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Santykiai su de Gaulle tempias, su Chruščiovu atoslūgis

LAIMĖTA, BET TAIP PAT NUSIVILTA 
f!. Kennedy: Amerika atgavo pozicijas pasaulio opinijoj, 
bet namie vyriausybe gyvena nusivylimą dėl švietimo 
ir nedarbo. Pareiškimas dėl Kubos sukėlė naują audrą 
Kongrese ir spaudoje

De Gaulle opozicija 
blokavo Angliją ir
Amerikos planus 

Europoje
Kalbama ir rašoma daugiau

sia apie prez- de Gaulle pasi
priešinimą prez. Kennedy poli
tikai, apie Kennedy vyriausy
bės pastangas tą pasipriešini
mą palaužti. Iš kur tas konf
liktas tarp dviejų prezidentų ir 
kuo skiriasi jų siekimai?
AMERIKOS PLANAS: Atlanto 
bendruomenė Amerikos įtakoje

Kennedy vyriausybė vykdo 
programą, kurioje aktualūs 
du punktai.

Vienas — panaikinti Turki
joje. Italijoje, Anglijoje rake
tų bazes, jų vietoje Vidurže
mio jūroje laikyti povandeni
nius laivus su Polaris raketom, 
kurios saugotų Italijos ir Tur
kijos teritorijas. Turkijos bei 
Italijos kariuomenės taip pat tu
ri būti sustiprintos moder
niais konvenciniais ginklais.

Antras — sukurti Atlanto 
ūkinę bendruomenę, išplečiant 
dabartinės Europos ūkinės 
bendruomenės ribas- Tam tiks
lui į Europinę ūkinę bendruo
menę turi būti priimta Anglija, 
o netiesiogiai ir Amerika.

Šitas planas priimtas Euro
pos ūkinės bendruomenės ki
tų narių. Jam pasipriešino tik 
Prancūzija, kuri turi kitokį pla
ną.
bE GAULLE PLANAS: Euro
pos bendruomenė Prancūzijos 
įtakoje

De Gaulle siekia turėti savo 
atominę jėgą, nepriklausomą 
nuo Amerikos, tad atsisakė pri
imti Polaris raketas ir sustab
dyti pasiruošimus savai atomi
nei jėgai. Antra, de Gaulle sie
kia išlaikyti Europos kontinen
to ūkinę bendruomenę, nepri
klausomą nuo Amerikos, tad at
metė Anglijos įsileidimą Į Euro
pos ūkinę rinką.
AMERIKOS REAGAVIMAS: 
reikia de Gaulle izoliuoti

Amerikos vyriausybė pasi- ' 
ryžusi savo planą vykdyti ir, 
Christian Science Monitor tei
gimu, pradėjo “ilgą ir sudėtin
gą eigą“gen. de Gaulle izo
liuoti”: pakirsti prezidento au
toritetą tarp sąjungininkų ir 
Prancūzijoje, sudaryti opiniją, 
kad jis pasilieka vienas su sa
vo siekimais Europoje ir Pran
cūzijoje. Prezidentas Kennedy 
sausio 24 savo pareiškimuose 
spaudai apeliavo už Atlanto 
vienybę vardan neatšauktos ko
munizmo grėsmės laisvajam pa
sauliui, apeliavo už pasitikėji
mą Amerika tiek, kiek ir ji pa
sitiki Europa. Užsienių komisi
jos pirm. šen. Fulbright paskel
bė’de’Gaulle siekimus “naujo 
Napoleono romantinėm iliuzi
jom”. 0 sausio 23 Wkashingto- 
ne buvo ypatingai pagerbtas 
Jean Monnet, 
ropos ūkinės 
pirmatakas ir 
mas gyvuoju
pos simboliu Jam parodyta pa
garba, nes jis stoja už Atlan
to bendruomenę. Valst. sekrt. 
pavaduotojas Bali pasakė pa
gerbime kalbą, kurioje girda
mas Monnet, netiesiogiai kri
tikavo de Gaulle norą atgaivin
ti praeitį, dingusius simbolius 
ir formas.

prancūzas, Eu- 
bendruomenės 

įkvėpėjas, laiko- 
jungtinės Euro-

Briusely sausio 28 Europos 
ūkinės bendruomenės ministe-

DE GAULLE — VIENAS
KENNEDY IR MACMILLANAS — sustiprino savo vienybę.

Prez. Kennedy sausio 26 pa
skelbė, kad sustabdo požemi
nius atominius bandymus. To- 
kis sustabdymas reiškia norą 
sudaryti palankias sąlygas de
rybos su Sovietais dėl atominės 
kontrolės.

Eisenho\veris pajuto, kad pa
reiškimai apie de Gaulle jau 
pertempti, ir jis, nesutikdamas 
su de Gaulle linija, betgi pa
gerbė jį kaip didelį žmogų ir 
patriotą. Arizonos kongresma- 
nas J.J. Rhodes,- valsL sekr. 
pav. Bali pareiškimus įvertino 
kaip “arogancijos ir blogo sko
nio” reiškinius.

ka- 
de

DE GAULLE REAGAVIMAS: 
reikia Amerikos kapitalą 
Duoti

Sausio 24. tą pat dieną, 
da Kennedy atsiliepė apie
Gaulle. Prancūzijos informaci
jos ministeris po vyriausybės 
posėdžio pareiškė: Prancūzija 
nemato pagrindo, kad būtu kei
čiamas sprendimas, kuriuo ati
dedamos derybos dėl Anglijos 

JEAN MONNET IR GEORGE BALL

Anglijos ir Europos galima ateitis
— Washingtone spėliojama, 

Paryžius ims valyti proameriki- 
nius pareigūnus.

— Anglijoje opinija nusisu
ka nuo konservatorių darbie- 
čių link. Macmillanui pakenkė 
daug nepasisekimai su europi
ne rinka ir augantis nedarbas 
De Gaulle apie ateitį

Danijos ministeris paskelbė.

riy posėdy Prancūzijos ministe- 
ris de Murville tvirtai užtren
kė duris Anglijai Į bendruo
menės rinką. Valstybės sekr. 
Rusk Kongreso komisijoje pa
reiškė, kad Prancūzija laiko- 
Angliją Trojos arkliu, kuriuo į 
Europos rinką turi įeiti Ameri
kos įtaka, o de Gaulle nori šią 
įtaką iš Europos išstumti.

ministerius 
kapitalo in- 
bendruome-

tiesioginis

priėmimo Į Europos ūkinę ben
druomenę- Tą pat dieną Pran
cūzijos finansų ministeris pa
skelbė, kad Jis prašys bend
ruomenės finansų 
apriboti užsieninio 
vesta vi mą Europos 
nės kraštuose. Tai 
atsakymas Amerikai, nes. Chr. 
Science Monitor pranešimu, 
dvi Amerikos firmos. Chrystler 
Corporation ir Libby. McNei- 
land and Libby, buvo paskel
bę savo naujus projektus in- 
vestuotis Europoje.

Taip padėtis šiom dienom 
tempiasi. Kanclerio Adenaue
rio viltys ir pastangos įtampą 
atleisti nepasiteisino. Ir anot 
Chr. Sc- Monitor, niekas nega
li numatyti laimingo galo.

kad pasikalbėjime su de Gaul
le jis išgirdo sausio 26 de Gaul
le pilna pritarimą Danijai da,- 
lyvauti europinėje rinkoje, ir 
de Gaulle taip pat ^pareiškęs, 
jog ateis laikas, kada iš Euro
pos pasitrauks abeji — ir So- 
vieti ir Amerika. De Gaulle 
dabar ima remti Ispanijos ir 
Portugalijos interesus.

KAS VĖL DAROSI KUBOJE IR DĖL KUBOS
Kubos klaiisūziąs atgijo. Ne

vienodas žinias apie ją skelbia 
vyriausybė ir opozicija. Sausio 
24 prez. Kennedy spaudai ra
minamai pareiškė:

— Nuo spalio tepastebėtas 
vienas laivas, kuris galėjo bū
ti su kariniu kroviniu. Tačiau 
nėra jokių įrodymų, kad tai bu
vo ofenzyviniai ginklai- Kubo
je tebėra 4500 sovietų techni
kų. kurie buvo priskirti prie 
raketų; kiti junginiai, viso 16- 
17 tūkstančių, stato barakus.

Šen. K.B. Keatingas sausio 
23 pareiškė:

— Sovietai gabena ginklus į 
Kubą; jų jėga dabar 10 kartų 
stipresnė nei pernai liepos- 1; 
Kuboje sovietų karių, organi
zuotų į karinius junginius, esą 
20.000. Turi Mig kovos lėktu
vus. kurie gali atomines bom
bas nunešti į J. Valstybes *ir lo
tynų Amerika Aš nežinau — 
sakė senatorius —. ar jie turi 
atominius ginklus; aš tik sakau, 
kad jie turi priemones atomi
nėm bombom pasiųsti.

N.S. News . .. skelbė liudi
ninko iš Kubos žinias:

Mercury
Gemini, 
dviejų kelionei dviem

numatoma jau 
kuri bus pa-

Naujas keleivis apie žemę 22 kartu
Iš Cape Canaveral balandžio 

2 bus pleištą Mercury raketa 
astronautas Leroy G. Cooper. 
Jr. Ji apskris 22 ratus. Kelio
nė truks 34 valandas. Numa
toma. kad jis turėtų ir užmig
ti.

Po 
raketa 
ruošta
savaitėm. Tai vis pasiruošimai 
galutinei kelionei i mėnulį. Pas
tarojoje bus trys keleiviai, ji 
būsianti paruošta apie 1970
šalčiai ir Europoje

Europoje šalčiai, pūgos taip 
pat. Užšalo Dunojus ir Reinas. 
Sicilijoje palmes apsnigo. Gib
raltare siautė hurikanas 110 
mylių greičiu. Sąsiauris tarp 
Danijos ir Švedijos užšalo, ir 
tarp dviejų valstybių susisieki
mas palaikomas ledu dviračiais. 
Užpustė prie Svarcvaldo ne

■— Sovietai turėjo 88 rake
tas, išsigabeno 42, liko 46. Ku
boje yra 10,000 musų kariuome
nės ir 12.000 nerusų “tarptau
tinė brigados”.

Castro paskelbė, kad suim
tos dvi pogrindinės grupės — 
Amerikos šnipai.

Oregono dem. Morse, lotynų 
Amerikos reikalam komisijos 
pirmininkas, sausio 25 pradė
jo apklausinėti dėl padėties 
Kuboje.

Pakistaną jau traukia į Maskvą
Sovietai pakvietė Pakistano 

žurnalistus ir kultūrininkus. 
Pakvietė taip pat naftos pra- 
moninikus bend r a d a r biauti. 
Maskva mėgino ištirti, ar Pa
kistanas ims iš Maskvos ūkinę 
ir technikinę pagalbą. Maskva 
sujudo rodyti iniciatyva ry
šium su Pakistano artėjimu su 
kom. Kinija. Su Kinija jau su
sitarė Pakistanas dėl sienų.

Pakistanas yra Vakarų są
jungininkas ir dalyvis dviejose 
sąjungose Cento ir Seato. Ta
čiau veržiantis kom. įCinijai į

tik automobilius, bet ir trau
kinius.
VENGRIJOS AMNESTIJA MO

KAMA UŽ JT TYLĖJIMĄ 
Vengrijos komunistinė val

džia rengia amnestiją politi
niam kaliniam, kurie kalėjimuo
se yra nuo 1956 metų sukili
mo. Tai atsimokėjimas už tai, 
kad Amerika gruodžio mėn. pa
siūlė rezoliuciją perduoti Ven
grijos klausimą gen. sekreto
riui. kuris savo ruožtu klausimą 
iš J. Tautų darbų tvarkos iš
ėmė. Tačiau Vengrijos valdžia 
pastebėjo, kad ta amnestija te- 
lies 20 asmenų.

— Ceilonas nacionalizavo 
naftos šaltinius. Amerikos kom
panijos Esso ir Caltex pareika
lavo atlyginti 3.6 mil.

— Vienoje pagausėjo politi
niai grobimai, kuriuos vykdo 
komunistų agentai.

Prezidento Kennedy patarė
jų eilėje vieni priskiria pirmą 
vietą jo broliui Robert Kenne- 
dy, vyriausiajam valstybės gy
nėjui, kiti McNamarai, apsau
gos sekretoriui. Jeigu įtakingi 
abudu, tai McNamara daugiau 
apsaugos reikalais, <R. Kennedy 
visais bendros politikos reika
lais. Su juo U.S. Nęws and 
World Report žurnalas turėjo 
pasikalbėjimą. Iš’ R. Kennedy 
gausių pareiškimų išskiriame 
kelis, kurie rodo, kaip vyriau
sybės žmonės vertina savo nu
veiktus darbus per tuos dve- 
jis metus ir koki rūpesčiai jiem 
stovi prieš akis.
KAS YRA SVARBIAUSIA, 

VYRIAUSYBĖ YRA 
PASIEKUSI?

R. Kennedy mano, kad
Amerikos pocizijų atgavimas 
pasauly- Prieš dvejis metus pa
saulis kreipė dėmesį, ką daro 
Chruščiovas ir komunizmas. I- 
niciatyva buvo jų rankose- Pa
dėtis dabar pasikeitusi, kada 
Amerika per tą laiką sustipri
no savo karinę jėgą, ‘padarė 
naujos pažangos erdvių tyrime 
ir pademonstravo savo inicia
tyvą dėl Kubos.

Kiek Amerika sustiprino sa
vo karines jėgas, rodo faktai: 
Polaris povandeninių laivų skai
čius padvigubėjo. Minuteman 
raketų skaičius pakilo 75 proc. 
divizijų skaičius iš 11 pakilo 

KO

tai

Šen. Goldwateris__pąr£jškė^ 
reikalavimą tirti ir buvusią 
invaziją, nes vyriausybė žinias 
slepianti ir visuomenei tikro 
vaizdo neduodanti.

