų gimimo sukaktis.

Elzbieta Jakaitienė iš Flu- 
shing, N. Y., Darbininko skai
tytoja, ir Antanina Bortvikienė 
iš Stamford, Conn., išskrido i 
Los Angeles, Calif., šešių sa
vaičių atostogų.

Woodhaven 21, N.Y.
TeL: HIckory 1-5220

-Ši istorinė drama nukelsi 
{klausytoją į Vilnią ir Kro-į 
kuvą ir primins nepaliauja-', 
{mus tarp Lietuvos ir Lenki-', 
{jos bajorų ginčus ir karalai->< 
įčio Kazimiero nekarališką} 
layvėnimą. t
{šio parengimo pelnas ski-i 
{riamas Lietuvos Vyčių Isto-į. 
{rijos ir Stipendijų fondams;, 
>ir Maironio šeštad. mokyk-} 
>fai. Režisuoja Juozas Boley-į 
/Bulevičius. Įėjimo auka 
{Pradžia lygiai 4 vai. Kvie-', 
{čia New Yorko Lietuvos', 
{Vyčių Senjorai. į

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

Nauja modemUka koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir J kitus miestus.
Reikale taukltei Tel. TR 6-6494

importuoti ir vietiniai skanėstai 
namie gamintos salotos 

Šviežia rūkyta žuvis

1655 Second Avenue
, (kampas 86th Street)' - 

New York 28. N. Y.

mana pirmininkai^ vygąrig 
išskrido- posėdžiam į Roma. De
legacija bus priimta Vatikane.

Studentu ateitininkų susirin
kimas įvyks šeštadienį, vasa
rio 24, Zapasnikų namuose, 379 - 
Montrose Avė., So. Orange, N. Į 
J-, 7 vai. vakare* Dėl susisie-| 
kimo priemonių iš New Ybrta^ 
prašom kreiptis į Rimą Gedė- 
ką — HY 7-6473. Paskaitą skąi- 
tys Algis Lukas iŠ Washingto- 
no. | šį susirinkimą yra kvie 
čiama visa Philadelphjjos drau
govė- Po susirinkimo bus bend
ras valdybų posėdis. Bus vaišės' 
ir šokiai. Nuoširdžiai kviečia
me visus dalyvauti.

•šv. Kazimiero minėjimas ir 
Kaziuko mugė ruošiama kovo 
4. Skautų ir skaučių tuntai tą 
dieną organizuotai su vėliavo
mis dalyvauja Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje 11 vai. pa
maldose. Po pamaldų pusryčiai 
ir tolimesnė programa bus pa
rapijos salėje.

Bostono lietuvių mišrus cho
ras kovo 24 atvyksta į New 
Yorką ir koncertuos Franklin 
K. Lane mokyklos salėje- 
certą rengia New Yorko 
tų Tauro tuntas.

A. Samusis, skautų ir 
čių Židinio pirmininkas, 
laužė ranką. Skautų ir 
čių vienetai širdingai užjaučia 
broli skautininką nelaimėje ir 
linki greitai susveikti.

Klimas Budreckas iš Brook
lyno, studijuojąs Kalifornijo
je, rinko aukas “March or 
Dimes”- Jo nuotrauka buvo į- 
dėta Afterburner žurnale.

Antanina Bajerčienė, 71 me
tų, gyv. Long Island, N. Y., il
gametė Darbininko skaitytoja, 
mirė vasario 15- Palaidota va
sario 19 iš Angelų Karalienės 
par. bažnyčios šv. Jono kapinė-

N. Y. Lietuvių Gydytojų 
draugijos visuotinis metinis su- 

Išnuomojamas 3 kambarių ir ^n“maS šaukiamu kovo 3, 
virtuvės butas, su apšildymu,

84-43 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Parkvray Statfon) 

WOOOHAVEN. N. V.

Pagyvenęs vyras, turis kelių 
kambarių butą, norėtų gauti 
draugą kartu gyventi už mažą 
atlyginimą. Kreiptis laišku: Mr. 
A. Kaupas, 201 York St., 
Brooklym 1, N. Y.

New Jorsev bus atstovauja
ma dviejų artistų “šv. Kazimie
ro” veikalo dramatizuotame 
skaityme kovo 4 d. 4 v. popiet 
Apreiškimo par- salėje. Daly
vaus Rūtos ansamblio visų mė
giama vaidintoja Bronė Venc
kienė ir Newarko Lietuvos vy
čių ilgametis veikėjas Kazimie
ras Strolis.

