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Prezidento žingsnis politinei iniciatyvai atgauti
Amerika atnaujins atominius bandymus ore, jei Maskva per šešias savaites nesi- 
rašys bandymu draudimo sutarties. Maskva tai atmeta. — Kokia belieka išeitis?

BALSAS, KURIS
Maskva siekia su Vakarais 
ūkinių mainų labiau nei 
kultūrinių, žadėdama Va
karam didelius pelnus... 
Prieš tokių pagundų sunku 
nekapituliuoti.

NEBUS IŠGIRSTAS

Prezidento Kennedy kalba 
kovo 2 buvo naujas žingsnis 
šaltajame kare- Prezidentas sa
vo kalboje paskelbė, kad

balandžio antroje pusėje at
naujins atominius bandymus 
ore, jeigu iki to laiko Chruš
čiovas nesutiks pasirašyti ato-

minių bandymų atsisakymo su
tarties, kurioje būtų numatyta 
ir sutarties vykdymo kontrolė;

jeigu Chruščiovas sutiks, tai 
Ženevoje susitikę vyriausybių 
viršūnės galėtų tokią sutartį 
pasirašyti. _  __

Dėl atominių bandymų at-

naujinimb Amerika jau buvo 
gavusi Anglijos ir Prancūzijos 
pritarimą. Tad Europos spauda 
jo kalbą sutiko teigiamai. Neu
tralieji savo įspūdžių nesisku- 
bino’reikšti. Toki į neutralumą 
linkstantieji kaip Brazilija iš
reiškė apgailestavimą, kad 
Amerika, bandymus atnaujina.

BERLYNO KLAUSIMAS IR VĖL AŠTRĖJA
♦ - i 1

Maskva mėgina vėl represi
jas dėl Berlyno Vakarų įtakai 
iš jo išspausti. Po Chruščiovo 
ir Ulbrichto pasitarimų buvo 
paskelbta galimybė pasirašyti 
taikos sutartį tarp Sovietų ir 
rytų Vokietijos ir tai bus ga-

las Vakarų okupacijai vakarų 
Berlyne- — Berlyno klausimą 
numato Maskva kelti ir nusi
ginklavimo konferencijoje, ir 
Gromyko susitikime prieš kon
ferenciją su Amerikos, Angli
jos, gal ir Prancūzijos . minis-

Dvejopi komunistai posėdžiauja
Maskvoje kovo 5 prasidėjo 

partijos centro komiteto pasi
tarimai. Skelbiama, kad pagrin
dinis klausimas bus žemės ūkio 
reforma. Tačiau kviečiami par
tijų lyderiai iš satelitų, dėl to 
spėjama, kad kils klausimas dėl 
santykių tarp Maskvos ir Pei- 
pingo. Kinijos komunistai tą 
pat dieną taip pat pradeda sa
vo slaptus posėdžius. Paskuti
nės dienos "rodė susikirtus 
Maskvos ir Peipingo interesus 
pietų Azijoje: šiaur. Vietnamui 
Sovietų atstovas žadėjo dides
nę ūkinę paramą nei Peipin-

gas; Laosui Kinijos komunistai 
paleido galingą radijo siųstuvą, 
kuris nustelbė vietinį radiją- 
Tai komunistų naudai. O Mask
va pažadėjo Įtaisyti siųstuvą 
“neutralistų” vadovaujamai ka
riuomenei. Laukiama, ar Mask
voje Chruščiovas priims karių 
ir Kinijos karingus reikalavi
mus santykiuose su Vakarais. ’

teriais siūlys vėl “nusiangaža- 
vimo” programą vidurio Euro
poje. _

Anglija susirūpinusi išlaiky
ti susisiekimą su Berlynu ir 
tam reikalui Home pasiryžęs 
rytų Vokietiją pripažinti.

Amerikos vals. sekr- Rusk 
spaudos konferencijoje pareiš
kė, kad Amerika nėra linkusi 
rytų Vokietijos pripažinti. O 
susisiekimas su vakarų Berlynu 
galėtų būti kontroliuojamas 
tarptautinio organo. ' Paskiau 
valstybės departamentas pasi
aiškino: tas tarptautinis orga
nas galėtų būti Amerikos, Ang
lijos, Prancūzijos ir Sovietų 
bendra komisija, arba Jungti
nės Tautos. Maskvai ir tokis 
sprendimas pasirodė nepriim- 
thzag,- . ; - — S

Maskvos agentūra Tass ir pas
kiau Izvestija pasiskubino at
sakyti, kad sąlygos 
bandymų draudimo sutarčiai 
pasirašyti Maskvai esą nepriim
tinos, panašios į šantažą.

Jei prezidentas siekia įtampą 
tarp Sovietų ir Vakarų atleis
ti, tai jo kalba tariamai pasie
kė priešingą rezultatą — įtam
pą padidino prieš nusiginklavi
mo konferenciją- Tačiau iš tik
rųjų

jo kalbą galime vertinti kaip 
iniciatyvos perėmimą į Ameri
kos rankas nusiginklavimo klau
simu. Prezidentas nurodė 6 sa
vaičių terminą, iki kurio Chruš
čiovas bus laukiamas pasirašy
ti atominių bandymų sustabdy
mo sutartį, o jeigu nepasirašys, 
tai atsakomybė už Amerikos 
atnaujinamus bandymus tenka 
Chruščiovui.

Jungtinės Valstybės šaltaja
me kare kovoja tik viena ran
ka, o kita jai yra pririšta už
pakaly, — taip rašė šiom die
nom ' R- Nixonas (NYHT), tu
rėdamas galvoje prekybą su so
vietiniais kraštais — Amerikos
sąjungininkų prekybą.

“Mūsų Nato sąjungininkai, 
kuriem ūkinį gyvenimą padė
jome atstatyti Marshallo pla
nu, dabar varo didelį biznį su 
sovietiniu bloku". Ir tas biz
nis auga.

Nuo Stalino mirties 1953 
Sovietų, importas iš Vakarų pa
didėjo beveik keturis kartus — 
iš 400 milijonų 1953 phkilo iki 
1.5 bilijono 1960- O su visu 
sovietiniu bloku prekyba nuo 
1953 iki 1960 pakilo iš 3 bili
jonų iki 8.7. i

Šiandien — sako Nixonas— 
Anglija, Kanada ir kiti Vaka
rų kraštai lenktyniuoja dėl pre
kybos su Kinija, atvirai pripa
žindami, kad pagrindinis jų 
siekimas — pelnas. Amerika 
yra numačiusi embargo preky
bai su kom- Kinija ir labai ap
ribojusi prekybą su Sovietais 
bei jų satelitais. Tokioje sis
temoje, kada Amerika susilai-

LUTHER H. HODGES, pre
kybos sekretorius.

ko

DVEJOPI ASTRONAUTAI: ar draugiš
kumas tarp jy dabar jau būtŲ galimas?

Po astronauto Glenn sėk
mingos kelionės kai' kas ėmė 
kelti balsus už bendrą Ameri
kos ir Sovietų astronautų kon
ferenciją, norėdami daryti ‘ko
egzistencijos’ politinį žygį. Ta
čiau kiti balsai stipriai atšal
dė nuo tokio žygio- N. Y. Times 
paskelbtas laiškas, rašytas Zbig- 
niew Brezinski iš Columbijos 
universiteto instituto komuniz
mui tirti. Tame laiške prime
na. kaip Sovietų astronautas 
Titov atsiliepė apie Amerikos 
astronautus kompartijos dvide
šimt antrame kongrese. Tito- 
vas kalbėjo:

“Mes patyrėme Amerikos as
tronautų vardus ir gavom apie 
juos šiek tiek žinių- Koki yra 
tų žmonių idealai? Kas atvedė 
juos į kosminės raketos kabi
ną? Amerikos spauda praneša 
apie juos kaip apie asmenis, 
kurių veiksmai yra pagrįsti vie
nu siekimu — pinigais. Biznis 
— gauti savo kosmini atlygi
nimą, nusipirkti namą, krautu
vę. atidaryti ten savo biznį, 
tapti buržuaziniu išnaudotoju 
—tokis yra Amerikos kosmo
nautų idealas, kuris atvedė juos 
prie leidžiamos raketos”.

Taip kalbėjo Titovas. Tas 
pats Titovas dabar atsiuntė 
Glenn pasveikinimą. Laiško au
torius tad klausia: ar majoras 
Titov yra pasirengęs atšaukti

„ savo pareiškimus?

vas kaip ir čia ir kad jis pats 
Dievui priklauso.

“Absoliučiai, atsakė Glenn. 
Manau, kad apriboti Dievo 
vimą kokia viena erdvės 
lim būtų labai kvaila. Aš 
žinau Dievo prigimties ir 
turiu pretenzijų ją sužinoti
dėl to, kad aš turėjau laimės 
kelionėje pasiekti truputį aukš
čiau už atmosferą. Dievas tik
rai yra aukštesnis už tai, ir 
aš manau, Jis bus visur, kur tik 
mes eisim”.
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ne- 
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— Plieno unijų ir kompani
jų derybos dėl naujos sutarties 
kovo 1 nutrūko ir atidėtos iki 
po gegužės. Plieno kompanijų 
metinė apyvarta 15 bilijonų. 
Derybose buvo atstovaujamos 
11 kompanijų ir 430,000 dar
bininkų. Vyriausybė spaudžia, 
kad derybos būtų atnaujintos.

— Komunistinė Kinija pra
dėjo duoti rusų kalba Rusijai 
skirtas radijo programas kelis 
kartus per dieną. Kai kurias 
programas Maskva įsakė truk
dyti.

— Komunistinės Kinijos la
kūnas su Migu pabėgo į For- 
mozą. Jam išmokėta 35,000 dol. 
premija.

Anglų spauda kovo 4 jau 
pradėjo skelbti, kad vakarai 
eis į naujas nuolaidas: sušvel
nins kontrolės siūlymus atomi
nių bandymų draudimo sutar
čiai.

— Burmoje, Azijoje, kovo 2 
gen. Ne Win paėmė valdžią, 
paleido parlamentą, suėmė vy
riausybę ir įvedė karinę val
džią. Kaltino, kad buvusioji vy
riausybė vedė į komunizmą. Jis 
laikysis neutralumo-

— Amerikos vyriausybė lau
kia, kada Laoso vyriausybė ka
pituliuos prieš Amerikos spau
dimą priimti neutralisto Phou- 
ma koalicinės vyriausybės su
darymo reikalavimus. Amerika 
nutraukė Laosui mokėjimus — 
kas mėnuo duodavo po 3 mil.

— 11,800 Amerikos vyrų 
grupė gavo įsakymą pradėti 
paruošiamuosius darbus atomi
niam bandymam.

ATOMAI, TELEGRAMOS SU MOKYTŲ 
VYRŲ VEIDMAININGAIS ŽODŽL4IS 
Prezidento kalba apie atomi

nių bandymų ore atnaujinimą 
buvo abiejų partijų pritarta. 
Baltieji rūmai gauna kasdien 
apie po tūkstantį telegramų, ku-

Mrs. Kennedy — "geros valios ambasadorius'

MRS. KENNEDY buvo parsigabenus ii Graikijos 
11 metų Papacosis , kuriai laimingai padarė čia 
širdies operaciją. Dabar ji buvo pakviesta ir j 
Baltuosius Rūmus.

Kongrese šen- Wiley paklau
sė astronautą Glenn apie jo re
liginius pergyvenimus (Glenn 
yra presbiteri jonas), ar ten
erdvėse jis jautęs, kad yra Die-

r -

14 SPAUDOS: “Nikita grasindama* reikalauja vlriūnlųkonferencijo*’*.

rios maždaug perpus kalba už 
ir prieš atnaujinimą. New Yor- 
ke kovo 3 policija suėmė 42 
demonstrantus prieš preziden
to paskelbtą galimą^ bandymų 
atnaujinimą. Daugelis jų buvo 
vadinami “bytnikai”. Tai komu
nistų ir “pacifistų” organizuo
ta demonstracija.

Tarp telegramų Baltieji Rū
mai gavo ir dr. Linus Pauling 
telegramą, kurioje buvo pasisa
koma prieš atnaujinimą ir ar
gumentuojama: “Jei duosite į- 
sakymą, tai nueisite į istoriją 
kaip vienas iš nemoraliausių 
žmonių visais amžiais ir kaip 
vienas iš didžiausių žmonių gi
minės priešų”.

Pauling taip pat dar argumen
tavo, kad atominiai bandymai 
sunaikins 20 milijonų negimu
sių kūdikių.

(Paulingo telegrama čia mi
nėta kaip vienas iš didžiausių 
šiame amžiuje Amerikos inte
lektualų veidmainiavimo pavyz
džių. Paulingo tipo mokslinin
kai laiko “nemoraliausiu žmo
gum” Kennedy dėl galimybės, 
kad atnaujinti bandymai sunai
kins gyvybes, bet nekalbėjo 
apie nemoralumą Stalino ir 
Chruščiovo dėl fakto, kad jie 
milijonus žmonių sunaikino ir 
tebenaikina. Mokslo vardu gai
lauja kūdikių, kuriuos gali 
žudyti atominiai bandymai, 
tyli prieš “mokslo vardu” 
kalavimą kūdikių gimimą 
boti ir juos dar negimusius 
naikinti).

(kada jai pririšta viena ran
ka), o jos sąjungininkai pre
kiauja, nuostolis tenka tik Ame
rikos darbininkui ir pramoni
ninkui. Ko komunistam nepar
duoda Amerika, tą jie gauna 
iš Amerikos sąjungininkų.

Nato sąjungininkai sutiko ne
prekiauti strateginės reikšmės 
prekėm- Bet moderniam kare, 
pasak Nixono, viskas turi stra
teginės reikšmės. Nato sąjungi
ninkai pardavė Sovietam šim
tus žvejų laivų. O Sovietai tais 
laivais prie Cape Canaveral šni
pinėja ...

Nixonas primena WarnerKeI- 
ler naują knygą “East Minus 
West — Zero”, kurioje įspūdin
gais daviniais įrodoma: 
jeigu ne Vakarų Europos ir 
Jungtinių Valstybių pagalba, 
Rusija šiandien būtų tik antra* 
eilė valstybė.

Nixonas mano, kad jeigu da- 
būtų sustabdyta prekyba, 

sovietinis ūkis būtų stip- 
palaūžtas- Kol nepervėlu, 
Amerikos diplomatija turi

bar 
tai 
riai 
esą 
įtikinti Nato sąjungininkus pa
vartoti šią galingą priemonę 
prieš komunizmą. Jeigu mes, 
rašo, jungiamės su jais į kari
nę sąjungą prieš komunizmą, 
tai jie turėtų jungtis su mu
mis į bendrą ūkinį frontą ...