Atrodo, kad Kubos klausi
mas* virsta vėl kova tarp pozi
cijos ir opozicijos. Pirmenybę 
turi respublikonas šen. Keatin
gas tuo, kad jiš pernai anks
čiau už vyriausybę aliarmavo
Kubos grėsmę ir buvo teisin-; je. Prezidentas tam planui pri- 
gas- tarė, tad ir prisiėmė' viešai at

sakomybę. (Šitas pareiškimas 
apie J. Tautu įsikišimą labiau
siai palietė kongreso narius ir 
respublikonai ėmėsi iniciaty
vos, kad invazijos klausimas 
Kongreso būtų iš naujo tiria
mas).

Kuba tebėra rūpestis vyriau
sybei. R. Kennedy neminėjo 
apie esamus sovietinius karius 
Kuboje. Jis kalbėjo apie pogrin
dinės veiklos mokyklas, kurios 
Kuboje rengia pogrindininkus 
kaimyninėm valstybėm. Tiesio
ginis pavojus labiausiai gresia 
5-6 valstybėm. Yra visai 
aišku, kad tie, kurie sprogdino 
Venezueloje naftos įrengimus, 
turėjo ryšius su komunistais ir 
Castro. Lapkričio mėn. suimti 
Castro agentai New Yorke. kur 
jie turėjo vykdyti taip pat sa
botažo veiksmus. Dabar žinia, 
kad iš atitinkamų kraštų atga
benami komunistai į Kubą, jo
je kelis mėnesius treniruojami, 
aprūpinami instrukcijom, gink
lais, literatūra, pinigais ir vėl 
grąžinami jau akcijai.

Vidaus gyvenime didžiau 
sias nusivylimas negalint nieko 
padaryti švietimo srity —trūks
ta patalpų 130,000 klasių. Gy
ventojų skaičiui augant, trūku
mas bus dar labiau jaučiamas, 
jei nebus padaryta reikalingų 
žygių.

Didelis rūpestis yra ir ne- 
: darbas — 6 proc darbo jėgos 

yra be darbo, ir tautos gamy
binis pajėgumas .tėra išnaudo
jamas tik 83 proc.

Čia suminėtos sritys, kuriose 
vyriausybė nieko negalės pada
ryti, jeigu Kongresas neišleis 
tam tikrų įstatymų ar nepa- 
skirs pinigų.

pietų Aziją, Pakistanas įsitiki
no, kad nei Cento, nei Seato, 
nei J. Tautos neužtikrins jo
kios pagalbos prieš Kinijos ag
resiją. Tad sujudo laiku ieško
ti susitarimo su Kinija- Dar la
biau pastūmėjo Pakistaną į ko
munistinę pusę, kada Amerika 
ir Anglija aprūpino ginklais In
diją. Ginklai duoti kovai su Ki
nijos agresija. Pakistanas sako, 
kad tie patys ginklai gali bū
ti nukreipti ir prieš Pakista
ną, kurio pasieny Indija laiko 
pagrindines savo kariuomenės 
dalis.

Baltuosiuose Rūmuose į- 
ūkiniais klausimais lai- 
W. Heller prieš Douglas

taką 
rrėjo 
Diliom kurio idėjos laikomos 
per “konservatyvios”.

— Prez. Kennedy gegužės 1 
paskelbė “teisės diena” ir ra
gino, kad tą dieną amerikiečiai 
pasiryžtų veikti už teisės vieš
patavimą valstybėse ir tarp 
valstybių.

— Baltieji Rūmai paskelbė, 
kad gandai, jog A. Stevensonas 
pasitraukia iš atstovų J. Tauto
se. esą be pagrindo.

— Čekoslovakijos finansų 
ministeris pranešė, kad žemės 
ūkio gamybos vaisiai 1962 su
mažėjo 6 proc, tai labai pa
sunkino krašto ūkį šiem 1963 
metam.

— Indonezija reikalavo, kad 
J. Tautos perduotų N. Guine- 
ją, nelaukdamos gegužės 1. Rei
kalavimas atmestas. 

iki 16. Chruščiovas tai žino ir 
realiai įvertina. Atsiliepdamas 
į kom. Kinijos vertinimą, kad 
Amerika esanti popierinis tig
ras, Chruščiovas pridėjo: betgi 
tas tigras turi dantis.
KUO LABIAUSIAI VYRIAUSY

BĖ YRA NUSIVYLUSI?
Užsienių srity tai negalėji

mas pasiekti susitarimo dėl a- 
tominių bandymų kontrolės. 
Dėl “pažangos sąjungos” loty
nų Amerikai pakelti ant kojų? 
Taip, programa neveikia kaip 
reikiant, bet R. Kennedy guo
džiasi, kad per paskutinius 3- 
4 "mėnesius padėtis pagerėjo. 
Nusivylimas dėl Berlyno sie
nos, kuri atsirado šios vyriau
sybės valdymo metu? Taip, bet 
R. Kennedy laiko, kad ta sie
na liudija komunizmo silpnu
mą. Dėl Kubos nepavykusios 
invazijos? Invazija nepavyko, 
bet R. Kennedy nuėmė spau
dos daug kartotą kaltinimą, kad 
vyriausybė pažadėjusi invazi
jai oro priedangą, o jos neda
vusi. R. Kennedy griežtai pa
reiškė, kad vyriausybė nebuvo 
pažadėjusi duoti J. Valstybių 
oro priedangą- Jis neneigė, bet
gi, kad oro priedanga turėjo 
būti iš vidurio Amerikos. Ame
rikos karo laivam, kurie stovė
jo prie Kubos buvo duotas į- 
sakymas nedalyvauti akcijoje- 
Pagal R. Kennedy žodžius šeš
tadieni buvo bombarduoti Ku
bos uostai. Betsukilo aštri re
akcija JT, kai išėjo 
Amerikos dalyvavimas 
joje. Tada prezidentas

1 jquq antros, oro atakos, 
rėjo būti pirmadieni tam tikru 
bendrame plane numatytu lai
ku. Oro priedanga buvo per 
maža, R- Kennedy pareiškimu, 
bet ne dėl prezidento kaltės. 
Nors prezidentas prisiėmė at
sakomybę už nesėkmę, bet pla
nas buvo paruoštas Pantago- 
no ir ČIA ir turėjo’ būti įvyk
dytas labiausiai ČIA priežiūro-

aikštėn 
invazi- 

sulaikė 
kuri tu-



gėjai nei

SIŲSKITE Į LIETUVĄ IR SSSR

ŽIEMOS SEZONO DOVANAS

370 UNION AVENUE BROOKLYN II, N. Y.

Savininkė: O. LABANAUSKAITĖ

Siuntiniai į LIETUVĄ ir kitus kraštus

(Z. JURAS)

Pasinaudokite mūsų geriausiu ir asmenižku patarnavimu!

Judrumo ir naujumo Įbsšb 
kai kurio jauni kunigai, kuriem 
yra tekę mokytis Europoje ir 
suaipadinti su socialinės pažan*

piktadatybės jau vieb iš kace- 
tuose buvusių lietuvių b*' savo 
pergyvenimus paskelbusių net 
atskirom < knygom | jfGervydas^

YraT apaštalų ir tarp pasau
liečių. tekumas taip- pat Chilė- 
je Santiago miesto advokatas 
GuiUelmo Videta, 27 metų vy
ras, kuris su tėvais gyveno ge- 
riautojemiesto dalyje. Prieš 
keistų mėnesių'Vktela paliko 
advokato praktiką ir persikėlė 
pas tuos, kurie 
gyvena, pastojas jiem padėti. 
Jis atmetė tabdarą, kori jo su-

^Te aš 
□tų ta
ri fino-

200 Orchard St. Tel. AL 4-8319 New York 2, N. Y.

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Mes--GARANTUOJAME KIEKVIENO SIUNTINIO 
PRISTATYMĄ LAIKE 3 SAVAIČIŲ.
Mūsų padarytos sąskaitos, siunčiant siuntinius per 
mus, smeiks Jums teisę, gauti mokesčio nuo Jūsų 
uždarbio sumažinimą (Ineome Tax).
Pakvitavimą su siuntinio gavėjo pandų, pristatome 
kiekvienam siuntėjui. ■ ,

tentam. JLimos kardinolas pra
dėjo pamokslus apie socialini 
teisingumą ir susilaukė spaudi
mo iš turtingųjų katalikų. “Mes 
sutinkam, kad jūsų tiesa, bet sos ir reikalavimus kelti algas, 
padėtis yra tokia opi, kad mes 
negalim rizikuoti leisti bombai 
sprogti”. Talca vyskupas po 
pamokslo apie socialinį teista-* 
gumą susilaukė pastabos: “Kam 
jūs apie tai kalbat. Tai ne jū-

187 ORCHARD ST., N. Y. C.
didmenų ir matmenų prekyba

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

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižžūreti!

Vienybės 
koncerto proga, papildė Lais
vėje sausio 22 R Mizara. Pa
pildė informacijom, ž kurių 
galima suprasti, kas tie Vieny
bės kalbami “įprastimai vei
dai”: girdi, koncerte nedalyva
vęs nei gen. konsulas J. Bud
rys, nei prel. J. Balkonas, nei 
dypukai ir kt- Papildė ir jų pa
smerkimu: girdi ‘/tai ne tik gė
da, bet ir biauru”.

Po tokio bendro pasipiktini
mo prisimeni, kad lygiai prieš 
metus tas pats laikraštis siūlė
si Vienybei su bendradarbiavi
mu, rašydamas: “Mirus Juozui 
Tysliavai, jo redaguota ‘Vieny
bė’ blaškosi. ‘Laisvės’ redakto
rius R. Mizara kvietė ‘Vienybę’ 
įsijungti į eiles tų, kurie plėstų 
su savo tauta tėvynėj platesnį 
ryšį” (Laisvė 1962.1.16).

Ar tada Vienybė ką atsakė 
ar visai nieko, nebuvo paskelb
ta. Bet dabar R Mizra su pa
sitenkinimu pranešė, kad V. 
Tysliavienė Lietuvoje “elgėsi 
korektiškai” — ne taip kaip

vyskupijos pačios dalina savo 
turimas žemės. Brazilijos šiau
rės rytuose bažnyčios organi
zuoja kaimiečių sindikatus bo

sų reikalas”. Natai vyskupi- vai prieš dvarininkus; organi- 
jos vyskupas, Brazilijoje, buvo zuoja koperatyvus, darbininkų, 
įspėtas: “Jūs turėtumėt melstis, 
o ne kiršinti”. Kolumbijoje jau
nas kunigas su entuziazmu ėmė
si bendradarbiauti su Peace 
Corps savanoriais. Tai nepati
ko pertpiečiam. Ir sekmadienio 
rinkliavoje buvo tik smulkūs 
pinigėliai- Ilgiau taip sabota
vus, kunigas turėjo prašytis iš
keliamas, nes neturėjo nė ko

“Kuraitis ir Jokūbas”. O pati 
Vienybė pranešė, kad V. Tys
liavienė atliko daugiau nė nu
gabendama vyro pelenus į Vil
nių — dabar bus rodomi “nau
jausi filmai iš V- TysMavienės

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilonės skaros ir 
šalikai

sės įsakinėti “įprastiniam vei
dam” ar visuomenei, kad ji da
rytų taip, kaip nori rengėjai. 
Kiti turi teisę galvoti: jei .ren

toseeilėse į- 
tCrnliė r-uepat 

-S-.’

Kyla tarp jų ir herojinių a- 
paštalau jaučių figūrų. Plačiai 
pagarsėjęs Chilės 34 metų jė- 
zuitas Gonzalo Arroyosu trim 'T
aukštųjų mokymų diplomais. gUILLERMO VtOELA(Sįrtiti»gtf) «tterūpinę» kaip padėti savo krašto 
Kaip agronomas specialistas jis vargšams. ’ • ■ . i ’

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

Tikra lietuviška bendrovė, vienintelė, patarnaujanti 
tautiečiams jau virš 20 metų.
Pasiunčiame: Medžiagas^ avalynę, gatavus rūbus, siu
vamas mašinas, maistą, ir visa kita, kas yra leidžiama

Tokiose sąlygose kaip revo
liucija skamba popiežiaus Jo
no XXIII enciklika Matar ' et 
Magistre.

Europoje į socialinį teisingu
mą buvo atkreiptas dėmesys su 
popiežiaus Pijaus XI raginimu 
imtis socialinių reformų su di
deliu palankumu. Tai buvo 
prieš 32 metus. Lotynų Ameri
koje buvo tada sunku net aną 
raginimą paskelbti. Chilės ar- 

Amerikos vyskupų tarybos vi**> Mvyskupo atstovai porą savai- 
cepirmininkas, atlyginimo gau- čių derėjosi su EI Diario Hus- 
na 40 dol. mėn. trado redaktorium dėl paskel-

VaUvejent M*way: CANAR8IE Urte — išHptl Lorimer stotyje; 
JAMAICA Line — Hevree stoty)*, CROMTOWN Line — Metro
politan 8t

nas čilietis, tūris tūri gerą bu
tą, negali vakare gultis į tavą, 
nepasaaiškįbęs su .sąfine, ar jis 
ką nors yra padalęs skurdžiam 
padėti”.

“Mūsų dar mažai, — aiški
nę vienas jaunas kunigas, — 
bet mūsų sąjūdis auga”.

"Artimiausi motai pasakys, 
ar tetos permainos atėjo laiku", 
baigia apžvalgą Look žurnalas.

te Teisingos muito pritaikymas, rūpestingas supakavi- 
mas ir greitas išsiuntimas — mūsų specialybė.

■ Teikiame teisingiausius patarimus kaip pigiausiai su- 
uaryti gerą situiurų.