Tauro ir Neringos tuntų ats
kiros sueigos įvyks vasario 25 
d. 4 vai. Apreiškimo par. pa
talpose.

Daina Mongirdaitė dalyvaus 
Darbininko koncerto programo
je Brooklyne. Koncertas ruo
šiamas balandžio 1, sekmadie
nį, 4 vai. popiet, šy. Tomo pa
rapijos auditorijoj Woodhave- 
ne, N- Y-, Maironio 100 metų 
gimimo sukakčiai paminėti.

Jeronimas Kačinskas, žino
mas kompozitorius ir muzikas 
iš Bostono, akomponuos Dar
bininko koncerto programoje 
balandžio 1.

Steponas Samatas - Sama
jauskas, 47. metų, gyv. Plain- 
field, N- j., sirgęs inkstų liga, 
mirė vasario 19- Laidojamas va
sario 23 iš švč- Trejybės pa
rapijos bažnyčios Newark, N. 
J., šv. Kryžiaus kapinėse, No. 
Arlington, N. J. Nuliūdime li
ko žmona Margarita Staknytė- 
Samatauskięnė, sūnus Danielius 
ir dukros Margarita ir Karina.

__Moterų ir merginų klubas va
sario 25 d. 4 vai- popiet ruo
šia blynų vakarienę šv. Petro 
par. salėje prie E. 7-tos gatvės.

• Vedėjas: Helmut Vollmer
KASDIEN KONCERTAInuo < vai. popiet 
Puikiausia vokHika virtuve: pietūs-vakarlent 

Uikandtiai U nuosavo® virtuvės

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, SEIMO8, VAIKŲ 

{▼airių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir 
pan. nuotraukų; norite atnaujinti senų fotografijų? Jums 
geromis sąlygomis padažys

FYT. MAŽELIS

kovoti žodžiu .ir veiksmu, ko
kią naudoti strategiją ir kaip 
stiprinti vilti, kad kovą laimė
sime. Kvietė visus įsijungti į 
darbą ir Lietuvos laisvinimo 
reikalus paremti aukom, 
buvo rami, akademinio 
džio. ' ~ ~ -

New Yorko burmistro
vas O’Brien pasakė sveikinimo 
kalbą ir perskaitė miesto ma
joro R. Wagnerio proklamaciją. 
M. Kižytė perskaitė valstybės 
sekretoriaus Dėan Rusk laišką, 
gubern. Rockefellerio prokla
maciją ir visos eilės kongres- 
manų, senatorių, gubernatorių 

iš Illinois, kuris pareiškimus-
prisimindamas Po pertraukos antroje daly

je solistė Lionė Juodytė padai
navo: Marija, Motina malonės 
cr-- Budriūno, Lietuvos laukai 
— čerienės Oi greičiau, grei
čiau — Šimkaus, Kada girdžiu 
aš dainą — čerienės, Samson 
et Dalila” — Saint-Seens, bi- 
sūi — Kur bakūžė samanota. 
Akomponavo Aldona Kepalaitę- 

N. Y. tautinių šokių grupė, 
vadovaujama J. Matulaitienės, 
pašoko šluotelę, oželi, rugučius, 
abrūsėlį, malūną- Akordeonu Šo
kius palydėjo Vyt. Strolia.

Rezoliuciją angliškai perskai
tė adv. S. Briedis. Ji vienbal
siai priimta ir bus pasiųsta 
JAV vyriausybei.

Programą užbaigė Operetės 
choras, padainuodamas: Suža- 
dinkim Lietuvą — č. Sasnaus
ko. Aš nueisiu — J. Štarkos, 
Pabusk, pasauli — J. Bertulio, 
Savanorių maršą — VI. Pau
lausko, Lietuviais esame mes 
gimę — St- Šimkaus. t

Gera šiame minėjime, kad 
pradėta tik su mažu pavėlavimu 
(tik 15 minučių), kad programa 
ilgai neužsitęsė- šiaip pasiges
ta tvarkos, pvz.. per New Yor
ko miesto atstovo kalbą buvo 
pradėta rinkti aukos ir salėn 
Įnešta drumsties. Altas turėtų 
atkreipti dėmesį ir į tai, kas 
vadovauja minėjimui. Susirin
kusiems nesvarbu, kokiai gru
pei vadovas priklauso- Svarbu, 
kad vadovas gerai atliktų sa
vo pareigas- šį kartą jo lietu-, 
viškas žodis buvo toks darkytas, 
kad kėlė juoką ten, kur jo ne
reikėjo.