BAŽNYČIA IR GYVENIMAS

Nauja provincija ir vysku
pijos
Popiežiaus sprendimu, suda

ryta nauja bažnytinė provinci
ja, vardu Atlanta. Atlantos vys
kupija pakelta į arkivyskupiją. 
Arkivyskupu paskirtas Paul A- 
Hallinan iš Charleston, S. C.

San Francisco arkivyskupija 
padalyta ir sudarytos naujos 
vyskupijos — Oakland su vys
kupu Floyd L. Begįn iš Cleve- 
lando, Stockton vyskupija su 
vyskupu High A Donohoe iš 
S. Francisco, Santa Rosa vys
kupija su vyskupu Leo T. Ma- 
her iš S- Francisco.

,. — Mrs- Kennedy vyksta į 
Indiją ir Pakistaną. Pakeliui su
stos Romoje ir sekmadienį po
piežius Jonas XXIH suteiks jai 
audienciją. s

— Anglijos keleivinis lėktu
vas su 110 kovo 4 nukrito va
karų Afrikoje į džiungles.

Popiežius Jonas XXHI paskel- Times ir kt

bė dokumentą, kuriuo patvir
tino, kad bažnyčios oficiali kal
ba yra lotynų kalba.

— Amerikos NCWC išleido 
kun. John F. Cronin parašytą 
knygelę “Communism: Threat 
to Freedom”, kurioje pasmer
kia “dešiniuosius ekstremistus”. 

: Knygelę labai garsina N. Y.

nu- 
bet 
rei- 
ri-

su-

— Indijoje parlamento rin
kimuose dalyvavo 60 proc., 
Nehru partija gavo 449 proc. 
balsų, turėjo anksčiau 47.8 
proc.; antra partija yra komu
nistai, gavo 10.5 proc., turėjo 
8.9 proc. Visame krašte trys 
ketvirtadaliai* tebėra beraščiai.

— Prezidentas numato pra
šyti Kongresą įstatymo, kuriuo 
vyriausybė galėtų apsaugot var
totojus nuo išnaudojimo fir
mom reklamuojant nenaudin
gus vaistus ir kai kurias mais
to rūšis.

— Sovietų min. pirm, pava
duotojas Mikojanas rytų Berly
ne buvo sutiktas tyla, nors iš 
fabrikų ir buvo suvaryti dar-
bininkai

Tai, ką rašė Nixonas, yra tie
sa. Bet ne pilna tiesa. Kad ji 
būtų pilnesnė, reikia pridėti, 
jog su sovietais

prekiauja ne tik Europa, bet 
ir Amerrka-

Ji pradėjo anksčiau už Euro
pą. Padovanojo Sovietam 23 
okupaciniam vokiškiem pini
gam spausdinti klišes, jų pri
spausdintus pinigus išpirko — 
ir tai atsiėjo Amerikos iždui 
apie 2 bilijonus dol.; preziden
to Roosevelto patikėtinis Dex- 
ter White padovanojo Sovietam 
Amerikos aukso kasyklų maši
nas 66 milijonų vertės. Tai pra
eities vaizdai- Bet prekiauja ir 
dabar — arba tiesiai su komu
nistiniais kraštais, arba strate
ginės reikšmės prekes gabena 
pirma į sąjunginius kraštus, o 
ten adresą pakeičia jau tiesiai 
į sovietinius ar satelitinius.

Kad būtų pilna, tenka dar 
pridėti Kongreso komisijos su
sidomėjimą tokia prekyba. Ta
čiau kai ji paprašė prekybos 
departamento sąrašų, kam duo
ti leidimai tokiai prekybai, jų 
negavo. Tai esanti paslaptis. 
Didesnė nei atomų.

Ironiška tiesa, kad Loncj 
Islando darbininkai boikotavo 
sovietinių prekių iškrovimą, o 
prekybinių santykių nori ka
pitalistai.

Jie ir spaudžia vyriausybę 
duoti laisvą prekybą- Taigi ir 
Nixono anas balsas nebeišgirs- 
tas.

Europoje apie tokią Ameri
kos praktiką žino, ir dėl to, 
kai valstybės departamento at
stovas Rostow Nato konferenci
joje ragino boikotuoti prekybą 
su Kuba, susilaukė šaltų žodžių: 
kuo mūsų prekyba su Kub* 
yra blogesnė už Amerikos pro- 
kybą su Sovietais Ir lndona*l>
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atspalvio ir

liau apgalvotu, požiūriu į tau
tos pergyventus ir pergyvena
mas istorinius momentus;

— Vyris irrytiia projekte ke
lionei 4 mėnulį organizuoti nu
matoma 20 bifijonų-

VILNONĖS MEDŽIAGOS JOSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

suose Lietuvos laisvinimo žy- 
giuose ir reiškia šiuos pagei
davimus tolimesnei Alto v«k-

“Jei tauriame jos (tarybos) na- 
ryjepasirętfkė nepataisomai 
diktatūrinės tendencijos, tai jį 
padaHtesk^. grujjė tari teisę 
ir pttė&ą tOą asmenį atšauk
ti ir jo vieton pastatyti kitą, 
kurio takte > ryžtas dar la
fetu steti^udų-Alto įtaką ir

lės jausmus it prašydamas Die
vą naujos. pagalbos bei paguo
dos, ragindamas į uolų krikš
čionišką gyvenimą ir pilną pa
sitikėjimo ištvermingą maldą, 
siunčia visiems broliškojo susi
rinkimo prie Dievo altoriaus 
dalyviams, surengto Neprikiau- silėidžhmt į diskusijas dėl pra-

Patersorvo, New Jersey, lie
tuvių visuomenė, susirinkusi 
1962 vasario 25 Patersono lietu
vių piliečių klubo salėje iškil
mingai Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo 44-aos sukak
ties paminėti, svtakiri* Ameri
kos Lietuvių Tarybą, kaip JAV 
lietuvių piliečių politinės min
ties reiškėją, linki sėkmės vi-

JAV Betartai sudaro dalį pa- 
saatib fiėtavių išeivijos, tegul 
ir stt&bfaraisią bei pajėgiausią, 
te ir labiausiai įpareigotą be
turiu vienybės žydėjimui įkū
nyti./. -

Patersono lietuviai, surinkę 
ir per dešimti metų savo nedide- 
•o- lės' kolonijos ribose tokiom^,

a. žymiai praplėsti politini
veikimą ligi šioliai mažai tebes
tose srityse, sekant JAV peno- gins ir fedffindyti toms pastan- 
dinėje spaudoje ir mokslo bei gomš, ktrimėhant faktą, kad 
informacijos tenfimuose dažno
kai pasitaikančias klaidingas ar 
net priešintas žinias apie Lie
tuvą ir viešai reaguojant dėl 
jų, daryti žygių dėl žalingų 
JAV ir Sov. Sąjungos “kultū
rinio bendradarbiavimo” povei
kių čionykštei visuomenei 
JAV prestižui ir reikšti 
testus valdžios įstaigose v 
atvejais, kai JAV politikos prak- aštuonis tūkstančius dolerių 
tika prasilenkia su skelbiama ir pasiuntę juos Amerikos 
teorija; lietuvių Tarybai jos politiniam

b. tam reikalui Žymiai sustip- veikinitd paremti, tikisi ir šiais 
rinti ir Alto Informacijos Cen
trą, arba reformuoti jį veiklos 
efektyvumo prasme;

c. sustiprinti vidinį Alto vie
ningumą taip, kad kiekvienas 
jo narys jaustų pareigą riešai 
reikšti savo nuomones tautinės

garbingus ir skausmingus įvy
kius, iškėlė lietuvių tautos gy
vybingumą, darbštumą, tikėji
mą, garbingą laikyseną sunkio
se aplinkybėse, šie faktai sukė
lė daug simpatijų lietuvių tau
tai visame pasaulyje. Popiežius, 
norėdamas parodyti savo palan
kumą lietuvių tautai, šiomis 
dienomis pakėlė į arkivyskupus 
garbingąjį didvyrišką jos sū
nų vysk. T. Matulionį ir pri
ėmė į diplomatinę Vatikano tar
nybą du lietuvius kunigus.

Pabrėžęs toliau, kad tėvynės 
meilės jausmas yra šventas, pa
šventintas Kristaus ašaromis, 
kuomet Jis, pramatydamas Je
ruzalės likimą, apsiverkė, ar- 
kivysk. Samorė ragino lietuvius 
puoselėti tėvynės meilės jaus
mus, didžiuotis savo tautos di
džiais žygdarbiais ir jos garbe 
bei prisidėti visomis galimomis 
priemonėmis prie savo krašto 
didybės. Lietuvių malda ir dar
bai privalo turėti visada tauti
nį charakterį. Tai bus gražiau
sias tikrojo patriotizmo parody
mas.

Vilnonė* medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėm*. Taip pat 
Silkinės, maišytos, spalvotos, lovom* užtiesalai, vilnonės skaros Ir 
šalikai — Geriausio* r&fis* pigiausiomis katobritl*.' Specialus pa
tarnavimas paruošiant paklegus | Europą PšMėginkite užeiti pa* 

mus ir b&site patenkinti. / '/

KAS NAUJO APIE POWERS 
Lakūno Powers apklausmėji- 

mas specialioje komisijoje ra
do, kad jis negali būti kaltina
mas prasilenkęs su jam duo
tom instrukcijom. Lėktuvo už
pakaly buvęs sprogimas, nuo 
kurio lėktuvas ėmęs kristi suk- 

kaip šiandien progomis per taku. Išcentrinės jėgos nublokš
tas, Powtf« negalėjęs pasiekti 
mygtuko lėktuvui susprogdinti. 
Jam bur išmokėta priklausanti 
alga 50,000.

metas įvykdyti Alto įpareigoji
mas nustatytos sumos pavida
le, tižiau taip pat tikisi ir rim
to Alto dėmesio aukščiau išdės
tytiems pageidavimams.

Tegyvuoja laisvųjų pasaulio 
lietuvių vienybė ir sutiklausy- 

ir pasaulinės politikes klausi- mus!
mais, galimai labiau suderin
tas su visos Tarybos koMkty- 
rinta nusistatymu;

4 vadovauti mariitiams JAV

-h, aiškina, k^d kiti infėrmaci- je b&į kurie Žiuri į ateiĄ ir 
jas iškraipo, meluoji- Ir savo siūlo ifiedESA. / e 
paaiškinimus Nau jienos baigia DrujevasarioŽTvedama- 
šūkiais: 'Mūsų kova tun būti jame paafeąfcyta už Alto refor- 
rfakrefpta prieš lietuves paVer- kurįos teėtų jo “įtaką ir 
gėjus, o nė Betariu prieš lie- Ra&v z
tuvius”. Pa rito to, kas yra įvy
kę, tų žodžių kartojimas ana- 
me teitaraštyje virsta pasityčio
jimu iŠ žodžių turinio, ir Rau
dos didžiosios daties atšauktas 
pasitikėjimas Alto sekretorium 
nebegali būti sugrąžintas. Ne-

T«L: AFįptogM*

BANGA TELEVISION

Pse. St^'BMtą stan- 
riuntinys ratavo 
jį*. SAMI motas 
atMsfiai už mūsų 
ak^bėlin siuntiino 
LtjTOSirbejoknj

smgumo šaute ar netuMų -Bras
tas tapti^ Imsvųją tahtų tarpe 
tvarkos, į taikos ir^. progreso: 
veiksnys.Kriettbtolstis tadfrta ^A 
ti. Melstis tr remti darinis sa- teps 
vo taute iabiti. - •

Utoaigdamas ■ sari> Žodžius, ^aa» 
arkiv. Samorė perskaitė šv- Tė
vo tetegrainą: “Jo Svė&tenybė 
popiežius, Beširdžiai priim
dami Jtoinos Betariu bendruo- 
menta parakštus suniktais mei-

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei! Pa- 
širūpfakite medžtagoe išsiuntimu TUOJAU!
iStantadu prbtatbttd ne ankščiau, ka^> po l'/z — 2 mėnesių

S. BECKENSTEIN, Ine. 
itt-IŽS-IIŠ OIICHARO STR^T — CR MS1S 

Cėr. bKLkMCY, N.YX.

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
■ vyrų ir moterų eūutSm, apsiaustam, šukutėm ir kt
■ Audiniai angliškos ir riettata vBnos, šilko, medvilnės.
■ Spečtaliai žemos kainos AtatataBš stalinius | užsienį.
■ .Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau

patarnauti klijeatam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

tanrtsiii noo S taL vyto

UNtON *hMJB8 Itet-SBta titteet, New York, N. Y.
ItOSV BfcYRIUB:

: B«OOKLYI^ N. ¥* ~ 074 tauMtatten Avsnue
CH)GAGO 22, ll£ —- talt Vrtšt CMcago Avsnue 
los Angeles, calif. — 3<h tauta La sr*» av*.

NEWARK, N. J. z

Nėwarko Lietuvos vyčių 28 
kttopa surengė Lietuvos nėpri- 
ktesomybės 44 metų sukakties 
minėjnną vakario 18 šv. Jurgio 
draugijos salėje.

Prieš tai vyčių delegacija sa 
New Jersey Lietuvių Taryba 
lankėsi Trentone pas New Jer
sey valstybės gubernatorių Ri- 
čbard Hughes, kuris lietuviam 
perdavė savo išleistą proklama
ciją- Vyčių delegacija taip pat 
lankėsi ir pas Newarko miesto 
majorą Leo P. Cariin, kuris 
taip, pat įteikė proklamaciją.

Newarke ant miesto valdybos 
namų nuo vasmio 16 iki va
sario 18 kabėjo didelis įrašas 
“44th Anniversary _of Ilthua- 
nian Independence”. Tomis die
nomis plėvesavo ir lietuviška 
v^iava-

Vasario 18, sekmadienį, 10:30 
v. Šv. Trejybės bažnyčioje bu
vo iškilmingos pamaldos- Su 
savo vėliavomis dalyvavo vete-

Parduodame tiktai vaistas, ^pūdome gydytojų receptus 

ir turime visus gatavus vaistus.
eikit į LIETUVIŠKI VAISTINĘ -- 38ta W. ftroadway, 

tarp E ir F gatvių, Se. Boston. Telefonas AN 8^020.

Surirtedmo vanta:

Atausta Godotas.
Iškilmių Komiteto pirmininkas

AŽĖfrak statymas dėl Afto in-> 
foftntaijta detaro žr sekreto
riato: ■.