-48 Vietoje galima nusipirkti visokių medžiagų, batams 
odos, kavos, fokolado, muilo, stiklo rėžtukų, mašinė
lių plaukams kirpti, skustuvų, sieninių kilimėlių, 
pliušinių lovatiesių ir staltiesių, kojinių, skarelių ir 
irt. Kaine* konkuruoja su Orchard gatves kainomis. 
vk xww X6KO gyvenantieji savo cruktub gįui 'pri* 
riesti psšta&r -kitaip- Jie tuojau gaus daiktų sąrašą 
i? sąskaitų, Siuntinys išeis gavus pinigus.

Vienybėje sausio 18 Pranė 
Lapienė labiausiai kreipė dė
mesį Į tai, kad Vienybės kon
certe “salė neužpildyta, o pir
mose eilėse, vietoje įprastinių 
veidų, matėsi daugumoj man 
nepažįstami žmonės 
viena,, o d^ngejįfc yie 
mosi, kodėl mųyyr 
ma, buvo atsakymų, kurių vie
nas dominavo, būtent, kam 
Tysliavienė vyko į Lietuvą, ji 
tuo sau duobę kasanti.”

Pažymėjusi tokiu būdu pub
likos negausumo ir naujų žmo
nių vietoj įprastinių veidų at
siradimo faktą, autorė ėmė 
smerkti kažką, ką ji vadino ... ^ 
“ultrapatriotais”, kurių nepasi- h 
klaususi Tysliavienė, vykdama 
į Lietuvą. Ėmė smerkti taip p*at 
kažką,, kas gresia “ir mūsų mu
zikams bei dainininkams įsa
kyti kam rodytis ir kam ne”- 

Gali sutikti ir kiti su pasmer
kimu tiem, kurie nori įsakinėti. 
Šame krašte kiti papročiai kaip 
sovietiniame režime: čia nie 
kas negali įsakinėti, kas kur tu
ri vykti ir rodytis. Laisva valia 
vyko Tysliavienė. Bet laisva va
lia ir į koncertą vyko tie “ne
pažįstami žmonės”, laisva valia 
nevyko ir tie Vienybės vadina
mi “įprastiniai veidai”. Koncer
to rengėjai neturi taip pat tei-

naeji 
nei “įprastinių veidai”, nes Ąne 
pirmuosius atsiliepė laikraštis 
pagyrimais, o antruosius pa
smerkė pasityčiojimu- Ginti, 
gal būt dėl to jie neatvyko, kad 
koncertas buvo neptųjcdiarioje 
vietoj, ^‘kurjįitimaišnesamaba- 
ro nei užkaifcų”. Tokio, pasi
tyčiojimo vargiai yra nusipelnę 
ir tie “įprastiniai veidai” ir tie 
lankytojai, kurių gausiai susi
rinkdavo į ankstesnius Vieny; 
bės koncertus — argi jie tada 
susirinkdavo dėl to, kad šali
mais buvo baras ir užkandžiai?

E kalbos apie koncertą ir jo 
lankytojus nuėjo autorė į “keis
tus laikus”, kada Lietuvos prie
šai nevienodai traktuojami “Ar 
kada kas matęs baisesnį reži
mą, kokį vykdė Hitleris, bend
rai vokiečiai? Bet. -.” aš dar ne
su ir spaudoje mačiusi didesnio 
vokiečių piktadarybių pareiški
mo. O jos gi nė kiek, nemažes
nės už rusų”.

• Autore turi laisvę taip gal
voti. Bet tai nereiškia, kad ir 
kiti turi taip galvoti. Kiti turi 
laisvę nesilaikyti takto “uitra- 
nactonatistinto” galvojimo ir 
girti “bendrai vokiečius” ar 
bendrai rusus. Kiti .smerkė vo- _. .__ . „ ,

apsilankymo Lietuvoje , rodys, 
kaip “dabar atrodo įžymesnės 
Lietuvos istorinės vietovės, 
Druskiniiikai, Trakai ir kt”, va
dinas, rodys filmus, kuriuos 
jai Lietuvoje įdavė.

lumbįjos bažnyčia tnri apie 2, 1 ii.ii 'i |įi
5 proc. iestaš, inaMang uŽ lOO 
miL doL Limųje hažųySai pri- taftų min&d. Bet jMsta 
klauso 'i įĮoc?
vybės. Tačiau tie turtai kaip %ftak ^nddMorių padttĮ 
tonacijos apkrauti įMirięm są-; 7
lygom ir sunkiai paver&mi Iri- nuo. poptoHam nesąmonė 
ti^dom vertybėm- ToMft įrąlyaaa privertei

J. w „ • —-■ J!* A- a aT t 'į*T . i.z*
,xTecu» Mflnyocs pMNngos \ •

aėriiįboti ouo furiS? IraMbti vy tyiilt A? tylą Rnoutoja
Kunigų maža. Lotynų Ameri- * - ... 2 V-.. ».

koje labiau nei kur titro* ak
tualu, kad būtų teista tam tik
rus . bažnytinius patarnavimus 
Sffikti pasauhečiam. Matyda
mas tokią kunigų stoką lotynų 
Amerikoje, popiežius kreipėsi į 
šiaurės Amerikos vyskupus, 
kad per 10 metų pasiųstų 10 
proc. savo turimų kunigų į lo
tynų Ameriką.

Antra,
vyskupijos ir parapijos labai 

neturtingos*
Limos mieste, parapijoje, ku

rią aptarnauja amerikečiai Ma- 
ryknoll tėvai, sekmadienį baž
nyčioje lankosi 7,500 žmonių, o 
aukų per savaitę surenka 100 
dol. Bet ir tai pajamos čia esą 
dar 8 kartus didesnės nei kitur. 
Panamos miesto arkivyskupija 
tari pastatą, už kurį gauna 
nuomos mėnesiui 300 dol Tai 
pagrindinės pajamos. Sekma
dienio rinkliavos duoda 20 dol. valgyti. 
Vyskupas augziliaras gauna dėl 
to algos mėn. 100 dol.

Santiago, Chilėj, kur padėtis 
dar esanti geresnė, arkivysku
pija turi 2,250,000 katalikų. Pa
jamų turi metam 165,000 dol. 
Trys ketvirtadaliai yra aukos, 
donacijos. Ketvirtadalis iŠ nuo
mos. Temuco, Chilėje, vysku
pas mėnesiui gauna 50 dol prie 
buto ir išlaikymo. Talca vysku
pas, kuris yra sykiu ir lotynų

Kiutotones asmuo tiudtoto buvusią vokiečių grėsmę, kad , T ... . . _
iilridom padanįti turi sumokė- nutremtų akis nuo boftevikų- . . y*"1* kad skrie
ti por motu* 52B tol., o kotu- rusų esamos grėsmės. Taip ras- tai'smnafiiB jų radųo kliudy-
riy —niny tema 2,112 tol. darom anksčiau komunistinė- mą’ pasirašė ėjų
ločiau yra padidėjusios ir pa- je Laisvėje; pastaruoju metu metų kulturinMi raainų sutorU-
jamos. Tbkiu būdu dabartinis tai protarpius randame ir 'Vie- Pranctai|a rengia bazę sa- 
Amerikos gyventojas esąs ma- nybįje. vo busimiem atominių bombų
bau apkraujamas nei 1945 ka- Autorė sakos neskaičius sprogdinimam GamMer archi- 
ro metu. spaudoje didesnio paryškini- pelage, Padfike.

10-kartų didesnės nei 1940, ka
da New Deal programa pasiekę 
viršūnę, didesnės net negu 
1945, kada karo taftų biudže
tas buvo pasiekęs savo viršūnę 
98.3 bilijonus.

Tų išlaidų yra du kartu dau
giau nei Amerikos gyventojų dabartis ir to rotom^ 
per metus išleidžiamų pinigų T ’ .automobiliam, baldam, skalbta- K^

bai, bet ir Amerikai. Apie ši- 
mosom mašinom ir kitiem na- ^3]^ grėsmę kiti ir kal

ba. Kai kas nori kalbėti apie

Prezidento Kennedy biudže
tas 98.8 bilijonai yra didžiau
sias lig šiol biudžetas Amerikos 
istorijoje. 'Jo numatytos. išlai
dos bus 30 karta didesnės nei .. ,. ..... , .w\^NewlUlma 106605 naaus 11 P1*1*5 darbus’ 

pnes wew rieai programą, Q vokieėius”, smer
kė rusus bolševikus 'ir okupa
ciją, o ne bendrai rusus. Tarp 
nacių vokiečių ir rusų bolševi
kų dabar yra tas skirtumas, 
kad vokiečiai naciai yra jau __ ... . _ . 
praeitis, istorija, ir ju grėsmės Vienybes ir Laisves žuuos ir

“"Tušą, |J||įįįį nuomonės daro labai prasmin-
gą koncerto aprašymą Vieny
bėje: kad pirmose eilėse nebu
vo “įprastinių veidų”, o buvo 
jau “nepažįstami žmonės”.

JEMukubiM* JOaų- duaUni- JOsų draugams -ir giminėms | bet kurią 
SSSR dali. . . . - ..... Licensed by Vneshposiltorg
•iUNTlNlAi APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAI 
S «1 n —j G/tvAJAS NIEKO NEMOKA ——/ ‘ >
Visuose mūsų skyriuose jūs rasite dideli pasirinkimą medžiagų 
inoteriškfems ir vyritidems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti- 
mamt pigiau nei oet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kainaraščių rąžykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių:
• NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue----- --------- - AL 4-5460
• NEW YORK 11, N. Y. — 135 W. 14th Street---------- * CH 3-2583

•ia^BROOKLYN 11, N. Y.370 Union Avenue-----------  EV 4 1052
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue ------------- OI 5-8008
• ATHOL, Mase. — 61 Mt. Pleaeant Street---------------- CH 9-8246
• BOSTON 18, Mase. — 271 Shawmut Avenue------------- Ll 2-1767
• SOUTH BOSTON, Mass. — 359 West BroadVvay .... Tel. 268-0068
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fiilmore Avenue-------------- TL 6-2674
• CHICAGO 22, III- — 2222 W. Chicago Avenue  --------  BR 8-6966
• CHICAGO 8, tlL — 3212 So. Halstead Street ---------- WA 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ---------- TO 1-1068
• OETRO1T, Mtch. — 7300 Michigan Avenue-------------VI 1-5355

. • GRANO RAPIDS, Midi. — 606 Bridge St, N.W-------GL S2256
• HAMTRANCK, Mteh. — 11333 Jos. Campau -----------  TO 7-1575
• HARTFORD, Conn. — 132 Franklin Avė.; C H 6-4724 / 2338030
• IRVINGTON 11, N. J. — 762 Springfield Avė.___ ES 2-4685
• YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Ftfth Avenue----------- Rl 3-0440
• YONKERS, N. Y. — 235 Nepperhan Ave^____ :----- - GR 6-2681
o LO§ ANGELES 22, Galit. — 960 So. Atlantic Blvd. _ AN 1-2994
• LAKEWOOD, N. J. — 126 - 4th Street--------------------- FO 3-8569
• NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue ---------- Bl 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congrees Avė_____ ____  LO 2-1446
• PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street ___________  MU 4-4619
• PASSAIC, N. J. — 176 Market Street ___________  GR 2-6387
• PHILADELPHIA 23, Pa. —- 525 W. Girard Avė. __  PO 5-5892
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1015 E. Carson Street ___  HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street ____  F1 6-1571
• WATERBURY, Conn. —_6 John Street ------------------ PL 6-6766
• WORCESTER, Mase. — 174 Millbury Street-----------  8W 8-2888
• VINELAND, NJ. — W. Landi* Avė, Greek Orthodox Club Bldg.
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gal mums kokią kalbelę? Būtą 
didelė garbė”. Visi mano, kad 
Kujnpūojis tai jau toks iškal
tais, protingas, ^mokslingas •. 
O čia pasirodė.

— Bet, Lėlyte ta mano, aš

žygis — sukilimas — pavyks? 
O jei ir pavyks, tai kaip rea
guos į jį Lenkija, Vokietija ir 
ypač Santarvės valstybės su 
PTančūzija priekyje?

Laimingu būdu turėjome tuo
met tris vyrus, kurių drąsa, 

sugebėjimas nulėmė 
tolimesnių įvykių raidą. Buvo 
tai ministerio pirmininko kėdė
je sėdėjęs Ernestas Galvanaus
kas, kuris, kad ir su tam tikrais 
rezervais, žygiui pritarė ir da
vė įsakymą jį remti; Jonas Bu
drys, kuris kiek anksčiau buvo 
pasiųstas į Klaipėdą padėčiai iš
tirti ir kuris atvežė konkretų 
sukilimo sumanymą ir apsiėmė 
tam žygiui vadovauti; ir Erdma- 
mas Simonaitis, kuris atstova
vo Mažosios Lietuvos lietuvių 
valiai ir žygio eigoje nesusvyra
vo. šių trijų vyrų suminėsimas, 
žinoma, nė kiek nemažina kitų

palydovų. Pasiklystų...
— Na,-jau na! — abudu už

rikome. — Vilnius ar Kaunas 
tai ne New Yorkas.

Skiedra pasižiūrėjo į mane 
ir pabakšnojo sau į makaulę. 
Supratau, jog jis norėjo pasa
kyti: vieno šulo trūksta...

— Begėdiškai giriesi ir me
luoji- Ten buvo raudonasis šu
las. Dar su juo pasiglėbesčiuok,

buvo 
valsty

bėms kariškai intervenuoti ir 
padėtį atstatyti. Turėdamos gal
voje Sovietu Rusijos įsikišimo 
pavojų,- Santarvės valstybės 
Lenkiją nuo to žygio sulaikė. 

Sunkiausiai buvo su Pran
cūzija, kuri valdė Klaipėdos 
kraštą visų Santarvės valstybių 
mandatu. Po pirmojo pasauli-

palaidiem barščiam...
Virvelė nudrožė pro raudo

ną šviesą, rankomis mostiguo
damas. Jokia mašina negalėjo 
užgauti, nes aiškiai matėsi, kad 
žmogus nesusigraibo, kur, ka
da ir kaip reikia eiti.