Suteikiam garbingas laidotuves 
koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse: veikla ventiliacija

Tel. Vlrgmia 7-4499

Pageidaujama suaugusių šeima. ’ Lietuviškai kalbą pasakė d r.
Vytautas Vygantas, Pax Roma- 

Lietuvos vyčių jubilėjinio na pirmininkas. Savo kalboje 
palietė dabarties aktualijas, 
kaip lietuviai turi kovoti dėl 
Lietuvos nepriklausomybės. Pa
sinaudodamas kitų tautų pavyz
džiais, svarstė taktikos momen
tus: kaip veikti aplinkoje, kaip

E. JOSEPH ZEBROVVSKi 
Laidotuvių direktorius

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition 

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

YUeonM3l0

Centinental Mcatesscfl

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

— Reikalų Vedėjas

Prel. Pr. Strakauskas, šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
klebonas Brockton, Mass, skau
džiai susirgo ir paguldytas li
goninėje. *

, šv. Petro parapijos choras 
vasario 25 d., 9:15 vai- ryte 
per televizijos stotį 7 kanalą 
giedos lietuviškai mišias.

Stanislava Zarambienė, 71 
metų, atskrido iš Lietuvos va
kario 18 į Bostoną pas savo 
dukterį Mongirdienę. Gyveno 
visą laiką Šiauliuose.

Laisvės Varpo radijas, adv- 
Petro Viščinio sumaniai lietu
viškai vedamas, sekmadienį 
įspūdingai paminėjo Vasario 16 
dieną. Gerai, kad mūsų studen
tija šiam radijui nuoširdžiai 
talkininkauja Minėtina ir ma
žytė Birutė Vaičjurgytė, gražiai 
lietuviškai padeklamavusi.

Ona Ivaškionė su Bostono 
lietuvių tautinių šokių sambū
rio vyresniaisiais šokėjais iš
vyksta į Lowel, Mass., kur va
sario 25, sekmadienį, bus Va
sario 16 minėjimas- Paskaitą 
skaitys dr. J- Matulionis.

Steponas ir Valentina Min
kai, lietuviškos radijo valandė
lės vedėjai Bostone, vasario 
25 liet, piliečių klube rengia 
talentų popietę. Taip pat bus 
rodomi keturi trumpi spalvoti 
filmai: Po programos — šokiai.

Magdalena Grubinskienė, se
na čia lietuvė ateivė, Vasario 
16 lietuvių gimnazijai Vokie
tijoje Kalėdų proga nupirko ir 
padovanojo 5 geras knygas. 
Ji yra ir tos gimnazijos rėmė
jų būrelio narė ir nuolatinė 
aukotoja. Dabar gavo tos gim
nazijos direktoriaus padėkos 
laišką.

Studentai Gediminas Ivaška, 
Romas Šležas ir Romas Vens- 
kus yra subūrę studentus lietu
vius vyresniesiems padėti poli
tiškai Lietuvos išlaisvinimo rei
kale. Gerai, kad mūsų akade
minis jaunimas pratinasi visuo
menininkais, nes jiems teks pa
vaduoti senuosius mūsų visuo
menininkus.

Studentai lietuviai Bostone 
sutartinai įsijungė į Kuchel - 
Lipscomb rezoliucijai remti ko
miteto darbą, norėdami, kad 
greičiau Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos išvadavimo klausimas 
patektų į Jungtines Tautas. 
Kas nekovoja, tas ir nelaimi. 
Sakoma, kad Jungtinės Tautos 
tokiems svarbiems dalykams 
nepalankios. Pažiūrėsime!. Pas
kum bus galima žinoti, ką to
liau daryti.

Tretininkų brolijos pamaldos 
bus parapijos bažnyčioje va
sario 25 d. 2:30 vai- popiet. 
Po pamaldų brolijos susirinki
mas parapijos salėje.

41 — 40 74th St.
Jackson Heights, N. Y.

Tel. NEwton 9-6620

WILLIAM J. DRAKE 

DRAGŪNAS

LAIKRODININKAS
- JUVELYRAS

Auksas, Sidabras, Deimantai 
T .nikrodžiai

485 GRAND STREET
Brooklyn 11, N.Y. EV 4-2318

Butas prie gero sušisiekimo. ^ew York City.
Kreiptis: HY3-8571

J. B. SHALINS
- Šulinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TeL EVergreen 7-4335

STEPHEN AR0MISK1S 
(ARMAKAUSKAS)

Graborins-Balsamuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOL ITAN AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

C. A. Vokei - Vokietaitis
ADVOKATAS