“Dabar jų yra du: New Yor- 
ke ir Chįcagoje ... Abiejų šių 
taurų išlaikymas metams kai
nuoja dau&au ksdp 10,600 ddt 
Imkime paskutinį deSmtnteį. 
Per tą'laiką iš tų dviejų biu
rų neišėjo jokio žymesnio vei
kalo Lietuvos laisvinimo reika- 
’lu, neduodama jokių pastovių 
kontaktų informacijų perteiki
mui amerikiečių spaudoje, o 
tuo tepu per tą dešimtmetį 
tie Alto taurai lietuviškai vi
suomenei kainavo per 100,000 
doL Tai yra per brangus liuk
susas dabartinėse sąlygose! ... 
Tuos dii taurus reikia sujung
ti į vieną ir sutvarkyti taip, 
kad pe būtų kūrybingi Lietu
vos laisvės kovoje”. ', 
i Dienraščio išviria: “Alto įta

ka ir autoritetas milžiniškai pa
augs, pravedąs tas reformas, 
kO mes ir laukiame. Alto pa
tyrimą jungiant su Lietuvių 
Bendruomenės ryžtu ir ener
gija, sustiaukSimė ^ražhį rezul
tatų Irisyė^fkėvė5^-rzt‘ 

Tai Spaudos siūlymas. Jis ga
li būti priimtas, gali būti ir ne-

S ' • SUPERIOR PffiCE GOODS CORP 
grupės, kurios ir sprendžia, ką 
jos deleguoja kaip savo atsto
vą, kokias įstaigas kuria ir 
kaip jas tvarko. Tačiau jei gru
pės turi savo narius, tai laik
raštis turi savo skaitytojus, ku
rie remia anos įstaigos veiklą 
ir moraliai ir pinigais. Jei 
įstaiga neparodytų iniciatyvos 
reformuotis, tai reikės skaity
tis su galimybe, kad ne vienas 
laikraščio skaitytojas, sykiu su 
laikraš3u atšauks savo pritari
mą Alto nesveikai linkmei, o 
ir savo piniginę paramą pasuks 
gal būt tom įstaigom, kurios 
tuo pačiu reikalu veikia efek
tyviau ir vaisingiau nei dabar 
Altas, nors iš' visuomenės su
renkamos paramos per Altą

Staatt Ateina viso laisvojo pasaulio Betavi, balsus bei 4- '±^1 t”.1*?™”

kais nei jų atidėfioti-



iV. PETRO baziliko Romoje (vir*uje).~Qidžioji bazilikos nava (apačioje).

DR. PETRAS MACIUUS

TRYS ULTIMATUMAI Lenkų sutartis su Sov. Rusija

Suvalkų sutartis

Kai Tuchačevskio vadovaujami bolševikų dali* 
niai pradėjo pasitraukimą nuo Vylios, lietuviai jau 
buvo užėmę savo krašto pietryčių sienas Augustavo 
— Gardimi ruože.

Lietuviai, deja, buvo labai greitai nuvilti. Dar 
nenudžiūvus Suvalkų sutarties rašalui, 1920 spalio 
9 pasiskelbęs “sukilėliu'* lenkų gen. Lucijonas Želi
govskis, vadovavęs vienai lenkų divizijai, staigiu 
puolimu spalio 9 užėmė Vilnių ir paskelbė naują fik
tyvų •‘kūrinį” — Vidurinę Lietuvą (Litwa Srodko- 
wa) ... Tai fikcijai įteisinti L. Želigovskis vėliau 
sušaukė Vilniun atstovus, kurie suvaidino Vilniaus 
srities “prijungimą” prie Trenki jo*

Lenkai tokiu pat būdu suvaidino politinę Vil
niaus aferą, kaip'po 20 metų Sovietų Sąjunga ta
riamo “liaudies seimo” nutarimu prisijungdama ne
priklausomą Lietuvą.

Civilizuotas ano meto pasaulis tokio lenkų “žy
gio” nepripažino ir nelaikė jo teisėtu. Tam įrodyti

Pirmą kartą lenkai pažeidė Lietuvos sieną, kai 
įkandin slinkdama paskui besitraukiančius bolševi
kus, nuginklavo net kelis Lietuva pasienio batalio
nus ir vyrus paėmė į nelaisvę, nesiskaitydami su fak
tu, kad lenkų — rusų konflikto metu Lietuva buvo 
paskelbusi savo neutralumą. Tuo būdu lenkai suda
rė tokią padėtį, kad iškilo skubus reikalas Lietuvos 
santykius su lenkais pagrįsti sutartimi.

ma kiekvienam. Ir tai žinodami, lenkai dėjosi nieko 
nebesuprantą, gi pačiame katalikybės centre, Romo
je, lietuvius sąmoningai šmeižė, nes matė, kad nie
kas Lietuvos gero vardo negins. Tuo laiku mes nė 
savo tinkamos atstovybės Romoje neturėjome. '

Kai 1920 metų rudenį Tuchačevskis su savo rau
donarmiečiais pasiekė Vyslą, lenkai Romoje išrekla
mavo pamaldas už Lenkiją. Prie bažnyčios durų ka
bojo didelis plakatas apie Tuchačevskio vedamus 
bolševikų ir lietuvių (sic!) pulkus. Lenkai šaukė: 
— Pasauli, gelbėki mus, arba žūsime nuo rytų or
dų — rusų, —lietuvių, totorių ir kitų gaujų. O 
lenkai turėjo gerai žinoti, kad Tuchačevskio dali
niuose nebuvo nė vieno lietuvio. Bet lenkam buvo 
reikalinga pridengti savo klastingą ir negarbingą žy
gį, želigowskiui užimant Vilnių. Jie gerai nusimanė, 
kokiu dideliu vargu lietuviai “išprašė” iš Vilniaus 
pasitraukti raudonuosius grobuonis, pasirėmę ,taikos 
sutartimi su Sov. Rusija, bet su tuo lenkai nesiskai
tė. Nesiskaitė nė su mūsų sienos apsauga, Augusta
vo —■ Gardino bare nuginkluodami musų kelis ba
talionus. , *

Lenkų teigimas, — jie turėjo tiek akiplėšiškumo 
priminti tai Kauno konferencijoje 1928 metais, — 
kad lietuviai išvien ėję su raudonarmiečiais prieš 
lenkus, niekur ir niekada nebuvo įrodytas. Kad Lie
tuvai, vos tik pasirašius su Maskva taikos sutartį, 
buvo labai svarbu laikytis sutarties, tai supranta-

pagreitinti susirinkimo eigą 'ir 
patį susirinkimą užbaigti jei ne 
dviejų mėnesių bėgyje, tai bent 
iki 1962 metų galo.

Susirinkimo auditorija
Susirinkimo vietai tinkamai 

paruošti yra sudaryta speciali

sija su popiežium fnrėa apsvary. 
tyti-paruoštus projektus ir pas
kui, popiežiui patvirtinus, ga
lės pateikti susirinkimo tėvams. 
Centrinė paruošiamoji komisija 
turės savo posėdžius dar kovo 

— balandžio 3, gegužės 3 
— 12 ir birželio 11 — 19. Rei
kalui esant, galės sesijų laiką 
pratęsti arba naujas sesijas su
šaukti. Visas schemas paruo
šus ir popiežiui jas patvirtinus, 
jos tuoj bus išsiųstos susirin
kimo tėvams, atseit, tiems, ku
rie susirinkime turės sprendžia
mąjį balsą- Tokių schemų arba 
svarstomųjų dalykų, spėjama, 
busią virš 150.

Ekumeniško susirinkimo vi
sumoje turės teisę balsuoti ar
ti 3000 asmenų, šiuo metu cen
trinės komisijos sekretoriatas 
jau siuntinėja tėvams lapkričio 
mėn. sesijoje priimtas schemas- 

Vidury ar vėliausiai liepos 
mėn. gale susirinkimo tėvai 
gaus paskutines schemas, ku
rių argumentus turės diskutuo
ti ir patvirtinti ar atmesti su
sirinkime- Kiekvienas kardino
las, vyskupas, abatas ar vienuo
lijos generolas tokiu būdu tu
rės mažiausiai du mėnesių lai-

Dalyvaujant santarvininkų kariniams atstovams, 
lietuvių ir lenkų delegacijos susirinko Suvalkuose 
lenkų sudarytai naujai padėčiai išaiškinti ir susi
tarti, kad būtų išvengta naujų konfliktų.

Po kietų iš abiejų pusių derybų, 1920 spalio 7 
Suvalkuose buvo pasirašyta sutartis, kuria buvo lai
kinai pravesta linija tarp lietuvių ir lenkų kariuo
menių. Pravėdus tiesią Varėnos — Bastūnų liniją, 
pietinė Lietuvos dalis, kol bus galutinai susitarta, 
palikta lenkų administracijai, o visi plotai į žiemius 
nuo išvardytos linijos — lietuvių.

Čia tenka priminti, kad Suvalkų sutarties nuo
statai buvo Lietuvai priverstinai padiktuoti, nes len
kai nėjo į kompromisus, aiškindamiesi, kad karo ei
ga su) raudonarmiečiais neleidžianti priimti jiems ki
tokio sprendimo. Lenkai stengėsi apeiti Lietuvos tei
sinius argumentas, atsiradusius iš pasirašytos tai
kos sutarties su Maskva.

Kadangi karinės lenkų pajėgos buvo santarvi
ninkų vadovybės gausiai aprūpintos ginklais, savai
me aišku, kad jie buvo žymioje persvaroje prieš 
lietuvius; be to, lenkai, kaip sakyta, buvo nuginkla
vę septynius pietrytinių sienų apsaugos batalionus, 
todėl lietuviai su primestomis sąlygomis buvo pri
versti skaitytis. Tik vadovaudamosi dėsniu, kad kiek
viena taika, nors ir bloga, geriau nei karas, Lietu
vos delegacija sutartį pasirašė.

ti ir įsigitiųti į pateiktą moks
linę ir disciplinarinę medžiagą 
ir raštu paruošti savo pasisa
kymus ir pataisymus, kuriuos 
paskui galės susirinkimo visu
moje asmeniškai įteikti ir pa

jaučia atsakomybės ir nesiryžo aiškinti, šia praktika manoma 
ta sudaryti tokios .Alto valdy
bos, kuri sugebėtų visus Ame
rikos lietuvius jungti, o ne 
skaldyti. Alto sekretoriaus de
struktyvi elgsena yra paaiškė
jusi nebe vienu atveju- Taigi 
aiškios ir reformos.

Lietuvių delegacija anuomet 
pagrįstai džiaugėsi, gavusi pa
ties prezidento pareiškimą. 
Džiaugėsi ir pasiektu tarpusa
vio sutarimu. Tą pačią dieną 
susirinkus Lietuvos pasiuntiny
bės namuose Washingtone, nu
tarta pasiektos vienybės laiky
tis. Buvo sudaryta bendra Lie
tuvai Gelbėti Taryba, kurį 1941 
pasivadino Amerikos Lietuvių 
Taryba arba Altu- Tuo būdu Al
tas gimė iš vizito Baltuose Rū
muose.

— J. Tautų ekonominė k<h 
misija Afrikos reikalam vasa
rio 27 nutarė išmesti iš komi
sijos Pietų Afriką. Anksčiau 
jau buvo nutarę išmesti Portu
galiją ir Ispaniją. Smarkauja 
ten Ghana, Mali, Guineja, Etio
pija, Mauretanija, Maroko, Ni
gerija,, J. Arabų Valstybė.

Kivirčas dabar yra kitokio 
pagrindo. Tai Alto noras vy
rauti, nesiskaitant su naujom 
aplinkybėm ir organizacijom. 
Labai būdinga, kad šis kivir-

pakanka, pavyzdžiui, Vilniaus bylos, atsiradusios Tau
tų Sąjungoje. T. Sąjungos sprendimu, lenkai atstaty- 
dami Suvalkų sutartimi priimtus nuostatus, privalė
jo pasitraukti iš Vilniaus ir kitų lietuviškų sričių.

Lenkai ne tik nevykdė T. Sąjungos nutarimo, 
bet dar yeržėsi gilyn į Lietuvos teritoriją, vienu 
metu prasiverždami pro demarkacijos liniją Ukmer
gės — Kėdainių kryptimi. Bet čia lenkus ištiko skau
dus pralaimėjimas ties Giedraičiais ir Sirvintais. 
Lenkai jau buvo besikraustą iš Vilniaus, kai sąjun
gininkų gen. Nissellis įsakė kautynes nutraukti, nors 
lietuviams pasiekti savo sostinę nebūtų reikėję nė 
pilnos dieno žygio.

Pasikliovus aukštais T. Sąjungos tarpininkais, 
Lietuva susilaukė naujos 512 km ilgio demarkacijos 
linijos ir nelemtos Vilniaus bylos. Nors visi pripa
žino Lietuvos tęises į Vilnių, bet niekas nepanoro 
bylos išspręsti galutinai, taikant lenkams atatinka
mas sankcijas.

Lietuvai Gelbėti Taryba, rei
kia pastebėti, veikė jau kiek 
anksčiau. Ji sudaryta Katalikų 
Federacijos kongreso Pittsbur- 
ghe metu — 1940 rugpiūčio 
10. Sudarė katalikai ir tauti
nės grupės. Socialistai susitel
kė į atskirą Lietuvos Nepriklau
somybės Sąjungą. Kai pavyko 
susitarti dėl bendros delegaci
jos į Baltuosius Rūmus, pasi
rodė, jog bendras sutarimas ga
limas ir ateityje. Tiktai 1941- 
48 tautininkai iš Alto buvo

Grįždami į mūsų santykių su lenkais, raidą 1919, 
mes štai ką pastebime. Nors Lenkija pripažino Lie
tuvą de facto, bet tais pačiais 1919 metais, pąvasarį, 
Lietuvoje susekta slapta lenkų karine organizacija, 
vadinami peoviakai (Polska Organizacja Wojskowa), 
Tos organizacijos židiniai buvo išmėtyti po visą Lie
tuvą. Nurodymai’ir įsakymai ėjo iš Varšuvos. Lietu
vos kariuomenės teisme plačiai nuskambėjusi peovia- 
kų byla, lenkų buvo sekama su nepaslėptu apmau
du. Nuo didesnio smurto lenkai tuomet susilaikė, nes 
raudonasis bolševikų vadas Tuchačevskis artėjo prie 
Vyslos ir Varšuvos. Kažin kaip būtų pasisukęs tada 
lenkų istorijos ratas, jei ne prancūzų ginklai (arti
lerija) ir gen. Weygando nurodymai, nors lenkai te
bekalba apie jų pačių “stebuklą prie Vyslos” (cud 
nad Wislą).