Mudu taip pat palikome lie
tuvišką Grendstrytį.

renrijos nutarimas taip pat rei
kalavo pasirašyti Klaipėdos 
krašto perleidimo konvenciją, 
užtikrinančią tam kraštui auto
nomiją ir Išakijai-lengvatas 
Klaipėdos uoste. Tiem diploma
tiniam aktam sudaryti, Lietu
vos vyriausybė buvo kviečia
ma nedelsiant atsiųsti į Pary
žių savo delegaciją Po ilges
nių preliminarijų ir aiškinimo
si, Lietuvos ; vyriausybė tuos 
Ambasadorių konferencijos rei
kalavimus priėmė ir derybom 
su ta konferencija delegavo į 
Paryžių Ernestą Galvanauską ir 
mane- Aš tuomet atstovavau 
Lietuvai Berlyne.

Atvykę kovo 24 į Paryžių, 
mudu su E. Galvanausku ra
dome ten šaltą atmosferą ir re
zervuotą laikyseną. Padėjom 
vainiką ant prancūzų Nežino
mo kareivio kapo. Tuoj pradė
jome posėdžius, kuriems pasi
keisdami vadovavo Laroche ir 
Massigli, abu prancūzų užsienio 
reikalų ministerijos pareigū
nai. Jau iš pirmųjų posėdžių 
buvo mums aišku, kad po sm 
verenumo perleidimo Lietuvai 
priedanga mums norima įbruk
ti "Freištaatą" su atskira Klai
pėdos krašto gyventojų piliety
be, sava valiuta,„ muitų siena, 
uždraudimu Klaipėdos krašto 
gyventojus šaukti į Lietuvos ka
riuomenę ir su tokiomis Len
kijos teisėmis Klaipėdos uoste 
ir tranzito lengvatomis, kurios 
būtų reiškusios faktišką uosto 
kondominijumą ir būto Paver-. 
tusios niekais visą Lietuvos po
litiką su Lenkija ir Lietuvos ko
vą dėl Vilniaus. Todėl, derybos 
buvo sunkios ir nemalonios. 
Tas derybas 1923 m- pertrau
kėme balandžio 13. Birželio 15 
vėl mudu su E. Galvanausku 
atvykome į Paryžių, šį kartą 
derybas tęsėme iki liepos 21. 
Nors tų ilgų derybų eigoje ir 
buvome padarę nemažą pažan
gą tačiau susitarti nesusitarė- 
rųę. Mes laikėmės dėsnio —

KLaonėdos žygio sumanytojų ir 
vykdytojų vaidmens. <

Klaipėdos žygio pasisekimas 
buvo kitas istorijos atžymėtas 
faktas- Jaunutei Lietuvos dip
lomatijai jis statė nelengvą už
davinį — žygio sudarytą padė
tį įteisinti, šituose žygiuose ir 
aš aktyviai dalyvavau priešaki
nėse pozicijose.

Mažiausiai sunkumų turėjo
me su Vokietija. Ji pasitenkino 
švelniu pro forma protestu. 
Paryžiaus sluogsniuose buvo 
net įtarimo, kad sukilimas bu
vo padarytas Vokietijai 
ir laiminant.

Lenkijos vyriausybė 
pasisiūliusi Santarvės

spalva. -.
Čia Virvelė vėl atsigręžė. Ta 

spalva sukėlė jame naują argu
mentų plūsmą*

— Aš jomdviem dar pasaky
siu: dėl to jūs ir akli, kad ma
tote tik žalią ir geltoną... Ge
rai prabrinkite akis, kol dar ne- 

ai ir tu gausi kapsukinį vėlu, nes ateitis priklauso rau- 
mokslo” medali Moki ge- donai spalvai Tai trečiosios jė

gos, trečiojo fronto varsa, vie
nybės kelio rodyklė. Ji veda į 
Vilnių, Klaipėdą Kauną. No
rite, tur būt, pamatyti? Norite 
ir gimtąjį kaimą aplankyti? Dė
kitės su trečiąja jėga, su fon- 
dacija, imkite pavyzdį iš manęs. 
Man visi keliai atdari, nes aš

1922 gruodžio 2G fidžio- y 
stos Santarvės valstybės pripa
žino Lietuvą de jure. TMsU 
nyko kliūtis 4r Klaipėdos kraš- 
to likimui Jšspręsti. Sprendimą

y tolėjo padaryti Ambasadorių galo sunki padėtis buvo 
konferencija. Tai galėjo pada- * Lietuvos vyriausybės, tik pene
lyti bet kurią dieną Didelis pe- tąja Lietuvos atstatymo sukak- 
rimastis kilo Lietuvoje ir Klai- tį besirengiančios švęsti. Ar 
pėdos krašte. Kas daryti? Kaip 
užkirsti kebą pražūtingam Lie
tuvai sprendimui?

Tą klausimą svarstė stoptuo 
se posėdžiuose Lietuvos vyriau
sybė. Toliau ekonominės Klai
pėdos krašto blokados nesiry
žo eiti, nes norėjo išlaikyti Je- ryžtas 
gailimą ir bijojo pastatyti į pa
vojų visą nepriklausomos Lie
tuvos egzistenciją

Klaipėdos krašto lietuviai bu
vo radNcoMBcoSni. Ten brendo 
įsitikinimas, kad, nepaisant vi
sų realių ar menamų pavojų, 
patys lietuviai turi spręsti sa
vo žecniy ir savo tautos likimą- 
Jie sausio 9 d. sudarė Mažosios 
Lietuvos Gelbėjimo. Komitetą 
su pirmininku Martynu Jan
kum ir su būstine Šilutėje. To
ji išganingoji mintis rado ryž
tingų šalininkų ir pritarėjų vi
soje Lietuvoje.

nio karo Prancūziją pirmavo 
Santarvės valstybių tarpe, bu
vo karikai .galingiausia pasau- 
bo valstybė. Lietuvi* žygį* pa
žeidė i* garbę. to, sukili
mo metu žuvo du prancūzų ka
riai. Praocūmja pasiuntė į Klai
pėdą savo šarvuotį “Voltaire”.

Sausio pabaigoje aš buvau 
deleguotas j Paryžių atstovauti 
Lietuvai tep vykusiame Tautų 
Sąjungos Tarybos posėdyje, ku
riame turėjo būti svarstytas 
neutraliosios zonos tarp Lietu- 
vos.ir Lenkijos panaikinimo 
klausimas. Posėdis buvo drama- 
tiška*, ypač įžūliai puolė mane 
Prancūzijos atstovas buv. mi
nisteris pirmininkas Viviani 
grąsino karu. Mane palaikė ir 
padėtį švelnino Anglijos atsto
vas Lordas Balfouras. Kai su 
Lietuvos atstovu Paryžiuje Os
karu Milašium buvome priimti 
Prancūzijos užsienio reikalų 
ministerijos politikos <f-to di
rektoriaus Paretti della Rocca, 
jis reiškė nepaprastą susijaudi
nimą ir grąsino subombarduoti 
Klaipėdą, nepaliekant joje “ak
mens ant akmens”. Bet ir Pran
cūzija tuo laiku turėjo intere
so vengti komplikacijų. Mat, 
Poincare, tuomet ministeris pir
mininkas ir užsienio reikalų mi
nisteris, buvo visai neseniai su 
kariuomene įžygiavęs į Ruhro 
kraštą Prancūzija buvo atsidū
rusi gan sunkioj ir keblioj pa
dėtyj. Jai buvo reikalinga tai
ka ir ramybė Rytų Europoje. 
Laikinojoj Lietuvos sostinėj su
maniai manevravo Ernestas 
Galvanauskas, Lietuvos minis- 
teris pirmininkas ir užsienio 
reikalų ministeris.

Suderintų mūsų diplomatijos 
pastangų dėka kiek aprimo ir 
Paryžius. Ir tenykščiai sluoks
niai priėjo išvadą, kad nėra kji- __ , ____
tos išeities kaip legalizuoti su- geriau jokia konvencija, nei 
kilimo sudarytą padėtį. 1923 b,o9a konvencija.
vasario 16, Lietuvai švenčiant (tais daugiau)
penktąją savo atsikūrimo su
kaktį, Ambassadorių konferen
cija padarė nutarimą perleisti 
Lietuvai suverenumą į Klaipė
dos kraštą Tas Ambasadorių 
konferencijos nutarimas buvo 
dar vienas istorinis faktas, vai
nikavęs lietuvių tautos pastan
gas ir įgyvendinęs jos lūkestį 
turėti savą išėjimą į jūrą

Tačiau Ambasadorių konfe-

neišmelsi, nors ir ant kebų at- rėsi kur addų dėti. Mamai, kad 
siklauptant žinok!

mus mulkinti. Jokio Lietuvos Matydamas, kad reikės gry
nu vandeniu gerklę praplauti, 
pakilau imti stiklinės, bet man 
vis dėlto labai rūpėjo sužinoti, 
kas gi žmonai taip nepatiko. 

. — Tai, vadinasi^* šiandien

Prieš 45 metus — 1918 va
sario 16— Lietuvos Taryba vi
sos tautos vardu paskelbė Lie
tuvos Nepriklausomybės aktą 
Numanu, kaip dideliu džiaugs
mu tauta sutiko šį drąsų savo 
vadų žygį. Ne tik su džiaugs
mu jį sveikino, bet neabejoti
nais pažadais ir ryžtu įsiparei
gojo nepalaužiamai stovėti Lie
tuvos Tarybos užnugaryje, kad 
tartasis jos žodis taptų kūnu. 
Įsipareigojimai buvo susieti su 
aukojimu savo turto ir net 
gyvybės; kad Vasario 16 aktas 
būtų įvykdytas. Ryžtas at- 
steigti nepriklausomą valstybę 
nugalėjo visas kelyje į laisvę 
pasitaikiusias kliūtis- Tasai ke
lias buvo spygliuotas, kruvinas. 
Juo ėjusi tauta klupo, nekartą 
skaudžiai susižeidė, bet žengė 
į priekį ir pasiekė savojo šven
tojo tikslo — laisvo ir nepri
klausomo gyvenimo.

Nelengvas buvo ir valstybi
nio gyvenimo kūrimas — rei
kėjo kurti iš nieko, kurti ir 
drauge vadovauti, kovoms su 
priešais, besistengiančiais tik 
užsimezgusią nepriklausomybę 
pasmaugti. Bet ir tai nugalėta. 
Valstybė atkurta ir apginta nuo 
priešų. Atvaduotas ir Klaipė
dos kraštas. Ir šįmet minime 
šio drąsaus žygio 40 metų su
kaktį.

Rinkimais į steigiamąjį sei
mą ir kitus seimus tauta pakar
totinai reiškė savo tvirtą va
lią ginti savo krašto nepriklau
somybę.. Jos ryžtas ir tvirta 
valia atkreipė ir užsienio dė
mesį. Laimėtas atkurtai Lietu
vos valstybei de facto ir de ju-

— Jūs nieko nenusimanote 
arba visai užsiraukėte savo 
kiaute- Ten kita kultūra. Kau
nan galima leisti tiktai kultū
riškai subrendusius, o į Klai
pėdą — dar kuitūringesnius. 
Kaiman gab vykti tiktai agri
kultūriškai sunokę, ir tai tik 
agronomų lydinu...

— Vadinasi, ruskių palydo
vų? — paklausiau. — Tur būt, galvos senas, atgyvenusias idė- 
ir patį ten vedžiojo kaip vaiką jas. Dar laikas -.. 
kad nepasiklystam... Supran
tama, nesiorientuoji?

— Naciai kalti! — atrėžė Vir
velė- — Viską sujaukė. Dabar 
be žemėlapio nė žingsnio nepa
žengsi. Išvaduotojai dar ne vi
sa atstatė, sutvarkė. Bet Lietu
vos kelius ir- kelelius tai jie la
bai gerai žino... Net aš buvau 
nustebintas, kai vedžiojo po ap
kasų griovius, žinote, dabar 
ten gėlės žydi. Lakštingalos 
krūmuose suokia- Piemenėliai 
raliuoja laukuose. Tėviškėle tu — Nuri tadą kai įvyko So- pupele! — pastebėjau. gi niekam nesirodžiau. Tik vie-
mano brangi, a!? Malonu, sal- - vietų Lietuvos pripažinimas. A- . — Rūsti, rūsti -.. Žinoma, nas Skiedrelė matė.
du.,. Traukia širdis, ar ne?— * merikos konsulatas tuojau bus kad. rūsti. Jau ir taip etai į — Ir to pakanka. Su tavim
kreipėsi į mūsų jausmus ir gun- įsteigtas VOmuje, o Sovietų tautais dėl tų skardinėlių. Ne- Skiedra vienaip kalba, su kitais
dė. Lietuvos — New Yorke. Turė- gudrairid Daugiau tokiomis sa- — kitaip- Kai papasakos, kad

Eik šalin! — piktai paša- sime kur užeiti, Lietuvos išlais- vo pasakomis iš manęs nieko ta pliauški su Virveie — netū-
kiau. vinimą atšvęsti-
— Duodi uostyti gėlę, o turi — Gali eiti ir švęsti, o ne 
iešmą. Manai, kad mes jau to
kie kvaiši ir leisimės okupan- pripažinimo sovietam Amerika 
tam išversti savo smegenis, nepadarė. Kam čia metais sa- 
kaip tau padarė. Tokių nė Lie- palšoji? — griežtai sakiau nusi- 
tuva nereikalinga. gręždamas ir truktelėdamas

— Labai reikalinga — spy- Skiedrą už skverno. — Eikime! 
rėsi Virvrtė- — Ten ir čia rei- Tegu jis su savim kalbasi, kaip nepatikau? — paklausta 
kalinga trečioji jėga, tretysis kalbėjosi. Čia laisvas kraštas ir —Ir kam gali patikti? — eb- gana, gana!

medali. Moki gė
riau už jį visokias pramanytas 
istorijas pinti, — pasakiau.

Virvelė atsiduso, pakrapštė 
pakaušį ir žengė nuo mūsų į 
gatvę. Mudu su Skiedra sto
vėjome šaligavyje- Pravažiuo
janti mašina vos neužgriebė 
Virvelės. Jis atšoko atgal.

Saugokis, Virvele! —šūk- esu pribrendęs kelionėm į Lie-

saulyje dar negirdėtą politinį 
smurtą ir karinę jėgą, kad su
žlugdytų suverenę Lietuvos 
valstybę, ją okupuojant ir pa
smaugiant jos laisvę ir nepri
klausomybę.

Įvykus šiai skaudžiai tragedi
jai, Amerikos lietuviai, kaip 
gausingiausia tautos dalis išei
vijoje nepaisydami savo poli
tinių ir net ideologinių skirtu
mų, susitelkė į Amerikos Lietu
viu Tarybą, kad padėtų Lietu
vai atkovoti ne dėl savo kaltės 
prarastą nepriklausomybę. Al
tas padėjo daug pastangų, kad 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
nepripažintų Lietuvos okupaci
jos ir kad nepanaikintų lietu- 
vos pasiuntinybės ir konsula
tų. šį svarbų uždavinį Altas ge
rai ir garbingai atliko. To pa
siekė savo ryšiais su JAV pre
zidentūra, Valstybės departa
mentu ir Kongresu. Visi žino-' 
me, kad Laętuvos išlaisvinimo 
problema yra didelė, kompli
kuota ir sunki, bet, jei būtų bu
vusi pripažinta okupacija ir pa
naikintos pasiuntinybė ir kon
sulatai, laisvinimo , problema dar 
labiau būtų apsunkinta.

Altas atliko ir visą eilę kitų 
darbų bei žygių, kad Lietuvos 
nepriklausomybės byla būtų 
gyva visur — ir JAV valdžios 
sferose, ir* spaudoje, ir visuo
menėje. Pav. 1953 pravestoji 
JAV Kongrese Kersteno rezo
liucija sudaryti specialų komi
tetą ištirti Pabaltijo valstybių 
okupaciją ir bolševikų genoci
dą, labai daug padarė Lietuvos 
ir kitų Pabaltijo kraštų padė
ties ir jų vardo išgarsinimui. - 

re pripažinimas Vakarų demok- Altas sukūre Balfą. Jis daug 
ratijose ir net Sovietų Rusijo- dirbo, kad JAV kongrese pra- 
je- Sugebėjimais tvarkyti tau-' ei^ tremtinių (Displaced Per
tos ūkį valstybė pastatyta ant sons) įleidimo į JAV aktas, kad 

Voice of America sudarytų ir 
pabaltiečių skyrius, kurie sa
vomis kalbomis transliuotų pro- . , —z—-JT-— -,■ ■■- .■ ___  . --- . . ____  __
dramas i Lietuva. Latviia ir Es- KLAIPĖDOS atvadavimu minSjime New Yorke sausio 19 sukilimo dalyviai: iš k. j d. dr. K. Jurgšla, A. 
5 *1’ Jn Reventas, V. Sidzikauskas, R. Kašubaitž-Budrienė, J. Budrys — sukilimo vadas, P. Uiėnas, Pr. Vainaus-

(nukelta į 5 pcl.) kas, J. Kupčiūnas Nuotr. V. Maželio

Mačiau, kad žmona buvo tik
rai ne ūpe. Priėjau. Paėmiau už 
rankos ir pareiškiau, kaip jau
nikis:

— Širdele, gi aš tave labai 
myliu.

— Myliu, myliu 
su tuo vėpūčių- Nesakau, kad 
ta vienas. Ir kiti. Kuriate iš jo 
kaž kokią garsenybę: “Virvelė 
pasakė, Virvelė parašė, Virve- 

šovė. - Kaž kokiam ten ke- lė išvažiavo”... Lyg toj Se
vilijos operoj: Figaro čia, Figa
ro ten, Figaro, Figaro -.. Rado 
figūrą! Lyg nebūtų su kuo rim
tai kalbėti. Geriau sakytumėte: 
“Virvelė kazoką šoka, Virvelė 
trigubu mazgu sukasi aplink 
rusišką kilpą”. Ir būtų baigta.

— Baigta! — pasakiau.
— Kas baigta? — žvilgterė

jo į mane žmona.
— Baigta visom kalbom ir 

mano istorijom. Jeigu šitoji su
dužo į šipulius, kaip audringos 
jūros mėtomas laivelis, tai 
daugiau nė nepradėsiu. Baigta! 
Visiškai baigta!

— Palauk, burbuliuk! — at
sileido žmona. — Tu jau imi 
kerštauti, o tik prieš valan
dėlę sakei, kad myli. Ar tavo 
meilė' taip greitai išgaruoja?

• — Kaip alus skardinėlėje,— 
nusijuokiau.

— Gal nori dar vienos?
__Kad tanku -..
— Nuo vienos skardinėlės 

ne&ipūsL Ar tikrai nori?
— Labai. Ir pyragaičio.
— Tu šelmis, — pabučiavo 

mane žmona. — Na, gausi ir 
pyragaitį, bet rytoj turėsi atsi
teisti įdomesne istorija. Virve
lės daugiau man neminėk- Te
gu sau riečiasi į kūpą ar suka
si į mazgą

—. . Jr sudaro trečiąją jėgą
— Tu iš naujo pradedi. — 

pagrąsė man žmona.
— Taip, tuštinti naują alaus 

skarttuftę...

— Bet aš norėjau paveikti. 
Gaila žmogaus.

— 0 įmanęs tai negaila? — 
rūsčiai pažvelgė žmona. Visi 
jūs tokie vyrai: pučiste kaž 
kokias miglas už namų, o žmo
nom reikia atkentėti. Man to

terėjo Skiedra. — Kai sutrtas tavą.
it slieką nebus kaip nė kau- — O kas nepribrendęs?
hj tėvynėn parvežti. Tokios — Kas kultūriniam bendra- 
garsenybės čia palilčti negali- darbiavimui pribrendęs, — at- 
ma, — šaipėsi----- Pagaliau, nė sakė Virvelė, — tas pribrendęs
sudiev nenori pasakyti. ir Lietuvą lankyti- Kitų nega-

— Nėra kas daugiau sakyti Įima įsileisti ilgiau, kaip trim 
tokiem apdujėiiam, — nusvie- dienom. Ir negalima paleisti be 
dė mums priekaištą laukdamas 
šviesos pasikeičiant

— O kodėl neini per raudo
ną? — paklausiau. — Tki tavo

verzai gatvėje skiri toltips dide
lės reikšmės- Ginčus vedi, <Įįs- 
pūtuoji Aš tai gėdyčiaus, kad 
manęs nepamatytų drauge su 
juo, o ta: “Virveliuk, Virvele, 
meldžiamasis” .... Ar jis tau 

Išaugas, indulis?
’aįstamas. Ir ta pažįsti, 

ar ne?
— Tai kas, kad pažįstu. Jei 

žmogui pasidaro ne taip, kaip 
turi būti, tai išeina ir iš pažin
ties. Lyg' to nežinotam. Kaip 

—Neverta buvo nė to, ką tau ne gėda- Susirinkimuose 
išgėrei. vaidini gudrų politiką Aną

r— Kodėl? Rodos, pasakojau kartą net už garbės stalo bu- 
smalsiai, o ta buvai susigūžu- vai patupdytas. Visi tik gerbia, 
si, kaip pelytė. tik prašo: “Ponas Kumpakoji,

— Buvau, nes stebėjaus ta
vo žĮofūumu. Ta istoriją kiau-

— Sovietų Lietuvos. > Šimo lukšto neverta, o naujos
— Sovietų? Nuo kada tau o- skardinėlės nė pauostyti ne- 

kupantų sovietų stūmekliai pa- gausi.
sadarė Lietuvos atstovais? " — Tu šiandien rūsti, mano

stiprių ekonominių pagrindų.
Sustiprėjus ir išaugus Lietu- 

atžvilgiais, didysis 
jos kaimynas — Sovietu Rusi
ja 1939 ir 1940 panaudojo pa-

frontas. Kas nesidės bus su
naikintas, sumaltas į dulkes, 
pavirs pelėsiais ir kerpėmis. Nė 
savo pelenų negalės parvežti. 
Mes gerai tai žinome — Kilpa, 
Mazgas, fondacija ir aš. Mes 
sudarome trečiąją jėgą ir vie
nybės ramsčiu žengiame į per
galę. O jūs drebėkite arba ap
sigalvokite. Išpurtykite iš savo

ALAUS skardinėlė jau buvo 
išdžiūvusi, kai baigiau savo pa- 

Cia vėl pasikeitė šviesos. Vir- sakojimą Parodžiau žmonai: 
vėlė, besiruošdamas eiti sker- < — MataL Nė lašo, 
sai gatvę, dar pasigyrė:

— Man pats laikas eiti pas 
Inčhiką ir Utsfcį. Dabar pas 
juos Lietuvos atstovas svečiuo
jasi. Sudiev!

— Palauk!,— sulaikėme. — 
Koks tas Lietuvos atstovas.



Lietuvos Teatre

VAČY* KAVALIONAS

KOTRYNA GRIGĄ ITYTĖ

Dėl.

$6 smuiką, kuriuo koncertuosPirko

Nuodugnesnis veikalo kopiu*

KARALIUI KLEOAAO VII

Itnętote, jfigivai&nuo ■erd- 
kalautų vyresnio amžiaus sott- 
dumo- TėSau k* pro šias, smar
kiai ' menkinančias aplinkytw»«t 
jautėsi geri jo daviniai scenai, 
leškodąmas jaunatviško bėro-

estė pedagoginia- 
tygoje, karo metu

tomas Pasaulio Lietuvių Archy
vas.

Stepas Zobarskas redaguoja 
lietuvių prozos antologijos (Se- 
lected Lithuanian Short Sto- 
ries) trečiąją laidą. Ji bus pa
pildyta. Pirmosios dvi laidos 
jau išparduotos.

BIRUTeJ>0KEUC¥»ėfOT£ “Auk 
to žąsies” autore ir režisieri Sa
manėms vaidmenyje.

sija buvo sudaryta Vašingto
ne: pirm.. A. Vaičiulaitis, J. Ais
tis, dr- J. Balys, L. Dambriū- 
nas, dr. A. Sužiedėlis. Savo po
sėdyje sausio 19 balsų daugu
ma ji poezijos premiją pasky-

. Katrynai Grigaftytei
už eilių rinkini “Rudens sap
nai”. Kotryna Grigaitytė poezi
joje jau yra gerai žinoma. Yra 
išleidusi šiuos rinkinius: Akys 
pro vėduoklę, Paslaptis, širdis 
pergamente, Pernai išleido no
velių rinkinį — Veidu prie že
mės. Poezijos premijos macena- 
tu yra dr. Kazys Alminas. Abi 
premijos įteikiamos kovo 24 
Chicagoje.

-rA -1--^ < r. ' - Vnūs sosoja.
Mėjerišhai grakšti buvo po

nia Teodora (Eglė VHutionė). 
Vtonstefiu jai prišaltai būtų 
kartais, smarkiai “išpauzuota” 
eilutė- Tokiais atvejais tolimes
nį tempą tekdavo “užstatbinti” 
partneriui (atoku, savo nenau- jaus, lietuvių dramos teatras 

galėtų Kariui Almėnui šią “rizt-

nyje turėjo progos atskleisti 
charakterinio aktoriaus medžią 
gą pilnumoje, tapdamas viena 
spalvingiausių “Aukso žąsies” 
figūrų. Tačiau, jeigu stambieji 
vaidmens taškai buvo tikslūs ir 
intensyvūs, tai smulki žodžio 
bei mimikos detalė perdaug ar
ti nubyrėdavo, neperšokdama 
rampos.

Admirolo fiziniai ir balsiniai 
daviniai tobulai derėjo vaid-

dai), idant scena neišsitęstų. 
Galimas dalykas, jog čionai kal
ta ir autorė, veikalo moterims 
tara pašykštėjusi tekstinės me
džiagos ir jas privertusi kiek
vieną žodį pernelyg tausoti.

Sėkmingas buvo ir Karalaitės 
(Vida Isnuūųrifiūto) debiutas: 
dailios išvaizdos ir elegantiškos 
laikysenos jauną aktorę būtų 
malonu ir ateityje matyti lie^ 
tuvių scenoje. “Aukso žąsies” 
spektaklyje tarpais norėjosi 
kiek švelnesnių Karalaitės spal
vų, kad išdykusios mergaitės 
“ožiukai” nepavirstų moteriška 
isteriką. V.

Kajetono Gervėniškio (Vacys 
Madsža) liniją tektų smulkiau 
apšlifuoti. Turėdamas vieną dė
kingiausių tekstų ir įdomias 
mizanscenas, aktorius nukrypo 
į vaidmens rezultatą. Gaila..

ną literatūros šventės tradiciją, tų šventė, gražiai susiderinusi 
Nepriklausomos Lietuvos lai
kais visos literatūros premijos 
buvo įteikiamos vasario 15, ne
priklausomybės šventės išvaka
rėse. Buvo įteikiama iškilmin
gai valstybės teatre. Tai buvo 

Draugija ryžosi atgaivinti se- naujų laimėjimų ir naujų ryš-

Stom ir kitiem kultūriniam 
reikalam, kuriem mums yra bū
tini, nepakanka tik surirūpi- 

remia lituanistines mokyklas; nimo; reikūbaga it lėšų. B so- 
dalyvaaja tarptautiniuose sąs- Marumo mokesčio JAV LB 
krydžiuose ir prodose, atsto- Centro Vridyba negrii išrivi^s- 
vaudama lietuviam; intormuo tt Maloniai peteoma kMctoeoą

, Juosas Dtabtass jau kuria Sus vnilrahir Kalėdų metu bu- 
teitas dirba Asfaltas Dramos vo vaidila jo režisuota “Lop- 
Akademijoje (American Aeade- finte daina”, o sausio 29, pra- 
nty of Dnmatie Arto) New Yor- dedant fių metų vaidbrimų su
kę. Jis ten Ateto fa<ybą ir riją, suvaidinta jo režisuota 
su stodefltato puotet režisuoja, “Ctaudia”. Vidtaatna Anta

Avė., Chicago 29, 01. Aukos, 

skirtos kuriam nėra 
aždavitari, bus pč 
panaudotas pagal aa 
geidavimą.