Lenkai kitų akyse Lietuvą puolė bei šmeižė už ..-Ą 
taikos sutartį su Sovietų Rusija, bet pusmečiu vė
liau ir jie tokią sutartį pasirašė. Pasirašydami su 
Sov. Rusija tą taikos sutartį Rygoje 1921 sausio 
mėn., lenkai išsiderėjo pastabą, kad dėl sienų su Lie
tuva jie susitarsią. Lenkijos sienos su Sov. Rusija 
buvo nukeltos kiek toliau į rytus, negu buvo nusta
tyta Lietuvos taikos sutartyje su Sov. Rusija 1920 
m. Pagal tą sutartį, visas Vilniaus kraštas su Gar- ' 
dinų pietuose buvo pripažintas naujai atsikūrusiai _ 
Lietuvos valstybei. * '

Lenkai, įterpę gana siaurą juostą tarp Lietuvos 
ir Sov. Rusijos, savaime pakėlė klausimą, kaip gi 
bus su Lietuva. Tą klausimą Lenkija pasiliko sau at
virą..Kadangi labai siauro ruožo Lenkija negalėjo jo
kiu argumentu pateisinti, tai buvo aišku, kad ne tik
tai neketina Lietuvai užleisti Vilniaus ir jo srities, 
bet turi kėslų į visą Lietuvą. Tai patvirtino vėles
ni faktai, kaip peoviakų ruoštas sąmokslas. Visiem 
nešališkiem stebėtojam tada paaiškėjo, kad sąmoks
las ^siekė J. Pilsudskio užsimoto tikslo — atstatyti -r 
unijinę Lenkijos Respubliką istorinėse jos šieno-. 
se, atseit, įtinant ne tiktai Lietuvą, bet ir Latvijos ' 
arba net Estijos žemes, nors tie kraštai jau buvo sa- 4 
vo nepriklausomas valstybes sukūrę. Lenkijos užsi- ,.? 
mojimu atsiremti plačiai į Baltijos jūrą tarp Nemū- -' j 
no ir'Dauguvos rodo dar ir jų kabinimasis į Klai
pėdos kraštą.

Ar Altas atgyveno save dimas?
Amerikos Lietuvių Taryba, čo pagrindas ypač išryžkėjory- 

vadinama trumpai Altu, yra įsi- šium su Vasario 16 delegacija 
steigusi 1949 spalio 15. Tą <fie- Baltuose Rūmuose. Parinkto# 
ną Amerikos lietuvių delegaci- 
ja buvo priimta Baltuose Rū
muose. Prezidentas FranklinD- 
Rooseveltas pareiškė, jog jis 
nelaiko Lietuvos nepriklauso
mybę esant panaikinta; p tik 
nuslopinta. JAV siekiančios at- 
steigti lietuves ir kitų paverg
tų tautiį nepriklausomybę. Lie
tuvos nepriklausomybės už
gniaužimas ir šiandien JAV ne
pripažįstamas.

ir Įhtitinkamas ceremo- ________  _ _____
r, užrašyti magnetinėse įįyjdos dešimtys milijonų as- 
Sėe tėvų kalbas ir dis- menų Vadinasi, susirinkimą ga- 

lės matyti penkis šimtus kartų 
, daugiau žmonių, negu telpa šv.

fll aikštėje. Be to, tikimasi,
kad “Globevision” pagalba su- 

H " sirinkimą tiesioginiai galės ma- 
M tyti ir Amerika- Tad neabejo- 
1 jama, kad susirinkimą galės ste- 

bėti apie milijardas žmonių.
\ Tai bus proga daug* kam

X E / įsitikinti, kaip uoliai ir rimtai M dirba katalikų Bažnyčios hie- B rarchija jai Kristaus pavestąjį 
darbą, kad aiškiau išryškintų 

l f- apreikštąsias tiesas, kad grą-
f tintų krikščionių vienybę ir
I HBBhI pravestų reikiamas reformas. 

Teigiama TV įtaka jau buvo 
IĮmOEOI pastebėta, kai buvo parodyta

V popiežiaus Pijaus XH laidotuvės
| ir. Jono XXIII rinkimas ir ka-

g| rūnacija-
| Ryšium su susirinkimu, tie-
\ . sioginiai ar netiesioginiai, są-

\ moningai ar nesąmoningai,
veiks viso pasaulio TV ir ra- 

stoty5’ 0 laikraščiai ir žur
nalą teigiamai ar neigiamai dės 

Bžinias savo skiltyse ir tam dar
bui patelks apie dešimtį mili-

asTnenil-'B^I^SB Vatikano II susirinkimas ir
savo tėvų skaičiumi ir stebėto- 

BĮlIftB jais bus didžiausias iš visų iki 
šiol buvusių ekumeniškųjų su- B į1 . sirinkimų. Jam labai rimtai ruo- B .j šiamasi. Daugiausia vilčių ir 

■ * entuziazmo jam rodo pats su--——B sirinkimo pradininkas popie- 
žius Jonas XXIII.

pasitraukę, išsiskyrus nuomo
nėm dėl būsimos Lietuvoje san
tvarkos- Tas klausimas vėliau 
pasirodė nevertas kivirčo.

diena aiškbai pąinrėžė, jog dėie^ 
giKdja tikslas tegaUįo būti 
manifatžcinisr - kuo gausesniu 
ir įvairesniu ‘Amerikos heta- 
viam atstovavimu parodyti sab 
vo vienybę ir išreikšti JAV vy-' 
riausybti padėką už lietuvių 
tautos reikalų supratimą.- Da
bartinėm aplinkybėm nebuvo 
gudru prašyti dar kokio naujo 
politinio pareiškimo. Kas yra 
galima, JAV vyriausybės pa
reiškiama kitokiu, būdu ir ati
tinkamom progom. Dėl to de
legacijos sąstato sudarinėjimas 
įr siaurinimas sąskaiton grynai 
politinio veiksnio, kokiu yra 
Altas, buvo nevykęs- Dar la
biau nebuvo vykusi užkulisinė 
taktika su skundais lietuvių 
prieš lietuvius. -

Altas negali jaustis nieku 
nedėtas dėl sukeltos trinties ir 
drumsties. Galėjo to išvengti, 
neprarasdamas savo nuopelnų. 
Jie žinomi ir neginčijami. Al
tui pristigo išminties ir suma
numo derinti ir bendram tiks-, 
lui lenkti gyvai pasireiškusias 
naujas nūsų jėgas.. Dėl to ir 
kyla klausimas, ar Altas kar
tais nėra baigęs savo dienas 
su pastarąja delegacija, kaip 
jas pradėjo su pirmąja prieš 
22 metas?

Atsakymas tėra vienas: kol 
Lietuva pavergta, Altas yra 
reikalingas. Savo reikšmę jis 
turėtų net ir atgavus Lietuvai 
nepriklausomybę. Altą griauti 
būtų nusikaltimas. Bet yra taip 
pat nusikaltimas, jeigu Altą su
darančios organizzaczizjos nępa-

k.
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Elizabeth. N. J.
Muz. Atg. Kačanauskas, Rū

tos ansamblio dirigentas, vasa
rio mėn- 11 d. minėjo savo 
vardadienį. Vaišėse dalyvavo 
sol. Liudas Stukas, O. Klima- 
šauskaitė, Br. Venckienė, J. 
York, Al. šalkauskaitė, R. Mė- 
lynis, Pr. Kudulis, švenčiūnas, 
V- Baranauskas, V. Melinis, M- 
Melinytė ir kiti. Solenizantas 
susilaukė daug sveikinimų bei 
linkėjimų.

ILGO GROJIMO LIET. PLOKŠTELES
(Long Play Hi-Fi Lithuanian Records)

S Dainos Ii Lietuvos, L. Juodis su RGtos choru (stereo >4-50) $3.50 
® -/Mano Lietuvos prisiminimai, L. Juodis; 14 liet, dainų ..... ..... 5.00

Dainuojame su Rūta, 17 liaudies dainų; Įdainuota “Rūtos"

J. MACKEVIČIUS įteikia čekį Chičagos lietuvių operos atstovam.

Aida, Jūrate ir Kastytis Chicagoje
Chicagoje balandžio 1, 8 ir 

15, Marijos aukštesniosios mo
kyklos salėje, bus trys lietuviš
kieji Verdi operos “Aidos” pa
statymai su mūsų žymiaisiais 
solistais ir operos choru. Susi
domėjimas nauju operos pasta
tymu yra didelis, bilietai į spek
taklius iš anksto išperkami- Su
laukiama paramons ir didesnė
mis aukomis-

Chičagos lietuviu operos at
stovai neseniai lankėsi pas 
Standard Federal Savings and 
Loan Association vadovybę ir 
apžiūrėjo naujai atstatytas ban
ko patalpas Chicagoje. Ta pa
čia proga to banko vadovas 
Justinas Mackevičius, sr., įtei
kė 500 dol. čekį Aidos operos 
pastatymui paremti. Nuotrauko
je iš kairės į dešinę matome 
operos valdybos pirmininką Vy
tautą Radžiu, vicepirm. Al
girdą Trinkūną, banko prezi
dentą Justiną Mackevičių, jr., 
vicepirmininkę Margaritą Mon- 
kienę, banko direktorių prezi
dentą Justiną Mackevičių, sr., 
įteikiant čekį, ir sol. Stasį Ba
ranauską. Bankininkai Macke- 
vičiai ypatingai remia operos 
darbus, žinoma, neapleisdami ir 
kitų lietuviškų reikalų-

Jūratės ir Kastyčio operos 
pastatymu taip pat jau rūpina

masi. Prieš porą savaičių New 
Yorke pas kompoz. V. K. Ba
naitį lankėsi iš Chičagos Vyt. 
Radžius, lietuvių operos valdy
bos pirmininkas, kuris išsiaiš
kino daugelį klausimų, susiju
sių su operos “Jūratė ir Kas
tytis” orkestracija ir pastaty
mu, o taip pat ir išleidimu. 
Tam tikslui sulaukta paramos 
ir iš lietuvių visuomenės, štai 
tie pirmieji “Jūratės ir Kasty
čio” operos rėmėjai-
Aukos "Jūratės ir Kastyčio" 
operos fondui
Komp- K- V. Banaičio sukur
tai operai “Jūratė ir Kastytis” 
išleisti aukojo:

Lietuvių Gydytojų Draugija 
Chicagoje 1,000 dol. (dr. J. ir 
K. Aglinskai, dr- P. Kisielius 
ir dr. A. Montvidas po 100 dol., 
dr. V. Tauras 40 dol., o kiti 
po mažiau); Dainų šventės pa
skirta, pelno dalis 500 dol.; M. 
ir inž. A. Rudžiai 300 dol-, V- 
ir inž. J. Jurkūnai, A. Ragelis 
iš Rochester, N. Y- po 100 dol., 
Ch. ir M. Norville 60 dol., S. 
Girskis ir Alice Stephens dai
nininkės po. 50 dol., J. Gužai
tis, J. Janušaitis ir J. Mažeika, 
B Klovas, V- Kizlaitis, A. Ma- 
deikis, K. Pocius, K. Skaisgirys, 
M. ir V. Šmulkščiai ir muz. J. 
Zdanius po 25 dol. Babecko

akordeono studija Hamiltone, 
K. Ciurinskas ir muz. B. Jonu
šas po 20 dol., Ratine lietuvių 
choras 18 dol., muz. J. Bertu
lis, sol. P. Bičkienė, sol- S- Ba
ras, žurn. S. Daunys, N- Gu- 
gienė, muz. A. Kučiūnas, J. Ke
meklis, A. Paulionis, V. Vaiš
vila, Lietuvių Moterų atstovy
bė Philadelphijoje, N. Reikalas, 
K. Vaitys, kun. V. Zakaras, V. 
Petrauskas ir L. Zurlis po 10 
dol-; N- ir V. Aukštuoliai, B. 
Bagdanskis, J- Bajorūnas, M. 
Cesas, J. Daunoras, J. Dudė
nas, J. Gaižutis, V. Gustinis, 
J. Laukus, V. Mardosas, T. 
Meškauskas, J. Mockaitis, V. 
Radžius, J. Rastenis, M. Reika
lą, S. Pulkauninkas, B. Pranu-

lis, J. Savrimavičius, A- Valys 
ir vienas nežinomas aukotojas 
po 5 dol- Kiti po mažiau. Viso 
iki vasario 1 d- yra prisiųsta 
aukų 2,750 dol.

Visiems aukotojams fondas 
nuoširdžiai dėkoja ir prašo ir 
kitus lietuvius neužmiršti šio 
kultūrinio reikalo, pasiunčiant 
savo auką adresu: Lithuanian 
Opera Fund, Care Of Mrs. S. 
Baras, 3723 West 68th St., 
Chicago > 29, III., arba tiesiog į 
einamąją savitą, kurios ad
resą «yra: Lithuanian Opera 
Fund, Acc. 83583, Standard Fe
deral Savings and Loan Assoc., 
4192 Archer Avė., Chicago 32, 
UI.

Fondo Komitetas

Pati jauniausioji choristė, M. 
Mėlynytė, palinkėjo dirigentui 
nenuilstamai dirbti lietuviškai 
dainai ir daugiau nevažiuoti į 
Chicagą. Pabaigai sugiedota Il
giausių metų.

Lietuvai Gelbėti Komiteto 
Elizabeihe suruošto Vasario 16 
minėjimo proga aukojo: Dr. St. 
Petrauskas — 25 dol-, kun. J. 
Pragulbickas 20 dol- Po 10 dol-: 
Alb. Stukas (10.25), kun. VI. 
Karalevičius, Pr. Slepetis, P. 
Pečenkis, J. Tomkus, J. Liu- 
binskas, J. Švedas ir Ig. Bud- 
reckis. Po 5 dol.: K. Valužis, 
Pr. Kudulis, Pr. Kupinskas, J- 
Didžbalis, Šeštakauskas, J- Mie- 
žaitis, Pr-i Damijonaitis, Br. Ma
lišauskas, AJarmala, Jankūnas, 
P. Normantas, K. Bartys, Va- 
laitįis, J. Dirginėjus, A. Ragaus
kas, V. Misiūnas, B. Lokys, W. 
Senkus, Bagdonienė, Bagdonas, 
Stongvila, Kvietkauskas, V. 
Budnikas, A. Bražėnas, St. Ba- 
landienė, J. Strimaitis, B- ir L. 
Juškys. Po 3 dol-: J. Rama
nauskas, Žebrauskas, Stankū
nienė, M- Klimas, Pr. Janavi
čius, Grigaliūnai. Kiti aukojo 
po mažiau.

Viso suaukota 365.75 dol.
Komitetas visiems reiškia pa

dėką. Pinigai pasiųsti Amerikos 
Lietuvių Tarybai.