_ Abi šeimininko dukterys: Teo
filė (Viitis Vaičiūnaitė) ir Mi
kalina (Stasė KMaftė) nuskam
bėjo visapusiškai maloniu dvie 
jų merginų duetu.

Didelis įnašas spektaklio išo
rei buvo meistriškai sukurti 
Stasio tfeūno grimai ir parūkai. 
Choreo&afiją paruošė Aldona 
Vafeišaitė, spedatius šviesos 
efektus — Vytautas Valka. 
Garsų efektus tvarkė Dalia By- 
laitienė.

Karštais plojimais lydėdama 
šį originalų ir kūrybingą spek
taklį lietuviškoji Chicaga tar
tum. išreiškė visos išeivijos 
džiaugsmą: jog liotuvię dramos 
teatras gyvas, jog, prasilaužęs 
pro įprastinių atnaujinimų ru
tiną, ryžtasi ieškoti naujų ke
lių scenos menui.

vergišką Lietuvos padėtį, šiam ttaftri Ofiftro Vfayta įknBte 
pastarajam reikalui JAV LB vajų Matavote mtatetato-An» 
Centro Valdyba leidžia anglų kas Austi Lietuvių Bendruo- 
kalba mokslinį veikalą. Dar širi mente' iŽdtainko vardu: Lith- 
metais užsimota paruošti tris U- uai&m. American Counuomty 
tuanistinėm mokytaom vadovė- oftho 1&A, Ine., c/o Zigmas 
liūs, parūpinti jaunimui tinka- Dailidka, 5921 80. Fatrfield 
mo turinio lietuviškų skaitinių. 
LB Kultūros Fondas leidžia di
delį trijų tomų prof. Vac. Bir
žiškos paruoštą bibliografinį 
veikalą “Aleksandryną”. LB. 
Centro Valdytos toteteto Kai

čios apteoze. Pati yra invalidė.
Yra išleidusi keletą, knygų 

apie kitus rašytojus; iš jų pa
žymėtinos studijos apie Dosto
jevskį, Dantę.

Jury komisija sudaryta iš 
Chicagoje gyvenančių rašyto
jų. Į ją įeina Povilas Gaučys, 
Stasys Laucius, Vincas Ramo
nas, Stasys Tamulaitis' ir Alb. 
Valentinas.

jo šokiams. Žmonės jam siūlė 
gerti degtinės. Kai šis. atsisa
kė, žmonės nusprendė, kad iš 
jo nebus murikanto.

Toliau apraSoina, kur fc. Va- 
syliūnas mokėsi, kokias parei
gas ėjo, kur dėstė ar profeso
riavo ir ką dabar veikia.

su Lietuvos nepriklausomybės 
švente.

Dabartinė Lietuvių Rašytojų 
Draugijos valdyba, iš anksto 
rengdamasi, apsisprendė kas
met skiriamą grožinės literatu 
ros premiją įteikti nepriklauso
mybės šventės minėjime, ku
ris Los Angeles mieste rengia
mas vasario 10. Nėra' abejo
nės, kad tas faktas suteiks oru
mo ir pakilumo pačiai nepri-

Pirmojo veiksmo personažai 
lietuvių dramaturgijai mažai pa
žįstami. Jų pradžios tektų ieš
koti Commedia dell’Arte veikė
juose, kurie, įvairiai atsikarto
dami Moljero komedijose už 
savo gimimą vėlgi būtų skolin
gi Terendjui,* Plautui ir Bizan
tijos mimams. Aišku, “Aukso 
žąsyje” šie vaidmenys modifi
kuoti, perkelti į kitokias situa
cijas ir pritaikyti pasakos rė- ravimas būtų patartinas- Toji

visą, vemaią. Ypatingai teitų teMfa*9** Vadui
pagini lengvą juaaą sr BlLraub . g*ųg<teo tesigos . ltą <q romaną “Kainu giesmė”
rano . sąmojaus pa jutimą dv* aetmpam (kasys ■» Aaraasesj j^rv šDMnšsiia sudarė: mnn. Vy- 
rĮgffTt jyy. taitas Tsfluilaitis, sekretorė I-

aabete. MatuseviSiūtė, nariai — 
kun. B. Pėčevifius, A. Gurevi
čius, J. Matulionis. Premija* pa
skirta Sausio S Toronte. Komi
sija mano, kad ir kiti 8 roma
nai yra spausdintini. Viso kon
kursui buvo atsiųsta 9 romanai.

Laureatas Vacys Kavaliūnas 
gyvena Clevelande. Iš profesi
jos yra mokytojas, mokytoja
vęs lietuviškose gimnazijose 
Lietuvoje- Pradėjo rašyti jau 
seniau, jo kūrinių buvo išspaus
dinta Ryte, XX Amžiuje, Dirvo
je ir kitur. Romanas yra pirmas 
jo didesnis kūrinys, atžymėtas 
ir iškeltas į viešumą.

Poezijos premijai jury komi-

DARBININKO kioske 
galima 9teti knygas: 
Vac. BirŽ&DOs, Afeksendrynas,
1 tomas — 7.50 dol
Dr. Matulionio (fed), Vlado Na
gevičiaus gyvenimo ir darbų 
apžvalga. — 6 doL
Dr. P. Mačiulio Trys ultima
tumai (aktualūs ryšium su Klai
pėdos sukilimo minėjimu) —
2 dėl.
Kan. A Steponaičio, Tėvynėje

— MfittAANTAS SUOPIS __
taLMtefifii. TfcČiąa vis dėtto 
Pikto bteų artimai (netgi navo 
mazgu rūtoj JdaaiAaaa “Ariee- 
chino”, Daktarą galtemtemgre- 
trnti su “Dottore”, Admtocūą su 
“Capitano” ubą “Sraramnc- 
čia”. Kiek toHmesnė giminystė 
rištų ponią Teodorą su “Co- 
tankina” ir Fortūnatą 91 “Pan- 
talone”. -z-. •

Todėl gal be reikalo “Drau
go” recenzentas priekaištauja 
“lindimo po stalu” mizanscenai. 
Farso verkėjai ne tik po stalu 
lenda, bet ir kūliais virsta, ir 
lazdų gauna. Atrodo, kad pana 
šiom mizanscenom (jų būta 
spektaklyje ir daugiau) režisū
ros norėta išryškinti “Aukso žą
sies” giminystę su Šimtmetine
tradicija.

Betgi nei su žiburiu nerastu- 
mėm “Aukso žąsyje” dvipras
miškumo, kurio paprastai kiek
vienas farsas nestokoja. Jo vie
toje veikalas gausiai perpintas 
lyrika. Gal tai ir būtų lietuvis- 

Kui ir abiems apšvietėjams: St»- k« bruožai?
aiui Gašlūnui ir Romualdui Ur- Auti.jame veiksme į sceną

ateina jau ir pasakiškieji vek. 
tėjai: Karalius, Karalaitė ir Ka
jetonas GervėniŠkis, nevykėlis 
jaunikis. Prie jų trečiajame 
veiksni prisijungia vėl dvejo- 
pos rūšies personažai: komedi
nis “žaliojo pingvino” užeigos 
šeimininkas su abiem savo duk
rom ir pasakų senutė Samanė-

Laetuvių Bendruomenė atlie
ka visą eilę kultūrinių darbų- 
Ruošia dainų ir tautinių šokių 
šventes, kultūros kongresus, 
dailės parodas; oiganizuoja ir

Boston Globė dienraštis turi 
vieną žurnalistą, Asbby, kuris 
ieško įvairenybių ir retų žmo- 
mų; paskui juos aprašo. Sau
sio 15 aprašomas smuikininkas 
Izidorius Vasyfiūnas. Aprašo
mas dėl to, kad jis Bostone nu
sipirko naudotą smuiką už 6 
dOL ir juo vasario 14 Jordan sa
lėje gros savo rečitalį. Smuikas 
esąs vertas 1000 dol-

Ta pačia proga žurnalistas 
aprašo ir Iz. Vasyliūno gyve- 

J. Daumanto, Partizanai 4.50 irimą, vadina jį lietuvių pabė- 
doL gėlių, minimas Vievis, kur da-

fios ir kitos knygos bei tie- bartinis smuikininkas, tada 
tutfficos plokštelės gaunamos jaunas berniukas, pirmą kartą 
Darttnfnko totnriųistradjoje, pamatė smuiką ir juo pagrojo. 
910 vnnoughby Avė., Brook- Tada jam buvo 8 metai. Vėliau, 
lyti 21, N.Y.' tari buvo 12-13 metų, jau gro-

meniui: “Aukso žąsies” rėmuo
se Vytautas Juodka praplėtė 
savo aktorišką skalę komedijos

ŽENTAI MAURINAI 65 METAI

Viena iš latvių rašytojų, pla
čiausiai žinoma Vakarų Euro
poje yra Zeftta Maurina, kuri 
gruodžio 15 sulaukė 65 metų.

Gimusi 1887, baigusi Rygos 
universiteto baltų filologijos 
skyrių 1929, dar studijavo Hei
delberge,, Florencijoje, Vieno
je, Paryžiuje, 1937 gavo dakta
rės laipsnį, 
mė institute

Vaižganto raštus, pilnus 20 suteikė lėšas, surado penkis as- 
tomų, numato išleisti Karvelio menis kurie po 100 dot sudėjo 
knygynas. Bus leidžiama pre- premiją. Tie asmenys yra Los 
numeratos būdu. Angeles lietuviai: kleb. kun. J.

GudHkv knygy tiražas So- Ku«iigis, B- Budginas, K. Gai- 
vietinėje Gudijoje 1961 m. šie- liūnas, J. Ramanauskas, B. 
kė tik 437 knygas. Rusų kai- Strazdienė, 
ba knygų išleista 1197. Išleis
tas Minske naujas gudų-žody- 
nas rodo, kaip rusai deda pa
stangas surusinti gudų kalbą, 
gudiški žodžiai vadinami- tar-

Jurkūno grafikos 
kūrinių paroda atidaryta Mask
voje sausio 14. Išstatyta apie 
200 grafikos darbų-

Lietuvię dienp žurnalo sau
sio numeris skiriamas Klaipė
dos atvadavimo 40 metų sukak
čiai paminėti.

Šiandien, galvodamas apie 
“Aukso žąsies” pastatymą iš to* 
lių savaičių perspektyvos, sten
giuosi surasti bendrąjį jo žave
sio apibrėžimą. Pertraukų me
tu kiekvienas žiūrovas jį saviš
kai nagrinėjo- Vieni gėrėjosi 
veikalo žodine žaisme, eiliavi
mo lengvumu, kitiem patiko 
puiki spektaklio išorė, trečius 
žavėjo drąsi ir išradinga mizan
scena. šias nuomones sudėjus 
krūvon, peršasi mintis, kad 
esmėje buvo kalbama apie sto
riai užakcentuotą pastatymo 
toatralumą. •

Liktų klausimas, ar pats vei
kalas už tą kryptį apsisprendė, 
ar ją iškėlė režisūrinis užmany- 
mas? Atrodo, kad teatralumo 
pradų apsčiai rastumėm, netgi 
“Aukso žąsį” beskaitydami, nes 
Birutė Pūkelevičiūtė ir anksty
vesnėse savo knygose dažnai 
vartoja teatrinį efektą. Jos ly
rika bei proza organizuojama 
panašiu principu: minties iš
raišką stiprinant spalviį, šviesų, 
garsų ir nuotaikų sutelkimu į 
tą patį tašką. Suprantama, kad 
savo veikalą perkeldama į sce
ną, režisierė pasinaudojo visom 
jos teikiamom priemonėm “Auk 
so žąsies” teatralumui pabrėžti.

Šios dvigubos pastangos po
veikyje nekasdieniško teatro 
mėgėjams “Aukso žąsis” atne
šė tikrai malonų vakarą.

Šaunus prologo minezingeris 
(Leonas Barauskas), keliais ak
ordais pritardamas savo dainai 
ir rečitavimui, žiūrovus nukėlė 
į išmonės šalį. Žinoma, mažai 
gelbėtų žalia skraistė ir plunks 
nom papuošta skrybėlė, jėgų 
aktorius neturėtų asmeniško 
magnetizmo balse ir povyzoj 
Jų dėka prologas tapo kerinčia 
sakme apie vaikystės pasaką.

šviesos gęsta, ir laikrodžio 
dūžių taktu skleidžiasi uždan
ga. Juodų kulistų tamsoje švie
čia mėlyni pilies siluetai, rau
dona arka ir dekoratyvūs seno
viško riterio šarvai. Už šią pui
kią vidurnakčio panmamą dide
lis pagyrimas priklauso spek
taklio dailininkui Telesforui V»

“Aukso žąsT pada
lytų daug IcocnpaktifiBBSDmi ves- 
toto Ta^idgi taktų pagalvoti 
ir apie tampretoį ryž| taip ant 
rojo ir tre&ojo veiksmo, kurie 
Žino metu sujungti pernelyg 
pkmu siūlu. f

Žyis** sfdoriMM stato 
~_jsonkius ~ totkalovimuSe* 

fitiuotas tekstas, greitas tem
pas, skubios įtarpos, kur kiek
viena tuščia sekundė griauna 
bendrą spektaklio tėkmę — vi
sa tai reikalauja gerai išbalan
suotos - aktoriškos technikos.

Pagrindinis ir sunkiausiai į- 
veikiamas personažas būtų 
rūmų juokdarys Pikis. Juoba, 
kad ant Jo pečių gula visas tre
čiasis veiksmas: per ištisą va
landą Pikis veda dialogus su 
besikeičiančiais partneriais, ne
turėdamas progos net atsikvėp
ti. Šią sunkią užduotį Kazys Ve
selka atliko su pasigėrėtina iš
tverme, išryškindamas kelerio
pus Pikio vaidmens aspektus 
(Arlekino-Pierrot kontrastingas 
spalvas), niekur jo nenusaldįn- 
damas iki “gerojo pasakų ber
nelio” ir, svarbiausia, — per 
visą veikalą be priekaištų iš 
likydamas eilėdrą.

Pastarasis komplimentas ly
giai priklauso ir Karaliui (Leo
nas Barauskas, kurį antrajame 
vaksme sutikome žymiai pasi
keitusį po jaunatviško prologo 
bardo. Gaila, kad “Aukso žą
sis” jam šutėte tik pabarsty
tą tekstą, neapdovanodama Ka
raliaus nė vienu svaresniu mo
nologu. Vienok valdoviškai-ko- 
medinė linija buvo pastoviai iš- pasitraukė^švediją ir dabar 
laikyta, ir pasatų karalius Kle- profesoriauja -Upsalos umversa- 
oį»s Aštuntasis gelbėjo suce- tete.
mentuoti antrojo veiksmo epi- Dailiojoje literatūroje pradė- 
zodus į ratą, besisukantį aplink jo reikštis dar jaunystėje. Yra 
sostą. v parašiusi visą eilę romanų, ku-

Saldžiausi teksto kąsniai ati- j-jų nemaža išversta į kitas kal- 
teko seneliui Fortūnatui- Jonas bas- Jos kūryba pasižymi sen- 
Kefočite naujame savo vaidme- timentalizmu, žmogiškosios akn-

Liet. Rašytojų Draugijos premija įteikiama vasario 10
Lietuvių Rašytojų Draugijos 

valdyba dabar yra Los Angeles, 
Kalifornijoje. Jai {nrmimnkau- 
ja Bernardas Brazdžionis, vice- 
pirmimnku. yra Bronys Raila, 
sekretore Alė Rūta, ižd. Juo
zas Tininis

. Dr. K.K. Cirtautas pasirašė me “The Refugee” pirmatake.
sutartį su knygų leidykla dėl Stasio Pilkos rečitalis rengia- klausomybės šventėt Įteikimo 
antrosios “The Refugee” lai- mas kovo mėnesį Apreiškimo iškilmėse dalyvaus ir pats lan
dos. Joje, galimas daiktas, bus parapijos salėje Brooklyne. ręstas,
kai kurių pakėtimų. Jė ilgo- TuO bus atžymėta 40 metų jo Regu rengdama įtekimui,
ką įvadą parašė Romano Guar- scenos darbo sukaktis Draugijos valdyba pirmiausia
dim. Knyga išeisianti šiais me
tais- Ta knyga amerikiečiai la
bai domisi- Joje išsamiai ir į- 
domiai nagrinėjamos pabėgėlio 
problemos ir tremties prasmė. 
Tokios pat problemos liečiamos 
ir to pat autoriaus kitoje kny
goje “Skausmo pergalė”, o taip 
pat vokiečių kalboje išėjusia-

Mfirunfo raštus planuoja iš
leisti Lietuvių dienų leidykla, 
vadovaujama A Skiriaus. Atski
rais tomais bus išleista lyrika, miškais ir pakeičiami rusiškais, 
poemos, drama. Kiekvienam to
mui redaguoti kviečiamas ats
kiras redaktorius-



AUKQS

Kauno,

savo auką $.
■<?

Lithuanian American Council, Ine.

6818 So. Westem Avė.

Chicago 36, Illinois

vietoje
K. Peč-

tr^ma kitiem kon- V 
tipentam šalis, y^a taip pat pri* Lafi
glaudus lietuvių, iš savo įtėvy- 
nės išvytą karo audros ir bol- ims pe 
ševizmogrėsmės. Nemažai šei- maitino

Mirė Liucija Krikščiūnienė, 
Darbininko skaitytoja

parapijai ir lietuviškom drau
gijom. Velionė paliko nuliūdi
me keturis sūnus — Stasį, Zig- 
mantą, Povilą ir Joną, ir dvi 
dukteris, iš kurių Margarita 
yra netekėjusi. Taip pat paliko su šeima.

___  BHn-
vicepirmininkas; antroje'***!* — Stasys Rauckinas — narys in

MUSU PASTANGOS LIETUVAI LAISVINTI

dol., M. Balčiūnaitė, jauna mer
gaitė — 386 dol-, M; Bulota— 
372 doL, S. Meškeliūiūenė, gau
nanti mažytę senatvės pensiją 
— 172 doL

Ir parapijos vaikai neatsili
ko nuo tėvų savo dosnumu, lai
mėdami pirmą vietą visoje Ši
om City vyskupijoje. Praeitais 
metais 65 vaikai suaukojo 1,. 
015,79 dol. Per 11 metų vaikai 
yra suaukoję 8,000 dol.

Prieš 11 metų kun. S. Mor
kūnui atvykus į šv. Kazimiero 
parapiją, pirmą sekmadienį iš
kilmingom paskutinėm mišaom

Stangą šrima tas nelemties vių Kat OntrAUL Moterii takte'jtįM 4-valdybą išrink; 
..... _. Draugija suruegė bendras kb-*&K«ąĮtiA Xądmtytė,lfafcsvy- 

čias, kuriose dalyvavoapie 7Ū •ti^vNbf^P»Qta®rJ<«»atis ir 
žmonių. Kūčių vakarienės me- ^^ąrae. Bį|nfidątau----Daukaras, 
tu buvo pasikeista kalbomis, — * *
linkėjimais, pagiedota kalėdi
nių giesmių ir tiriuviškoje nuo
taikoje sulaukta pirmųjų šv. 
Kalėdų mišių, kurias aukojo 
klebonas kun. A Kazlauskas.

Gyliajiskaū jk Pačėsa.

Viens M praėju
sių reikia laikyti lietuvių meno 
dienas. Pasirodė .5 lietuvių miš
rūs chorai iš įvairių Australi
jos vietovių- Gražiai padainavo 
jungtinis choras iš 160 krū
tinių veržėsi lietuviška daina, 
pakaitomis vadovaujant Vi
sion chorvedžiam, atrodė kaž
kas didingo. Turėjo progos pa
sirodyti scenos mėgėjai, litera
tai iy visų sričių menininkai.

LIETUVOS ŽEMES paminklas šv. Kazimiero koplyčios šventoriuje Ade
laidėje. Kairyje B. Dičiūnas, kun. A. Kazlauskas, A.Stanaitienč, už jų 
Puedešris ir Zakis; dešinėje: P. Stanaitis, Langevičius, Milaknis ir Ume- 
vičios. Nuotr. V. Vosyliaus.

— Vatikano valstybės pase- 
kretoriaus arkivysk. Antohio 
Šamote tėviškėje, Italijoje, pa
statytas viešai matomas lietu
viškas kryžius. šį vaizdelį ar
kivysk. A. Šamote panaudojo 
savo kalėdinių sveikinimų atvi
rukam-Jis mielai prisimena Lie
tuvą iš 1932-1938 metų, kai 
Kaune buvo šv. Sosto nuncia
tūros sekretorium; yra nuošir
dus lietuvių bičiulis. .Būdamas 
Washingtone 1947 metais Apaš
tališkos delegatūros patarėju, 
čia taip pat palaikė artimus ry
šius su lietuviais, ypač prel. Pr. 
Juru, skaitė Darbininką, kuris 
jį lankydavo dar ir Pietų Ame
rikoje. Lietuviškas kryžius jo 
tėviškėje pastatytas kun. V. 
Mincevičiaus ir Italijos lietuvių 
bendruomenės rūpesčiu.

SPORTO ŠVENTĖ
Gruodžio 27 ryte šv. Kazi

miero koplyčios šventoriuje iš
kilmingai pakilo Lietuvos, Va
tikano 4r Australijos vėliavos, 
asistuojamos Australijos lietu
vių sporto klubų ir ateitininkų 
vėliavų. Po. vėliavų pakėlimo 
kun. dr- P. Bačinskas prie gra
žiai įrengto po lietuvišku kry
žiumi altoriaus aukojo mišias 
ir pasakė sportuojančiam jau
nimui pritaikytą pamokslą. Šio
mis pamaldomis buvo pradėta 
Australijos lietuvių:- sporto 
švebtė Ir Katalikę FŠderacijos 
Suvažiavimas. Į sporto šventę 
iš visų Australijos didesnių 
centrų Adelaidėn buvo suvažia
vę 180 sportininkų ir tautinių 
šokių šokėjų. Sportininkai run
gėsi net 4 dienas, iki priėjo 
galutinių rezultatų įvairiose 
sporto šakose.

Kalėdinių atostogų metu A- 
delaidėje įvyko ir Australijos 
lietuvių bendruomenės suvažia
vimas. Tik vargu jis teisėtai 
atstovavo visą lietuvių bend
ruomenę, nes iš turinčių teisę 
balsuoti apie 5300 lietuvių vi
soje Australijoj, rinkimuose da
lyvavo tik 193 ir išrinko 53 at
stovus (po 1 nuo 100). Tas

6- Centro biuras stengsis pla
čiau ir dažniau informuoti A- 
jnerikos visuomenę per spaudą 
ir kitas žinių perteikimo prie
mones apie‘Lietuvą. Suplaukus 
stipresnės visuomenės morali
nės ir medžiaginės paramos, 
bus leidžiamos anglų kalba kny
gos apie mūsų tautą ir jos šian
dieninius rūpesčius. ?

7. Bus sudarytos atitinkamos 
komisijos, kurios talkins Alto 
valdybai ir jos centro biurui.

8. Bus palaikomi ryšiai su ki
tais Lietuvos išlaisvinimo veiks
niais bei- bendrinėmis lietuvių 
organizacijomis.

9. Bus teikiama parama Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto informacijos tarnybai VL Simaitis, L. iimutis, J. Ta* 
(iš Vatikano, Romos ir Mato- Mas, M. Valdyta.

nai?
1962 metais Altui persitvar

kius, padidinus centro valdybą, 
įsteigus centro biurą, Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės sie
kiančiai lietuvių visuomenei pa
dedant, tarp katu, rūpinsis 
šiais darbais ir reikalais:

ir ispanų kalbomis, 
toliau bus palaikomi 
JAV valdžios visomis 
ir departamentais, 

ypač su Valstybės departamen-

do), transliuojančiai lietuvių 
programas Lietuvon ir leidtian- 
čiai Eltos informacinius bhrie- 
tęnius vokiečių, prancūzų, ang
lų, italų 

10. Ir 
ryšiai su 
šakomis

pareigom į lietuvių jėzuitų 
centrą Chicagoje. Jo 
klebonu paskirtas kun.
kys, S-J.

Dr. S. Lunas, kilęs iš 
medicinos mokslus baigęs Vo
kietijoje, Hamburge, o prak
tiką atlikęs Amerikoje, gavo 
gydytojo teises ir įsikūrė Rid- 
geville, Ohio, atidarydamas sa
vo kabinetą.

Lietuvos dabartinę padėtį ir 
mūsų pastangas padėti Lietu
vos žmonėms išsilaisvinti iš 
žiaurios bolševikų vergijos. Jei 
bus lėšų, toks biuletenis bus lei
džiamas periodiškai.

skjs^tipdięįoę, prašys, kad lie
tuvių draugai parlamento na
riai ir šiemet suruoštų Lietu
vos nepriklausomybės šventės 
minėjimą JAV kongrese.

2. Prašys valstybių guberna
torių ir miestų valdžių skelbti 
Lietuvių dieną (Vasario 16) spe
cialiomis proklamacijomis-

3. Ves akciją, kad Laisvos 
Europos Komitetas per savo 
išlaikomą Laisvos Europos ra
diją duotų ir lietuvių, -latvių 
bei estų kalbomis programų 
transliavimą už geležinės už
dangos.

4. Drauge su latvių ir estų 
veiksniais ves kovą prieš so
vietinį kolonializmą Pabaltijo 
kraštuose, pradedant Jungtinių 
Tautų delegacijų informavimu 
apie padėtį Lietuvoje, Latvi
joje ir Estijoje ir ruošiant dir
vą iškelti jų nepriklausomybės 
bylą Jungtinėse Tautose.

5. Dar prieš Vasario 16 iš
leis anglų kalba biuletenį apie

statulą, kurią pagamino skulp. 
G. Firinauskienė, o išlaidas 
apmokėjo Storpirštis. Priešbal- 
nytis dar pasipuošė šv. Juoza
po ir Fa tūnos Marijos marmu
ro statulomis pagamintomis Ro
moje. Jų fundatoriai: mūsų ku
nigai marijonai, ir Dičiūnai.

Iš šių kelių čia paminėtų 
punktų galima numanyti, kas 
šiuo metu yra dirbama Ameri
kos Lietuvių Taryboje ir kas 
bus dirbama ateityje-

Visiems šiem ir kitiem su 
Lietuvos išlaisvinimu susietiem 
darbam dirbti reikalinga visų 
lietuvių vienybė, reikalingas 
pirmųjų kovotojų dėl Lietuvos 
nepriklausomybės ryžtas, pasi
aukojimas ir lėšos.