Pr. Kudulis, 
Sekretorius

w ansarnouo .................................. ......... * ęstereo >o.uu> o.uv w
® Pavergtos tivynčs dainos ir šokiai, J. Stukas; 2 plokštelės 8.00 S
% Lietuviškos dainos ir šokiai, Monitor Co. 16 dainų ir šokių 4.50 «
® Lietuviškos dainos, Bostono lieL mišraus choro 17 dainų — 4.50 ®
® S. Barkus radijo vak. dainuoja, 10 dainų ir 10 kalėd. giesm. 5.o0 ®
S Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 šokių muzikos........ .....  6.00 ®
® Lietuviški maršai, Br. Jonušas, Įgrota 12 liet. patrioL maršų " 7.00 ®
g Liet dainų ir operų rinkiniai, J. Karvelis, 10 plokštelių po 5.00 S
® Alice Stephens liet kompozitorių 3 kūriniai (stereo $6.00) 5.00 ®
® Čiurlionio ansam. Mes padainuosim, 16 liet dainų (st $7.50) 6.50 ©
§ Milžino paunksmė, B. Sruogos, Montrealio liet dramos te- S
® atro vaidinimas, 3 plokštelių albumas ...........  15.00 ®
® Kam gi liūdėti, V. Stankus, tango ir valsas .............................. 1.00 ©
S Ar pameni... V. Stankus, 10 šokių muzika (stereo $7.00) 6.00 ®
® 20 operų arijų, A. Dičute-Trečiokienė (3 plokštelės) ............. 12.00 ®
© Lietuvių šoki^ rinkinys, A. sabaniauskas, albumas X ............ 5.00
S " ’’ albumas XI .......... 5.00 ®
® Tautinių šokių rinkinys (14 šokių) .......     5.00 ®
§ žirginėliai, Montrealio liet, dramos valkams pasaka ----------- 5.00
® Lithuanian, 2-speed record course _______________________ 3.00 ®
® Plokštelių albumai gaunami: ®
| DARBININKO ADMINISTRACIJOJE |
| 910 Willoughby Avė. Brooklyn 21, N. Y. 1
wsXs)®®®®<i\^®®®®<!Xi)®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®©®®®®®(š
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Z O D YNAS
j A. Lalio ŽODYNAS už pusę kainos (vietoje $14.00 — tik 
| $7.25 su persiuntimu) lietuvių - anglų ir anglų - lietuvių k. 
| Daugiau kaip 1250 psl., gražiai įrištas. Yra tik ribotas 
| skaičius. Naudinga dovana visiems ir visada.
f A. Lalio žodynas yra didis kalbos žodžių lobis. Tai knyga, 
| kurioje sudėti paraidžiui, sutvarkytį žodžiai su paaiški- 
| rūmais. A. Lalio žodyhas yra didžiausias ir geriausias 
| lietuvių - anglų ir anglų - lietuvių kalbų žodynas. Jis tinka 
I knygynui ir kiekvienai šeimai. Žodynas yra reikalingas 
| visiems. — Įsigykite tuojau!

Gaunama:
DARBININKO Administracija

910 Willoughby Avė., Brooklyn 21, N. Y.

VAŽIUOJAME J ŠVENTĄJĮ MIESTU
1952 metais šv. Tėvas Pijus 

XII tremtinių dvasiniams reika
lams tvarkyti išleido specialų 
raštą, vad. konstituciją, “Exsul 
Familia”. šiemet sukanka de
šimt metų nuo to svarbaus raš
to, kurį norima specialiai pa-

Šventajam Sostui ir NCWC 
esame dėkingi už tremtinių glo
bą tuoj po karo nuniokotoje 
Europoje- Todėl ši delegacija 
j šv. Miestą bus pati geriausia 
proga tą padėką pareikšti. Nė
ra abejonės, kad su tremtiniais

minėti.
Visiems lietuviam katalikam, 

ypač neseniai į JAV atvyku-
šiem, yra gerai žinomos ketu
rios didžiosios raidės NCWC- 
Kai baigėsi JAV kariuomenės 
ištekliai Europoje, į stovyklas 
atvyko NCWC su maistu ir rū
bais. Vėliau NCWC pradėjo rū
pintis tremtinių atvežimu į JAV 
ir ne tik tvarkė dokumentus, 
bet dažnai skolino kelionpini
gius (mūsų gėdai, daug tūks
tančių dolerių paskolos dar ne
grąžinta).

Okupacinės pajėgos Europoj 
ilgai neleido Balfui savarankiš
kai veikti, tada NCWC atliko 
Balfo darbus, o vėliau NCWC 
padėjo visakuo ir pačiam Bal
fui, kai išlaidų buvo daug, o 
lėšų maža-

Ilgametis NCWC reikalų ve
dėjas vyskupas E. Swanstrom 
vadovauja JAV tremtinių dele
gacijai į Romą padėkoti Sv. Tė
vui už jo visokeriopą rūpestį 
tremtiniais. Delegacija vyks i 
Romą š. m. rugpiūčio pradžio
je. Ten bus pristatyta šv. Tė- 
bui. bus iškilmingos pamaldos 
šv. Petro bazilikoje, aplankyta 
popiežiaus Pijaus XII karstas 
bei kitos įžymesnės vietovės.

galės vykti ir jų artimieji, ar 
net senesnės kartos lietuviai, 
be kurių talkos ir pinigų grei-

VYRŲ CHORAS Aidos operos repeticijų metu. Prie pianino chormeisteris Alfonsas Gečas.

PRIEŠ SIŲSDAMI

| DOVANŲ SIUNTINIUS Į SSSR
PER KURIĄ NORS FIRMĄ, ,

Į PASIKLAUSKITE PATYS SAVĘS
APIE SEKANČIUS DALYKUS:

| 1. Ar firma yra patikima?
; 2. Ar yra tai įrodžiusi?
į 3. Ar ji rūpestingai supakuoja, išsiunčia ir paruošia visus 

reikiamus dokumentus?
I 4. Ar ji naudoja geriausias įpakavimui dėžes ?
i 5. Ar ištikro ši firma dirba daugiau, kaip 25 metus?
j 6. Ar ji yra oficialiai patvirtinta?

Atsakymas bus TAIP' į visus~Pūkščiau patiektus
J klausimus, jeigu jūs savo dovanų paketus siųsite per bet

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.

Greit atgabenkite savo siuntinius PAS MUS, ir mes greit 
IŠSIŲSIME JUOS!

SKYRIŲ
3206 Eastern Avenue 
BALTIM0RE 24, MD. 
Dl 2-2374

48/2 E. 7th Street 
NEVY YORK 3, N. Y. 
GRameriy 3-1785

NEWARK 2, N. J. 
263 Market St. 
MArket 3-1968

716 VValnut St. 
PHILADELPHIA 6, PA. 
WAImit 5-3455

6460 Michigan Avenue 
DETROIT 10, MICH. 
TAshmoo 5-7560 390 W. Broadvvay

S. BOSTON 27. MASS.
ANdrevv 8-87644102 Archer Avė. 

CHICAGO 32, ILL. 
FRontier 6-6399

683 Hudson Avė. 
ROCHESTER 21, N. Y. 
BAker 5-5923

346 Th-ird Avė. 
PITTSBURG 22, PA. 
GRant 1-3712

1313 Addison Rd. Cor. 
Superior Avė. & 71 St. 
CLEVELAND 3, OHIO 
UTah 1-0807

979 So. Broad St. 
TRENTON, N. J. 
EXport 4-8085

čiausiai nebūtumėm į Ameriką 
atkeliavę.

Nors delegacijos detalės dar 
tik planuojamos, tačiau skubu 
pranešti, kad užinteresuotieji 
savo vasaros atostogas galėtų 
taikyti į rugpiūčio pradžią.

Kiek tokia kelionė atsieis? 
Dabar dar sunku tiksliai pasa
kyti, nes tai pareina nuo ke
liautojų skaičiaus ir jų noro 
pasižmonėti- Lėktuvo bilietas 
(25 žmonių grupei) į ten ir at
gal (sustojant Fatimoje, Liur- 
de ar Miunchene) kaštuos 385 
dol. Jei atsirastų bent šimtas 
keliaujančių, tada skristumėm 
savo lėktuvu ir kainuotų šimtu 
dolerių pigiau. Suprantama, 
nakvynės, maistas ir suvenirai 
sudarys papildomas išlaidas-

Labai prašau visus užintere- 
suotus tuoj pat atsiliepti, tada 
gausite platesnes, individualias 
informacijas. Rašykite — 105 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y., 
nes noriu greičiau apie galimą 
lietuvių grupės kelionę į šv. 
miestą painformuoti J. E. vysk. 
Svvanstromą ir šv. Sostą-

Kun. L. Jankus

KUN. A. SABALIAUSKAS LANKO RAUPSUOTŲ MIESTU
Kun- A. Sabaliauskas iš JAV 

nuvyko į Pietų Amerikos kraš
tus- Sausio mėnesio savaitga
liais lankė Venezuelos keturias 
lietuvių kolonijas ir pravedė 
trumpą susikaupimą — reko
lekcijas, kurias lankė nemaža 
lietuvių-

Iš Venezuelos pervažiavo į 
Kolumbiją. Keletą dienų susto
jo Barranųuilla mieste, kur di
delėje parapijoje klebonu yra 
kun. St. Matutis, salezietis. Ne
toli miesto jis turi įsikūręs va
sarvietę saleziečiams. Į ją bu
vo suvažiavę visi Kolumbijoje 
esą lietuviai saleziečiai: kun. 
M. Saldukas, M. Tamošiūnas, St. 
Matutis ir kun. Dubinskas. Jie 
Medelline stato lietuvių na
mus. Taip pat lietuvių namus 
stato kun. A. Perkumas Cara- 
cas mieste, Venezueloje. Šių 
namų statybai yra gauta dali
nė paskola iš JAV lietuvių sa
leziečių- Suvažiavę saleziečiai

ir aptarė namų statybos ir ki
tus aktualius reikalus-

Iš Barranųuilla kun- A. Sa
baliauskas nuvyko į seniausią 
ispanų Įkurtą miestą Cartage- 
ną, kur lietuvis salezietis kun. 
Nikodemas tSaldukas yra gim
nazijos direktorius. Toje gim
nazijoje mokosi kilmingųjų vai
kai.

Vasario pirmoje pusėje ap
lankė Bogotą. Miestas yra 2600 
metrų aukštumoje. Klimatas la
bai vėsus, oro spaudimas ma
žas. Ne kaip jausdamasis, kun. 
A. Sabaliauskas nukeliavo į 
Kolumbijos didžiausią raupsuo
tųjų koloniją — Agua de Dios 
miestą. Jis yra sausoje ir karš
toje klimato zonoje. Iš 15,000 
gyventojų raupsuotųjų yra 4, 
800. Čia apsigyvena tik raup
suotieji arba jų giminės bei ar
timieji, kurie prižiūri ligonius.

Saleziečiai čia yra įkūrę pa
rapiją. yra keturi kunigai, iš

kurių du olandai, vienas italas 
ir vienas vietinis. Mišios auko
jamos bažnyčioje ir 8 ligoninė
se, kurias aptarnauja seselės.

Ligonių vaizdas yra šiurpus- 
Tenka ligoninėse ir pakelėse 
užeiti į lūšneles ir pasikalbėti 
su be rankų, kojų, pirštų, be 
nosies, be ausų ir šiaip pūvan
čiais žmonėmis- Parėjus namo 
tuoj reikia daryti dezinfekciją.

Vasario 16 visi čia esantieji 
saleziečiai kunigai aukojo mi
šias už Lietuvą, o visose 8-se 
ligoninėse seselės su savo slau
gomais raupsuotaisiais meldėsi 
už Lietuvą. Pats kun. A. Saba
liauskas mišias aukojo didžiau
sioje ligoninėje ir per garsia
kalbį pasakė pamokslą.

Sunkiausia čia pakelti ser
gančio žmogaus kvapą. Tad ne
šant Svč. Sakramentą į palatas 
lovose gulintiems ligoniams, 
priekyje vienas eina smilkyda
mas stipriais smilkalais. (A.S.)

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

TeL: EV 4-4952
Savininkė: O. LABANAUSKAITĖ

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

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

■ Teikiame teisingiausius patarimus kaip pigiausiai su
daryti gerą 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. Kainom konkuruoja su Orchard gatvės kainomis.

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

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

Važiuojant »ubway: CANARSIE Line — itllpti Lorlmer stotyje, 
JAMAICA Line — Hewe* stotyje, CROSSTOWN Line — Metro
politan 8t. — Lengva gauti viet< automobiliams pastatyti.

■ į į Iii' i '■ .į.iiini '■aii, »     ■ i■ »■■■■
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LAVBENCE. MAS S.
Numatyta vaidinti kovo

MMitai

Yorke bent bikiną minėjų ati
darytu nore savaitei ar mėne* 
siui, nes parodos svečiai juk 
pripildys visą Nev Yorko nuės
ta. Parodas AMtv sovietu ridai-

$gpoetiniai vsfcsniaMuris *♦-

VaMnfojY toupė, vadovauja
ma vargonininko J* Naikaus, 
rengia Stasio Lauciaus 4 v. 
Laisvės kovų dramą — “Signa-

1943 m. pabrifctfe vyttK pi- ša- tetariu to nefietavių koncer-
šaukus į kariuomėnę, etatas te- teOdenė. Vėliau moterų čterin luošu bei kitokiuose meno pa
stojo veikti. ' V' V

1944 m. grįžus iš kariuonm-

ALR Kat. Federacijos vyrų 
sekcijos pamaldos mūsų para
pijos bažnyčioje buvo vasario 
26 d. 7 v- v. Po pamaldų bu
vo susirinkimas £ P. J.

208 pi, didelio formato, 3 doM 
Veidrodis jūros dugne, V* 
Bogutaitės 00 puslapių, 2 4oL 
Vidudienio sodai, Br. Brante^ 
nio, 126 pi, 4 doL, 9mMI 
akmenys, F. Biržos, 112 
2 doL, Mėlynas sniegas, H. Ita* 
gys, 88 pt, 2 doL; Atidari Ma
gai, S. Santvara, 167 po, <2* 
dėlto fonfato, 3 doU Marijos 
žemėto Ataros žvaigždė, A. 
molto, abi po 1 doL Taip pdl

Maironio gyveninio datos, jo su
kurti veikalai ir jų įtaka lietu
vių tautai.

Numeryje paskelbta ir She- 
nandoah, Pa-, majoro Albart J. 
Mafunto lietuvių dienos prokla
macijos pilnas tekstas.

* Per vietos radiją WPPA va
sario 18 buvo surengta radi
ju valandėlė, kuri nuo 12:05 
tęsėsi visą valandą. Valandėlės 
išlaidas sumokėjo vietinis Ku
nigų Vienybės skyrius. Progra
mai vadovavo kun. Juozas A. 
Neverauskas iŠ Maizeville, Pa., 
taip pat žodį tarė dr- Pranas 
Bajerčius iš Mamersville, Pa., 
ir kun. Juozas Čeponis iš Mt 
Carinei* Pa. Programoje buvo 
poezija, skirta Maironio šimto 
metų gimimo sukakčiai paminė
ti, dainos ir ištraukos iŠ operų.

(Sh.)

išims, tiko moterų kvartetas, rengimuose, tarptautinėse pa- 
vadovaujamas Lhido Stato, ku- rodose. Ansamblis dažnai ruo- 
ris įdainavo į plokšteles lietu
viškas dainas

bučio vietą. Per tuos du mė
nesius jau prakasti ir cementu matyta statyba siekė 300,000 
išlieti pamatai. Neužilgo prasi- dol., bet dėl naujų planų atsi- 
dės mūrijimo darbai. eis apie 550,000 dol.

žiemos laikas nėra palankus , Marianapolio tėvai nurijimai

Baigiant reiktų pažymėti, kad 
per 20 metų “Rūtos” radijo an
samblis ir jo steigėjas bei di
rektorius Jokūbas Stukas turi 
daug nuopelnų nenuilstamam 
darbe lietuvybės išlaikymui. Jo

PAVILJONAI
Parodos teritorija padalinta 

į penkis sektorius: tarptauti
nį, pramonės, transporto, JAV 
ir vandens (sportui)- Parodos 
programoje dalyvauja ir me
nas, kurį jungs jau pradėtas 
statyti Lincoln Center, New 
Yorko mieste. Pramatoma ope
rų pastatymas,' įvairių orkestrų 
ir dainų koncertai, vaidinimai 
ir kitos kultūrinės pramogos, tos, ypač iŠ Afrikos, nesigailė-

Parodos paviljonams nustaty- darni milijoninių išlaidų, o mes 
tos aiškios taisyklės ir gana di- dar nepradėjome nei tarp sa- 
deli mokesčiai. Menkiausias pa- vęs tartis. Raudonoji banga jau

būtyje galėtų apsigyventi stu
dentai

Naujas bendrabutis turės stu
dentams ir prefektams miega
muosius kambarius, svečių ir 
rekreacijos sales bei pamokoms 
ruošti auditorijas. Pradžioj nu-

bas Štokas suorganizavo mišrų ninirikiąte pavadinamas “Bū- mi ne tik Seterių, bet taip pat 
chorą “Uetaroa GonTa ta*,» pradžių tam choruiir to kitataučių.
apie 35 tariate te jtah vte- vadovavo^ Vėtei vadovu pa- Ansamblis nuolat dalyvauja 
varo. , /, .kriestas . Vladas SimtaCTičhK. “Lietayos Atrimitamų” radijo

1942 m. chore dMgente pa- Tuo pa»u laitai atskirto veikė programose, daugelį kartų pa

sitikėdami visuomenės parama 
Visos aukos šiam darbui bus 
labai įvertinamos. AVM.

Paterson, N. J. Vasario 17 
susituokė miesto zoninės komi
sijos komisijonierius Juozas Ja- 
cobus - Jakųbavifius su Izabe
le Daugirdaite. Jaunųjų intenci
ja 8 vai. ryte kun- Vyt Denri-., 
kis atlaikė šv. Kazimiero baž
nyčioje mišias. Popiet 4 vaL 
kun. kleb- J. Kinta jaunuosius 
sutuokė toje pat bažnyčioje- 
Jų meto vargonavo muz. M. 
Yustas ir pagiedojo Marija, Ma
rija ir Avė Maria. Bažnyčia btt-1 
vo gražiai išpuošta gėlėmis. 
Ant visų altorių degė žvakės. 
Zntojte priRūžėiįltiek daug, 
kad, manoma, vargu joje kada 
nors per sutuoktuves yra tiek 
buvę ir vargu jau bus, nes, bai
giant naująją bažnyčią stayti, 
senoji bažnytėlė baigs ir savo 
pareigas. Dalyvių tarpe buvo 
matyti kongresmanas Charles 
Joelson, visa miesto zoninė ko
misija ir eilė kitų pareigūnų.

Jaunoji gimusi Pennsylvani- 
joje. Jos abu tėveliai, Pranciš
kus ir Ona Daugirdai, jau mirę. 
Jos dėdė kun- J. Staniukynas

“Rūtos” ansamblio vadovui to 
dirigentui, jau 10 metų nešan
čiam didžiulį talkos darbą, Al
girdui Kačanauskui, darbingų 
ir kūrybingų ilgiausių metų!

RJLA.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės proga Shenandoab, Pa., 
leidžiamas dienraštis Evening 
Heraldįsidėjo vedamąjį, kuria
me labai palankiai ir išsamiai 
apžvelgė Lietuvos praeitį, pri
minė senąją Lietuvos valstybę, 
padarytas Lietuvai kaimynų 
skriaudas, okupacijas to dabar
tinę bolševikinę vergiją.

Tas pats laikraštis airispaus- 
dino'ilgoką tam. Juozu A. No- 
uarmarioo, iš Maizeville, Pa^, 
straipe^, kuriame taip pat pri
simenama dabartinė Lietuvos 
padėtis, jos okupacijos, religi
jos persekiojimas. Plačioje pa
straipoje prisimenama ir Mairo- 
mo 100 metų sukaktis. Straips
nyje suminėtos svarbiausios

1950 m. atgaivintas mišrus 
choras iš 12 žmonių. Chorui 
dirigavo Liudas Stukas, . o tau
tiniams šokiams ‘ vadovavo A. 
Cvirkaitė - Pitkunigienė.

Thompson, Conn. — Jau pra
ėjo du mėnesiai nuo 1961 gruo
džio 10, kada vietos Nonvich, 
Conn-, vyskupas Vincent J. 
Hines prakasė to pašventino 

vos laisves- Po to svetainėje _ Marianapoho studentų bendra- 
vyko paminėjimas su menine 
programa, kurią atliko parapi
nės mokyklos mokiniai, vado
vaujami seselių mokytojų. Sa
vo programą jie pradėjo Ame
rikos himnu. Vienas mokinys statybai, bet kontraktoriai tvto- vykdo šį milžiniška darbą pa
tarė žodį (angliškai) apie Lie- tina darbus baigsią rugsėjo 
tuvą. / pradžioje, kad 1962-63 nau-

Kadangi buvo daug syetim- jiems mokslo metams bendra- 
taučių, suvežusių savo vaikus 
programai, tai prelatas jiems B 
pasakė kalbą angliškai, apibū- B H ;
dindamas dabartinę Lietuvos B ( F
būklę. Po to kiekvienas mo- ^H^BB^HMH^BnBg||| 
kyklos skyrius pasirodė atski- ■ r
rai, padainuodami lietuviškų B j l
dainelių, pašokdami lietuviškų 
šokių bei žaidimų- Savo pro- ■ X
gramą baigė Lietuvos himnu ir ■ 
Marija Marija. Tada prel. Ju- B , 
ras tarė žodį į lietuviškąją vi- B 
suomenę- Po to J. Valiukonžs B 1 
skaitė paskaitą — Lietuvių fce- B^^ 7
lias į nepriklausomybę. Po pa- B 
skaitos dar kalbėjo kun. S. San* ■ 
lėnas ir kun. A. Janiūnas.

Aukų laisvinimo rūkalams B 
surinkta 70 dol. Pinigai pasiųs- B 
ti Altui.

gyventojai to svečiai trumpam 
laikui sugrįžo į tėvynę. Tai bu
vo Vasario 16 proga suruošta* 
programos metu. Per dainas* 
šokius mintimis visi . nukelia
vom į Lietuvą- Mūsų prto^0»> 
tė buvo Emilija Putvytė, 
toja, šaulių veikėja to vyr. ąkmn 
tininkė kuri nuoširdžiai ka» 
jo apie lietuvybės išlaikymo 
svarbą ir sužadino tautos ivw*, 
tinimą klausytojuose. - Montaže 
“Tėvynės ilgesys” programos 
dalyvius perkėlė mintimis prie 
Nemuno kranto pasiklaa^ti 
dainų ir eilėraščių- Mokslei
vių choras padainavo TėvžšMę to 
Maldą, o tautinių šokių gri^ė 
išpildė du retai matytas šoktas 
— Siaudelę to Dobilą. Piofflk 
mą baigėme sugiedodami LŠifc 
vos himną. PutnomiaMr

Mdžiaihas dienraštis beveik vi- ■ 
Ą pu^t paskyrė Lietuvai jei 
Tuyr^IrU^imyh^e - paskflttimo ’ 
šventei priminti Straipsnis ffl- ' 
po vasario 20 ttr. Tasai dien- : 
raštis apskritai daug deda jpe*. 
džiagos apie Lietuvą ir bdše- r 
vikų okupaciją. |

—FiL. Valys su šeima per- 
sikėlė gyventi iš Kanados į Aus- S 
traliją. Toronte jis išgyveno 11. ■ 
metų.
-----Lao Hiamer, vokietis jau- | 
nuolis iš Pfalzo, 1941 buvo pa- < 
imtas į kariuomenę^ kovojo mt • 
bolševikais rytų fronte ir pa-71 
teko į nelaisvę atsidūręs 
re- Iš ten pabėgo į Lietuvą. 
Lietuvių priglaustas, pakeitė 
vo pavardę į Vizgirdą, gyvmto 7 
Klaipėdos krište, 1955 vedė 
lietuvaitę, vardu Aldona. Tik 
šių metų pradžioje su žmima s 
ir vaikučiu buvo išleisti išvyk
ti į Vakarų Vokietiją, kur gy
veno jo tėvai ir nuo karo pa^ 
baigos nieko apie savo sūnų ' 
-nežinojo. Tėvas tik perėtais 
metais žuvo automobilio 
tastrofoje. Leo Hiemer - Via- 7 
girda turėjo padėti daug par | 
stangų, kol gavo leidimą išva- Į 
žiuoti. .... Į

Eugenija Jagminaitė - Spfr 
vičienė mirė sausio 11 Brazili- 3 

.joje, Sao Vincente,, sulaukus* ^ 
86 metų. Velionė yra dalyvavo- 
si 1905 metų sukilme prieš ru- 
sus. Vienas sūnus to vyras, dr, 
B. Sipavičius, atkalėjęs Sbiro ; 
15 metų, yra Lietuvoje, du s&- 
nūs — Brazilijoje. -. j

ir plakatais.
Pats laikas, pradėti darbą, 

kuriam, mano supratimu, turė
tų vadovauti- JAV Li^uvių 
Beruirumnenė, o gal šį kartą 
bus pritarimo to iš kitų vietų, 
nes čia darbo tikrai daug.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė paminėta vasario 18. 
Ryte 9:30 vaL prel Pr. Juras 
aukojo mišias už kenčiančią 
Lietuvą. Kun. S. Saulėnas pa
sakė tai progai pritaikytą pa
mokslą. Popiet 3 vaL buvo pa
maldos už žuvusius- dėl Lietu-

yra padėjęs įsisteigti šv. Kazi
miero seserų vienuolynui Mt 
Carmel, Pa Jaunąją į bažnj^ią 
atvedė to>jaunajam pristatė 
giminaitis Algirdas Cilčžus. Pir
mieji pabroliai buvo Petras Juš
ka to Elena Adomavičiūtė; ant
rieji — Edvardas to Karolina 
Gudaičiai- Svotai: Elena Ulnas- 
kienė to Edvardas Gudaitis. .7

Jaunasis yra Adirifo to Mari
jos Stahkauskaitės - Jakritavi- 
čių sūnus, gimęs to augęs fe- 
tersone- Nuo pat vaiko amžbms 
veiklus parapijos to Ižetuv&ų 
organizacijų tarpe. Todėl ną- 
nuestabo, kad ne tik bažnyčia, 
buvo pūna, bet buvo pastelė 
ir salė pokylio metu. Suriritoko 
per 366 žmonių. Jų tarpe biivo 
kongresai Ch. Joelson, nsjcato 
sekretorhis, kleb. kun. J. Kin
ta, Jokūbas Stukas, visa ^iė 
miešto pareigūnų to kitą 
mių svečių Onos Gutaustadtės 
iš Linden, N. jį orkestrte ri- 
są vakarą grojo lietutiSkM lo
kius. Seimininkė ESenė 
kauskienė iš Kearny, N.Jj tik
rai skaniai pagamino Metuyjfltas 
užkandžius. Gėrimų, kuriais po
kylio metu rūpinosi jaunojo gk 
imnaičiai Teresė ir Stasys Jtyk, 
buvo tikrai apsčiai, bet poky
lis praėjo gražiai ir pavystite- 
gai. Vriles iSteiė patys jatiats^

todėl »r kampininkab į parodą 
pakliūti nodmąį v»tfa^ Mat, 
čia tikras darbas, o ne kelio
nė į baltą'namą. Tod^ darbui 
entuziastų beveik nematyti.

PARODA, 
MENAS IR SPORTAS

Jei savo paviljono negalime 
įsirengti tik dM lėšų trūkumo, 
tai gal galime parodon patek
ti savo metui , to sportu? Yra 
daromi lygiai parodos aikštėje 
surengti "hetaviMras pamaldas 
ar kitą religmę programą, tam 
tikslui veikia to specialus ko
mitetas. Tačiau nieko negirdė
ti apie lietuvius spmtininkus 
bei menininkus- Jie tikrai- tu
rėtų bent ^mėginti į parodos 
programą patekti to turėtų taip 
pat paskubėti, nes viso pasau
lio (ypač-sovietų) pajėgos ver
žiasi visais galimais būdais pa
rodoje demonstruoti to užimti 
kiekvieną kampą- Sovietai ne 
tik patys atvyksta, atsiveža pa
vergtas tautas, bet dar finan
suoja ir jiems draugiškus kraš-

šia koncertas, minėjimus, spek
taklius. Yra pastatęs keletą mu- 
zikinių vaizdehų-
x Savo repertuare ansamblis tu
ri per 150 dainų, jų tarpe apie 
25 giesmes. Be lietuvių kompo
zitorių, turi ištraukų iš lietuviš
kų to tarptautinių operų.

1959 ansamblis su soliste Lio
ne Juodyte įdainavo pirmą il
go grojimo lietuvišką stereofo
nine plokštelę.

1961 m. išleista antroji ilgo 
grojimo plokštelė “Dainuojame 
su Rūta”, kurioje, palydint or
kestrui, įdainuota 17 populia
riausių liaudies dainų.

1951 m. “Rūtos” ansamblio 
dirigentu pakviestas Algirdas 
Kačanauskas, sėkmingai vado
vavęs Sietyno ansamb. Vokieti
joje to muzikos vienetams 
priklmisomoje Lietuvoje.

1953 m. vienam sezonui 
sambliui vadovauti buvo 
kviestas iš Brazilijos muz. Juo
zas Stankūnas.
Į-^54 m. rudenį J^Stankūnui 
'pasitraukus, Alg. Kačanauskas 
vėl perėmė vadovauti ansamb
liui, kuriam to šiandien vado
vauja. Jam vadovaujant, ansam
blis pasidarė žymiausiu lietu
viškos dainos puoselėtoju New artimiausiam bendradminui, 
Jersey valstybėje to jos apylin- 
kėse-

1956 m tautinių šokių' gru
pei vadovauti pakviesta tauti
nių ėidrių žinovė mokyt Jadvy
ga Matulaitienė. Jos vadovybė-

čiąją Amerikoje lietuvių kartą 
— auklėkime lietuviškuose pa
pročiuose to lietuvių kalba”.

PstefMoo te apyitafcės lietu- — Ltoluvig Fondą savo au- 
viai ilgri minto Šias šaunias komis parėmė po 1000 dol.: dr. 
Amerikoje gimurių lietuvių su- Antanas* to dr. Alina Upskiai 

_______ w taoktaves. Jų pamffirimOT apie iš La Grange Park, DL dr. Pra- 
jl Povestuvinį laiką jsimi^ jų ruuną kaftą ir jaunosios kar- nas to Valentina Mažeikai iš 
praleidžia New Engi. (Conn.). tos auMėjfaną yra stipriai jridė- Lake Zurieh, m , dr. Jonas to 
PO to laikinai apsigyveto 168 fltetinas net Jr Ltotavoje gtam- Janina Šalnai iš Round Lake, 
Lawrence PL, Paterson, N. J. šiam irdėl^karo čia atsikihivu- I1L, dr. Kazys to Marytė Am* 

‘________-- - v šiam jaunimai. Jei toks pasiry- brozaidai iš dary, ūaL, dr.
atelt,es ghnas bus, visą vykdomas, tai Adolfas to dr. Elena Miliai iš

^>un^ £unaja* patvgttMto, n*,, 44^ Uetjiva išliks So- HoOand, HL, dr. prof. J.
^”p.Yfa!!s.ahlrĮ^ antftais gyva. Dieve, padėk ne Mottefetaą tam P. PMbba » 

vių apeigos vyko lietuvių kaL A jatabaviflams, Cicero, HL tetariu Mokytoją
ba, taip to mūsų namų kalba bet fr ristasis ttetariams tai ii- Sąjungos Cktepos skystas pa
tas .ttąturių. Mūsų įtarias sari- teettil Daug Utato tems, ka> žad^o vtintesta laitai paan- 
laukti įpėdinių, kariuos — tre- bele fr testai A- ir J. kati 1000

Prel. Pr. Juras šią žiemą bu
vo išvykęs porą savaičių atosto
gų į Floridą. Džiaugiasi »gerai Pašto įstaigos tarnautojų pa- 
pasilsėjęs, nes oras visą laiką maldos lietuvių bažnyčioje bus 
buvo gana geras. kovo 11. Po pamaldų bus su-

Kun- S. Saulėnas stengiasi brinkimas to pusryčiai. Tikima- 
sustiprinti parapinių draugijų si, kad bus apie 200 asmenų, 
veiklą. Nori atgaivinti sodalių 
draugiją, sustiprinant jų veiklą 
to padidinant narių skaičių. Va
sario 18 sodalietės buvo suren
gusios parapijos svetainėje py
ragaičių pardavimą.

PARODOS STATISTIKA
Paroda užtruks 360 dienų. po.’*

Tas laikas padalytas lygtomis <^^I^ka 

1964 ir 1965 metų vasarom. ■.. .
Parodos ^ - 
taiką (Peace Trough Under- 
standing), bet kartu norima pe- 
minėti to 300 metų New Yotaco 
egzistavimą. '

Parodoje bus siekiama pa
demonstruoti visų tautų launė- 
jimai moksle ir mene, todėl no-, 
rimą sukaupti visų tautų kūry
bos produktus, meno laimėji
mus- Parodos metu bus sporto 
vartytos ir didingas iškilmės 
Nęw Yorko jubilėjaus garbei. 
New Yorkas už vieną dolerį iš
nuomavo parodos komitetui 
646 akrus žemės, ant kurios 
tikimasi sulaukti septyniasde
šimt milijonų svečių, bei turė
ti pusę bilijono dolerių paja
mų (ir uždirbti bent 30 milijo-



SU KUMELAITE IFLORIDA

JOHN ORMAN AGENCY

110-04 Jamūca Avenue

TeLVIrginia 6-1800

WHTTE HORSE TAVERN

MNNNMVSV*

Praeitais metais, liepos mė-

ADVOKATAS

GAVĖJA* NIEKO NEMOKA

DAYTON, OHIO

NEBOK ŽILAS

Arklių sporte dalyvavo 'pla
čioje apylinkėje ir laimėjo 30 
kaspinų ir 7 dovanas. Dažnai

iettadienlte 5-5:30 popiet 
Vedėjas Ralph X Valatka 
15756 Lesore, Detroit 27, Midų

pirmą vietą ir gražią dovaną, 
padainuodama “Just You Wait” 
iš “My Fair Lady”.

INSURANCE - REAL ESTATE

r dėdės vedėjas, pfeL Igną* Kel- 
K etiS, Nevarto miesto, majoro 

atstovas, teisėjas McKinley, pa
tarėjas Philip Gordon, ton. P.

\ Totoraitis
- Eilėraščių gražiai padeklama- 

. .yo Rūtos ansamblio narė Bro-

atliko Aušros Vartų mokyklos 
vaikučiai. kuriem vadovavo Ona 
Skurvydienė ir Paulina Tiknie-

Draugija apdrausta FEDERAL SA VENGS & 
LOAN CORPORATION, yra narys FEDERAL 
HOME LOAN BANK.

Lietjvos nepriklausonybės 
šventės proga vasario 18 šv. 
Kryžiaus bažnyčioje 10 vai. bu
vo pamaldos. Minėjimas para
pijos salėje įvyto 3 ▼. popiet.

įžanginį žodį tarė klebonas 
kun. T. Narbutas. Sugiedojus

UTHUAN1AN MELODIES 
DETROIT—WJL8

LIETUVOS PRISIMINIMAI 
321 Robtawood Rd. 

WATERBURY, CONN. ' 
sekmad. — nuo 12:30 Iki 2 vai. P-P- 

ved. Ant. Pa Ii eile 
pran. Edv. Melnfnfca* 

WWCO — banga 1240-1000 kil.

RABIJO VALANDĖLĖS į
422 Menahan Street, Ridgevtood, BrooHyh, N. T 

Tol HYednt 7-4677

TĖVYNĖS GARSAI 
HARTFORD WPOP 

1410 kic.
SekmacHen} — 11-12 vai. dieną 

Vedėju X Pe’t-kaitia 
60 Lincoln' Street, Hartford, Conn.

primena, jog laikas visiems lietuviams priklau
syti prie šios vienintelės lietuvių finansinės drau
gijos, turinčios didelį pasitikėjimą lietuvių, ir sve
timtaučių tarpe.

COSMOS PAR 
CORPORATION

ti. Abi kartu augo ir lavinosi. 
Ir jau kitų metų rudenį, 1958, 
apylinkės arklių parodoje Dai
na ir jos Merry Legs gavo gel
toną ir baltą kaspiną, o 1959 
laimėjo keletą raudonų kaspi
nų; iš viso 12. 1960 Daina
stojo į daugiau parodų ir lė
mėjo 5 mėlynus kaspinus ir 
vieną pirmąją vietą. Būdama 
tik dešimties metų, laimėjo pir
mąją vietą plaukdama* Pasirodė 
ir gabi čiuožikė.

CM 0-6240 
. UI 2-17*7 
TL 6-2674

BENDRUOMENĖS 
- BALSAS 

philadelphia wtel

Lietuvos vyčiai yra labai dė
kingi ir šiems žmonėms, kurie 
suaukojo vaišes: Christina Kor- 
bert. Ieva Sharon, Gertrūda Lė- 
lešienė, Gertrūda Janks, Joan 
Jankauskas, Ona Pocius, Kazys 
ir Julija Pocius, Mary Balčiū
nas, Ieva Eitis, Kazys Šipaila, ąesį Balton Landing miesto par- 
Pranas Vaškas, Jack Remeika, kę talentų festivalyje laimėjo 
Jokūbas Štokas (garsinęs per 
savo radijo valandėlę nemoka
mai), P. Podgakkis ir Ieva Tre
čiokienė 

levo Trečiokienė,

Woodhaven 21, N. Y.

Tel: Hktory l-5®»

SOPHIE BARČUS 
RADIJO 5EIMO8 PROGRAMOJ 

lietuvių turite:
kasdien 10-11 vari, r.; ėeė~ sekm. 
8-9:30 vai. r.; UetavHkos vaka- 
ruilces pirmadieniais 7-8 jvaL vak. 
Anglų kalte: kasdien 7-7:30 v. V. 
Radijo stote WOPA, Oak Pirk, 10. 
A.M. 1469 kitoc4 F J*. Ktt7 mtgac.

Lietuvos vyčiai labai dėkoja
Jurgio draugijos valdybai ______ _________

ir salės tvarkytojui Edvardui pagą dieną pradėjo jodinė- 
MaŽonhn, kad nemokamai leido

!f .i t pasinaudoti sale. Dėkoja ton.
Petrui Totoraičiui, kims įdėjo 

? daug triūso, kad minėjimas pa
sisektų, solistui Liudui Štokui, 
veteranams ir moterims pageL 
bininkėms už gražų patarnavi-

Domininkas Slyvynas visiem 
savo draugam giriasi, kad jis 
iš Lake George, N. Y., į Hol- 
lywood. Florida, atvažiavo su 
kumelaite.

Čia ne juokai, bet taip buvo.

Jo dukraitė. Daina Šukytė, 
būdama dar 7 metų, prašė ir 
išprašė iš Kalėdų senelio jauną, 
šešių mėnesių kumelaitę- Daina

j Rūtos ansamblis su savo so
listu Liudu Stuku atliko meni
nę programą- Liudas Stukas pa
dainavo ir solo dainų. Visiem 
akomponavo Alg. Kačanauskas.

Priimtos rezoliucijos pasiųs
tos JAV prezidentui John F. 
Kennedy; viceprezidentui John- 
sonui, ambasadoriui JT Adlai 
Stevensonui, valstybės sekreto
riui Dean Rusk, senatoriams, 
kongresmamųns.

Vietinė spauda plačiai aprašė 
minėjimą, žinias suteikė Frank 
Vaškas. Aukų surinkta 500 doL 
Visa pasiųsta Amerik. Lietuvių 
Tarybai.
*Po programos toje pačioje 
salėje įvyto vaišės, į kurias bu
vo pakviesta visa publika ne
mokamai. Visas vaišes parengė 
Lietuvos vyčių 29 kuopos na
riai- Suaukoti pinigai birvo pa
siųsti Amerikos Lietuvių Tary
bai.

Amerikos himną, perskaityta 
Daytono miesto majoro prokla
macija. Paskaitą skaitė dr. Al
fonsas Kisielius. Priimtai re- 
zotiucijos, kurios pastųstos se
natoriams ir toagresmanams- 

Meninėje programoje jauni- 
padeklamavo eilėraščių, 

duetą išpildė Mr. ir Mrs. Jur
gis Sakalas, šv- Kryžiaus pa
rtijos choras padainavo ketu
rias dainas; dirigavo Eleonora 
Sufienė, akomponavo PhylMs 
Petrokaitė. Minėjimas baigtas 
Lietuvos himnu. Vėliau buvo 
užkandžiai, paruošti Ana Scott 
vadovaujant

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, AEIM08, VAIKŲ

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

FYT. MAŽELIS

NAUJAI KLEISTOS 3 KNYGOS UŽ 5JJODOL
DĮDVgg WMĘ|MAS - Dr. p. Gaidamavičiaus 

Dr. J. Prunskio 
T. Angelaičio _

Gaunamos

COSMOS TRAVĖL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Street, New York 36, N. Y. • TeL CIrde 5-7711

wood, Floridą. \

Dainos pirmas pasirodymas 
Floridoje buvo sausio 17 ir 21 
— Ifimni Charity arklių paro
doje. Medžiojimo klasėje lai
mėjo antrąją vietą, -nes tą die
ną jos kumelaitei skaudėjo ko
ją. Gavo 5 kaspinus, ir lake 
Worth šotone-^ivo pirmą, va
dinas, mėlyną Ipspiną ir trofė-

Lengvomis sąlygomis duodami morgičiai na
mams įsigyti.

Lauktone atsilankant arba paskamWnant:

U Būvis Awl, Keaney, NJ.; Ttelef. WY 1-8MH
JtJUVS PAKNIS, PrezidenUu

P. VELKYAS, Stkr^t. J. BELZA, IždteiRka*

Dabar kas savaftgalis važiuo
ja į kitus Floridos miestus ir 
jau turi 24 kaspinus ir 2 tro
fėjus- Dovanų gauna ir pini-1 
gaiš.

Ji jau yra narė Sunshine 
Circuit Horse Show Ąssoc. of 
Florida. Kovo 8-11 Tampoje da
lyvaus paskutiniame šio sezo
no pasirodyme- Pažiūrėsime, ar 
ji gaus Floridos pirmąją vietą. 
Bet jos senutė norėtų, kad Dai
na daugiau laiko skirtų savo 

pasiėmęs pagelbininką vairuoti, muzikai. Slyvynienė

stojo į varžybas su dideliais laimingai nuvažiavo į H<dly- 
arkliais, nors jos kumelaitė lai
koma vidutinio ūgio — pony- 
Vienoje vietoje ir vieną dieną 
ji laimėjo 3 sidabrinius trofė
jus ir 4 mėlynus kaspinus. Tu
rėjo progos dalyvauti ir Madi- 
son Sųuare Garden, New Yor- 
ke, bet tuo pačiu metu Glens 
Falls. N. Y-į operetės klubas 
pasiūlė jai vaidmenį “Annie get 
Your Gun” operetėje būti An- 
nies sesute. Taip ir nubalsa
vom visi, kad Dainai reikia ge
riau dalyvauti operetėje ir mo
kytis naujų dairių. Bet už tai 
senelis turėjo pažadėti, kad va
žiuodamas Į Floridą ten nuveš 
ir jos kumelaitę — Marry Legs.

Taip ir prisiėjo D. Slyvynui 
su kumelaite važiuoti į Flori
dą. Bet ne kumelaitė Slyvyną 
vežė, o Slyvynas kumelaitę. 
PrisikatHnęs prie savo automo- 

. bilio arkliam vežti priekabą ir

WILUAM J. DRAKE 
DRAGŪNAS



LIETIMAI AKTORIAI HOLYWOODE MMMAMMM

Rūta Lee ♦ KHinonytė, žino
ma daugelio televizijos ir fil
mų pastatymų dalyvė, paskiau- 

’siai gražiai pasirodė Frank Si
natra filme “Sergeants 3”. Pats 
filmas, iš Amerikos Vakarų gy
venimo prieš šimtmetį, pasižymi 
gal tik gerai suvaidintomis muš
tynėmis ir įvairiais smulkiais 
komiškais nuotykiais. Neblogi 
dykumų ir kalnų vaizdai- Lie
tuvaitė Rūta Kilmonytė čia tu
ri svarbiausią moterišką vaid
menį, kurį ji atlieka gerai. Fil
mas jau pradedamas rodyti. Lie
tuviam jis bus įdomus ypač dėl 
lietuvaitės dalyvavimo (Emili
jos rolėje).

Užbaigus šį filmą, Rūta Lee- 
Kilmonytė turi daugelį naujų 
planų bei pasiūlymų aktorių pa
saulyje.

Jūratė Nausėdaitė (Ann Jil- 
lian) yra dvylikos metų naujų
jų ateivių (Margaritos ir Juozo 
Nausėdų) blondinė, mėlynakė 
duktė, jau nuo trijų metukų 
amžiaus pradėjusi viešai dai
nuoti ir deklamuoti, o nuo 

- 1957 patekusi į televiziją Hol- 
lyvvoode. Pradėjusi Art Link- 
letter “House Party”, Jūratė 
vaidino daugely “western” ir 
kitokių filmų, o paskutiniu me
tu debiutavo Walt Disney’s fil
me “Babes in Toyland”. čia 
ji dainavo ir vaidino, atlikda
ma Bo Peep rolę. New York 
Times ir kiti laikraščiai, recen
zuodami šį filmą, gerai atsilie
pė ir apie Jūratės balsą bei 
vaidybą. Nors, filmų gaminto
jų patariama, Jūratė pakeitė 
profesijos reikalams pavardę į 
Ann Jillian, bet ji tebėra gera 
lietuvaitė, gražiai skaito, rašo 
ir kalba lietuviškai- Mokykloje

i gera mokinė, mėgsta visus da
lykus, bet labiausiai piešimą-, 
Turi privačias baleto, moderniš
kų šokių ir pianino pamokas. 
Su tėveliais ir broliu gyvena 
gražiame Los Angeles priemies
ty, netoli Disneyland.

Robert H ari and (Jurgaitis), 
Izabelės Simanavičiūtės ir 
Frank Jurgaičių sūnus. Tėvas 
buvo užmuštas automobilio ne
laimėje. Pennsylvanijoje gimęs 
aktorius, lietuviškai beveik vis
ką supranta ir moka dar šiek 
tiek kalbėti. Baigęs New Yor- 
ko- dramos akademiją, dirbo ten 
pat “Omnibus” ir kituose pasi
rodymuose; 1958 atvažiavęs į 
Hollywoodą bandyti laimės, ne 
iš karto įsikibo. Kelis kart grį- • 
žo dar į rytus, ypač kad jo šei
ma buvo ten likusi (žmona ir
gi aktorė, airių kilmės). Dirbo 
popierio pramonėj, radijo pra
nešėju, bet nuolatos bandė įsi
tvirtinti vaidybos srity- Paga
liau gavo darbo “Paramount” 
studijoje, vaidino “As young 
as you are”. Stipriau įsitaisė 
televizijoje. Vaidino Westerns 
— Žane Gray, Wagon Train, 
Outlavvs — dalyvavo apie 25- 
30 vaidinimų. Dabar Robert 
Harland turi ilgą kontraktą su 
televizijos bendrove, pastoviai 
vaidina filmų serijose “Target” 
ir “The Corruptors”.

Robert Harland šeima yra ka
talikiška ir labai religinga. Tu
ri tris mažus vaikučius. Jo žmo
na Jane mėgsta lietuvius, su
pranta nemažai lietuviškų žo
džių. Pats Robert Jurgaitis juo
kais prisimena iš jaunystės iš 
senelės išmoktą posakį: “Kad 
duosiu per galvą, tai žinosi”.

A-R-

[ Čia Jūs rasite didelį pasirinkimą gražių namų, sklypų,
• apartamenų ir tai žemiausiomis kainomis. Čia galite vi

sokeriopai apsidrausti; čia valstybinių mokesčių - taksų 
i blankai užpildomi.
£ ALBERT F. PETERS - Petrauskas

Lietuviškų produktų.
DUONOS. SŪRIŲ DEŠRŲ. SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO
krautuve

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

Perkant didesniais kiekiais pristatoma į namus nemokamai

JŪRATE NAUSĖDAITE (dešinėje su lazda) Walt Disney filme “Babes’in Toyland”. Liquor Store, Ine.

ROBERT JURGAITIS su žmona ir vaikais. Nuotrauka iš Lietuvių Dienų.

CAMBBIDGE. MASS.
Lietuvos nepriklausomybės 

minėjimas
Miesto majoras Edward A. 

Crane vashrio 16 priėmė Lietu
vos vyčių 18 kuopos atstovus 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventės proga. Audiencijoje da
lyvavo: kun. Vincentas Vaika
ičius, E- Puzinas, A. Marcin
kevičius. Iz. Vasyliūnas ir A. 
Jakutis. Prie miesto valdybas 
namų buvo iškelta lietuviška 
vėliava.

Kun. V. Valkavičiaus ir Lie
tuvos vyčių pastangomis vasa
rio 17 miesto viešojoje biblio
tekoje buvo surengta meno 
pteroda. Mergaitės, pasipuošu
sios tautiniais drabužiais, supa
žindino parodos lankytojus su 
lietuvių kultūra, jos menu ir Į- 
vairiais rankdarbiais. Paroda 
buvo rodoma ir per televiziją. 
Prie parodos rengimo daug pri
sidėjo Jonas Ninavičius ir Te
resė Savinskaitė.

Stasys ir Veronika Bartkai 
vasario 4 minėjo 50 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktį. Trys 
sūnūs ir marčios surengė jiem 
pagerbtuvių pokyli. Dalyvavo 
giminės, draugai, Įteikė gražių 
dovanų-

NEW BRITAIN, 'CONN.
Vasario 18 lietuvių svetainė

je buvo surengtas Lietuvos ne
priklausomybės šventės minėji
mas, sutraukęs gana gausiai 
publikos.

Minėjimui vadovavo Pijus 
Poškus. Hartfordo mišrus cho
ras, vadovaujamas J- Petkaičio, 
sugiedojo Amerikos ir Lietu
vos himnus ir keletą dainelių.

Sveikinimo kalbas pasakė šv. 
Andriejaus parapijos klebonas 
kun. dr- Benediktas Gaurons
kis, miesto majoras Julius 
Kremski, miesto tarybos narys 
Mockus. Pagrindinę kalbą pa
sakė Antanas Giedraitis iš Hart
fordo, Conn- Visose kalbose bu
vo pareikštos viltys, kad Lietu-

Po 5 dol. aukojo: Steponaus- 
kas, Steponaitis, Savonienė, V. 
Stašaitis, J- ščiuka, G. Stasiu
levičius, Kubilius, G. Krivickas, 
Kavaliauskas, J. Draučikas, Z. 
Gudynas, P. Naunčikas, J. Ra- 
'zevičius, V. Trečiokas, Gra
jauskas, J. Griškevičius,- P- Čer
niauskas, J. Plečkaitis.

Daug aukojo po 1 dol. Jų pa-

va išsikovos sau laisvę ir ne
priklausomybę.

Po kalbų vėl pasirodė mišrus 
choras ir sudainavo keletą dai
nų. Jaunimas, vadovaujamas J. 
Marijošienės, parodė trumpą 
scenos vaizdelį iš spaudos drau
dimo laikų. Berniukai ir mer
gaitės padeklamavo eilėraščių.
Publika programą priėmė gau- vardės neskelbiamos. Viso baž

nyčioje ir svetainėje surinkta 
630 dol-

Amerikos Lietuvių Tarybos 
vietinis skyrius visiems nuošir
džiai dėkoja už aukas ir atsi
lankymą minėjime. Ypatinga 
padėka priklauso kleb. kun. dr- 
B. Gauronskui, kuris uoliai lan
kė parengiamuosius posėdžius 
ir savo bažnyčioje padarė rink
liavą. P. Naunčikas

■ siais plojimais.
Lietuvos laisvinimo reikalam 

aukų surinkta: šv. Andriejaus 
lietuvių parapijos bažnyčioje 
— 347 dol., Varpo dramos klu
bas aukojo 25 dol., kleb. kun- 
B. Gauronskis — 20, Petras 
Raškevičius 10, Viktoras Abe- 
ciūnas 10, Kazimieras Giedrai
tis 10, šv. Rožančiaus draugi
ja 10, Dūda 7 (įol-

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER&WEBER
; Augščiausios kokybės produktai
: • Mūsų krautuvėse geriausios dešros • Kelionei ir TV užkandžiui, kumpiai, įvai- 
« riausios mėsos ir kiti produktai • Užeikite — įsitikinsite!

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6
• New Yorke — 1654 2nd Avenne — TR 9-3047 I Hempsteade — 310 Front Street — IV 3-5540

(Tarp 85 - 86 g-vių) Flushlnge — 41-06 Maln Street — HI 5-2552
! Ridgesvoode — 56-54 Myrtfe Avė. — VA 1-7068 Jackson Heights — 82-10 37th Avenne
; Astenijoje — 28-28 Stelnvay 8t- — AS 4-3210 * I — DE5-1154

___

Jono Romano vadovaujamo
je radijo valandėlėje sekmadie
niais dažnai kalba jo sūnus Jo
nas angliškai ir klausytojus su
pažindina su Lietuvos reikalais.

Kun. Antano Baltrašiūno, 
naujo parapijos klebono, sutik
tuvės buvo sausio 11. Banketo 
metu Įvairių organizacijų atstO; 
vai pasakė sveikinimo kalbas 
ir palinkėjo sėkmės naujoje pa
rapijoje- Per klaidą atstovo Pet
ro Radaičio kalba nepaminėta 
spaudoje.

Juozas Mackevičius, LDS 8 
kuopos ir klubo ilgametis sek
retorius, serga ir gydosi namie-

M. Kiškienė serga ir gydosi 
ligoninėje. linkime visiems 
greit pasveikti.

Mirusieji; Barbora Ribokienė, 
Antanina Levonaitienė, Bene
diktas Gužauskas, Paulina Sta
nevičienė, Petras Doneskas, 
Petras Petkevičius, Kazimieras 
Stasiūnas, Teresė Rendrienė, 
Gertrūda Minienė, Steponas Ur
bonas iš Brightono, Antanas 
Gervelis iš Brightono, Teodo
ras Koscielskas iš Brightono, 
Jonas Baranauskas iš Arlingto- 
no, Robertas' Vilis iš Arlingto- 
no, Antanas Jankauskas iš Wal- 
tham. Visi palaidoti bažnytinė
mis apeigomis. Karšt. Patr.

C. A. Volcet - Vokietaitis
ADVOKATAS

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

Tel. NEwton 9-6620

TO PLACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Call LO 3-7291

D1SPLAY

MAPLE RĘST HOME
Ruth & George Schnaderbeck — 
Owners and Directors. — “Happy 
Haven for Sunset Years.” Where 
the aged, handicapped enjoy 24 
hour care, cofnfort, pleasant atmo- 
sphere. Special diets. Dining room, 
tray Service. Reasonable. 61 Rose- 
stone Avė. West, Sayville, L.I., N.Y.

516 LT 9-4840 >

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

BRIDES TO BE
“The Proof is in the Taste” 

Order your Wedding Cake and 
Cookie Trays from —

The La Guli Pastry Shop
The finest in It^lian baked pro- 
ducts. Delicious Pastries, Cakes, 
Bread. Specializing in Wedding 
Cakes. Let us serve you. 29-15 
Ditmars Blvd. Astoria, L. I.

RA 8-5612

MODEL HOUSE 

FURNITURE
SAMPLE livingroom - sectional so
fa. 2 chairs, 3 tables, 2 lamps, dra- 
peries, picture, cost $1,100. BUILD- 
ERS CLOSEOUT $495. Also COM- 
PLETE BEDROOM $395. — Call:

RE 9-4056

REAL ESTATE

Ridgewood - Brooklyn. LIVE RENT 
FREE. 2 Story brick income pro- 
perty. Semi-detached, legal 3 fami- 
ly decontrollėd; finished basement, 
gas heat, storm windows. Excellent 
condition, 4 Catholic Churches and 
Schools in area. Near everything. 
(hvner. $24,000. — Tel. EV 6-1363.

Kas norely skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 5-7281

FESTIVAL RESTORANAS IR BARAS
VACYS 3TEPONI8, savininkas

40 East 26th Street, New York City, N. Y. 
TeL MU 3-2928

GERI PIETŪS IR VAKARIENE — JAUKUS BARAS

Salėje gali tilpti 200 žmonių
LIETUVIŲ SUSIRINKIMAMS SALE NEMOKAMAI 

Mielai kiekvienas bua sutikta*

S & G MEAT MARKET
buvusi <

J. MIRONO MAISTO KRAUTUVU !
Home-Made Bologna J

ANTANAS VAITKUS, vedėjas J
Papigintomis kainomis priimame užsakymus Į

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius

We take all orders special price for Weddings and Parties
340 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. — TeL Stagg 2-4328

Joseph Andrusis - TRAVEL AGENCY - R E AL ĖST ATE -Insurance

— HAVEJN 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., VVoodhaven 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, sav.

36-38-40 STAG6 ST. BROOKLYN 6, N. Y.

Telefonas: STagg 2-5938

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAYS LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMGND HJLL, N. Y.

Telefonas: Vlrginia 3-3544

WiTER GARDEN TAVERN, INC. 1
VYTAUTAS BELECKAS

SAVININKAS
1883 MAOISON STREET

BROOKLYN 27, N. Y.
(Ridgewood)

TeL EVergreen 2-6440

Salė vestuvėms, Ir kito
kiom* pramogoms. Be to, 
duodami polaidotuviniai 
pietos. Pirmos rOilee lle- 
tuvlikaa maistas prieina
momis kainomis.