Vasario 16, Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo minė
jimo iškilmės,, tesukelia mumy
se tą ryžtą, tesudaro ir medžia
gines galimybes atlikti viską, ką 
Altas esamomis sąlygomis gali 
atlikti didžiajam tikslui —Lie
tuvos laisvinimui.

Dalyvaukime Vasario 16 mi-

Sausio* 20 sekmadienį, sulau
kusi 71'metų, Hartfordo ligoni
nėje mirė Darbininko skaityto
ja Liucija Krikščiūnienė, gyv. 
41 Village Str., Manchester, 
Conn. Buvo gimusi.1891 lapk

ričio 15 Lietuvoje. Mancheste- 
, gyveno tik paskutinius še- 
Heris metus pas ištekėjusią sa

vo dukterį Mrs- Albert Gayson. 
Daug metų gyveno Washingto- 
ne ir 15 metų Hartforde, kur 17 vaikaičių ir daug giminių, 
priklausė šv. Trejybės lietuvių Po gedulingų mišių Švč. Tre

jybės bažnyčioje Hartforde, 
sausio 24, trečiadieni, palaido* 
ta šv. Ksavero kapinėse New 
Milford, Conn., kur gyvena sū
nus Zigmantas A- Krikščiūnas 

(MCA

Pasitenkinus tik keliomis pa
stabomis iš Alto praeities dar
bų, bent trumpai pažvelgiame 
į tai kas dirbama Alto dabar 

Po šventinimo iškilmių kun. ir kokia yra ateities darbų pla- 
P. Dauknys aukojo mišias ir 
savo pamoksle Lietuvių Katali
kų Centrą apibudino kaip Lie
tuvos kampelį Australijoj, čia 
turime savo bažnyčią su šv. 
Kazimiero relikvijomis, Šiluvos 
Dievo Motinos statulą ir nau
jam paminkle aiškiai matomą 
Lietuvos žemę, kuri savo sulti-

f_ „ (atkelta, iš 3 psl.) 
tiją. Altas įvedė tradiciją, kad 
kiekvienais metais Vasario 16 
abiejuose JAV Kongreso rū- 

šventino. Tą pat dieną pašven- muose būtų surengtas Lietuvos 
tino ir Šiluvos Dievo Motinos nepriklausomybės minėjimai su 

lietuvių dvasiškių invokadjo- 
mis,su senatorių bei kongresma- 
nų kalbomis apie Lietuvą ir jos 
laisvinimo klausimus.

dte- dol-, . Ch. Vahulskas8 asmenų 
m, o 19 šeimų jau šeimoje vienas dirbąs — 267 

____ , Ąaįp nedirba. Ta- doL, B. Zebus, sargas kurio
mą kartą Austrijos kainais ir žūta praeitais metais Beturiu dvi dukros studijuoja universi- 
pušynais nuskambėjo lietuviš- - parapija. savo dosnumu buvo ‘ tetuose, o vienas dirba —327 
kas “Puūnm ant helių”. Sto- pirmoji visoje Stoux City vys- * ‘ 
vykią aplankė ir svečias ir JA- kupijoje- .
V p- J. Račiūnas Laužo metu į*. Ktebons kun. S. Morkūnas 
teikė 50 dol auką iš Lietuviš
kos širdies Fondo ir asmeniš
ką 5 svanį auką.

Visą bendrai paėmus, tai bu
vo lietuviško ryžto ir vienybės 
šventinės dienos. Nors turime 
nesklandumų, ir skirtingų nuo
monių, bei įsitikinimų, bet tau
tiniuose reikaluose mokame bū
ti ir vieningi.

. — Lietuvių Fondo narių 
metinis susirinkimas šaukiamas 
gegužės 18 d. 2 vai. popiet Chi
cagoje, Jaunimo Centre (5620 
So. Claremont Avė). Vakare 
ten pat įvyks pobūvis. Susirin- 
lame bus renkama LF taryba. 
Kontrolės komisija, išklausyti 
pranešimai, aptarta LF veikla. 
LF taryba, pranešdama iš anks
to, tikisi, kad ir toliau gyveną 
LF nariai galės susirinkime da
lyvauti. Laukiama, kad prieš su
sirinkimą visose LB apylinkėse 
bus paspartintas LF narių tel
kimas ir jų įnašai.

dienomis. AMm ir Rįus Ste- 
naiHii liko Lietuvoje, o jų duk
roj atsidūrė Australijoje. Vie
na yra žinoma solistė ir visuo- 
menintadte G.* Vasiliauskienė, 
antroji-Paliuiienė. Tik per dide
les jų pastangas buvo leista tė
vam išvykti pas savo dukras- 

‘Kleistieji iš už geležinės sienos 
Stanaičiai, atvykdami į Austra
liją, atvežė džiaugsmą ne vien 
savo dukrom, žentam ir vaikai
čiam, bet ir visiem Australijos 
lietuviam. Jie atvežė saujelę 
visiem brangios Lietuvos žemos, 
kuri priausta šv. Kazimiero 
lietuvių koplyčios šventoriuje, 
kaip brangus atminimas.

Atvežtai Lietuvos žemei, pa
gal jauno arčhitekto A. Nava
ko projektą, Lietuvių Katalikų 
Centro kieme, šv. Kazimiero 
koplyčios šventoriuje, parapi
jos tarybos iniciatyva pastaty
tas paminklas su Lietuvos vy
timi ir Vilniaus, Kauno ir Klai
pėdos miestų herbais ir įrašu 
“Lietuva brangi, mano tėvyne”. 
Herbai ir įrašas padaryti iš ne
rūdijančio aliunūnijaus Stikli
nėje nišoje, aiškiai matomame 
indelyje, padėta Lietuvos žemė. 
Paminklo viršų puošia lietuviš
ko stiliaus koplytėlė su skulp
torės Ievos Pocienės padovano
tu rūpintojėliu. Paminklo sta
tybą vykdė Milaknis su padė
jėjais.

Tai bene vienas iš brangiau
sių išeivijos lietuvių pastatytų 
paminklų, nes jis liudys austra
lams, kad lietuviai ša atvyko 
nė ieškodami lengvesnių ir. ge
resnių gyvenimo sąlygų, bet 
priversti bėgti nuo viską nai
kinančio bolševizmo. Taip pat 
primins ir priaugančiai kartai, 
kaip' jų tėvai brangino gimtą
ją žemelę.

paruošė metinę aukotojų apįp- 
skaitą, atspaustą knygą su bafr 
nyčios nauja nuotrauka, kurio
je matyti Nekalčiąusios Mari
jos širdies paminklas ir klebo
nijos pastatas. Už atspausdi
nimą apmokėjo J. Rutledge lai
dotuvių namai. E apyskaitos 
matosi, kad 1962 pajamų turė
jo 36,049.30., išlaidų — 25,006 
45. Sausio 1 parapija turėjo pi
nigų bankuose 74,946.47; iš 
jų 68,000 pradžios mokyklos 
fonde. Per metus sutaupyta naujo klebono atvykimo pro- 
11,042.85. atsilankė į pamaldas 18
--------------------------------------------- žmonių. Nors per tą laiką 90 

senų ateivių iškeliavo į amži
nybę, ištiko du dideli potvi- 
niai, 1954 metais didžiausios 
skerdyklos uždarymas, paliko 
be darbo 62 Šeimos, gi 35 šei
mos išsikėlė, bet Dievui laimi
nant ir kun. S. Morkūnui sun
kiai dirbant, parapija išsilaikė 
ir dar pakilo- Per 11 metų su
rinkta milžinišką suma (337, 
438,89 dol.) tai tik iš 78 šei
mų — 332 žmonių, įskaitant 
mažus vaikus, ligonius, bedar
bius ir vargšus. Klebonas,at
sisakydamas būtinų, atostogų, 
dirbdamas net fizinį sargo dar
bą ir dažnai už kelius, ^yra su
taupęs parappjai 30,000- dol. ir 
pats yra paaukavęs parapijos 
reikalams ir pradžios mokyklos 
fondui 3,000 dol.

Per 11 metų išmokėta 24, 
100 dol- aukštesnės mokyklos 
skolos, sumokėta .80,000 dol. 
aukštesnės mokyklos statybai 
ir išlaikymui, išleista , 40,000 
dol. bažnyčiai atnaujinti, 27 
vitražams, šviesoms, {Nekal
čiausios Marijos Širdies pamin
klui, Šiluvos Marijos, varpam, 
naujiem šaligatviam, naujam 
žemės sklypui ir kitiem bažny
čios, ‘klebonijos ir parapijos 
nuosavybės pagerinimams. Be 
to, įkurtas pradžios mokyklos 
fondas. Jam sutaupyta jau 68, 
000 dol- Viso buvo sutaupyta 
74,946.47, bet dalis išleista pa
rapijai, diocezijai išlaikyti ir 
misijom.

Lietuviai ir, labdarybės at
žvilgiu pralenkia kitus. Dalis 
senų ir naujų ateivių jau ke
linti metai, kaip/siunčia daug, 
siuntinių į Lietuvą, Sibirą ir 
kitus kraštus. Klebonas yra 
pasiuntęs jau visą šimtą siunti- 
nių, o kai kurie jo parapiečiš, 
pasekė klebono pavyzdžiu, pa
siuntė nuo 50 iki 80 ir daugiau 
siuntinių.

Vietos vyskupas labai džiau
giasi kun. S. Morkūno vado
vavimu, parapiečių dosnumu ir 
gražiais jų artimo meilės dar
bais- Dideli darbai attikti, pa- 
rapiečiam vieningai ir sutarti
nai dirbnt su prityrusiu ir pa
sišventusiu klebonu.

Vietinis

siunčiu tiesiai į Amerikos
Lietuvių Tarybos centrą —

— Prel. L. Mendelio vado
vaujama šv. Alfonso lietuvių 
parapija Baltimorėje praėjusių 
metų Advento dienomis suau
kojo 15,000 dol. raupsuotiem 
padėti-

— Stasys Dirmantas ir An
tanas Rukuiža, pernai sulaukę 
75 metų, buvo pagerbti sureng
tu jiem minėjimu Chicagoje, 
Jaunimo Centre, sausio 19. SL 
Dirmantas Lietuvoje buvo kraš
to apsaugos ministeriu, genero
lu, universiteto profesorium. 
Antanas Rukuiža, miškininkas, 
yra profesoriavęs Dotnuvos že
mės Ūkio Akademijoje ir daug 
prisidėjęs prie Lietuvos miškų 
tvarkymo. •

nėjimuose, o kas negalės to 
padaryti, kiekvienas - atskirai 
atnaujinkime savo ryžtą ir su- 
suteikime Altui savo metinę 
tradicinę auką, nes vasario 
mėnuo yra tradicinis laikotar
pis telkti lėšas Lietuvos išlais
vinimui. Tą tradiciją Amerikos 
Lietuvių Taryba įvedė netru
kus po Lietuvos, okupacijos — 
1941 metais.

Visi vieningai jungiamės į 
kovą už Lietuvos išlaisvinimą.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Froridhmm

E. Bartkus, T. Blinstrubae, 
P. Dargis, Dr- K. Drangelie, 
Dr. P- Gritartis, A Rudis, Dr.

laisvinimo pastangose, deduos prie to ir savo 

auka. Neturėdamas galimybės dalyvauti Lie
tuvos Nepriklausomybės šventės minėjime,

Giliai atjausdamas skaudžią Lietuvos padėtį, 
griežtai stovėdamas už jos išlaisvinimą ir, at-

— Kun- Jonas Borevičius, 
S.J., ilgą laiką buvęs Aušros 
Vartų lietuvių parap. kelbonu 
MontreMyje, atšauktas naujom
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K-BAY

Nuotr. V. Maželio.ŽIEMOS sportas kalnuose.

Lietuviu tautos tragedijos

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUCA8. savininkas

Darbininkas, 910 Willoughhy Avė., Brooklyn 21, N. Y.

OIL ęrrTHOSPTTAL 
East Bissell Are. 

Oil City. Pa.

Kaž kodėl mėgstam dažnai 
ilbėti bei rašyti, kad mums 
mga svetimomis kalbomis

Prašau siuntinėti Darbininką 12 mėnesių už $5.00 
(pažįstamų!, neturtingiem, ligoniam)

Čia Jus rasite didelį pasirinkimų gražių namu, sklypų, apatobmntų 
ir tai žemiausiomis kainomis, čia galite visokeriopai apddrausti: 
Šia užpildomi valstybinių mokesčių «taksų blankai.

ALBERT F. PETERS - Petrauskas

422 Menahan Street, Ridge**ood. BrooHyn, N. Y 
Tnl HYneint 7-4677

"Vasario 9 šeštadieni, 10 vai. 
ryto Baltų laisvės namuose, 
(131 East 70th Str., New York) 
bus vieša paskaita tema "Tau* 
H nė Vienybė" Vyriausias mo
deratorius dr. Juozas Girnius. 
Tema padalinta į tris sritis: 
1. kultūrinė (diskusijas praves 
dr. J. Girnius); korefetentai: 
f>rof. dr. J. Purinas ir df. K. 
Ostrauskas; 2- politinė (refe
ruoja min. V. Sidzikauskas); ko- 
referentai B. Bieliukas,V. Vai
tiekūnas ir Vyt Votertas; 3. 
kartų santykiai (prof.*dr- A. 
Klimas); koreferentaĖ Kęstutis 
Kudžma ir Juozas Boley.

vių Dienose (NO-4-2919) pas 
A. Skiriu iki vasario 7. Vietų 
skaičius ribotas.

Los Angeles Alto skyriaus 
valdyba kviečia visus lietuvius 
savo dalyvavimu parodyti lie
tuvišką solidarumą ir ryžtą 
laisvės kovoje ištverti iki per
galės. (Alto frtf,)

Siunčiu: 
už prenumeratą »$•

Lietuvių Fronto Bičiulių suvažiavimas

— Matote, kain galite būti 
linksmi ir pagelbėti mūsų de
mokratijai. — dėstė ponas 
Toks. — Dabar ir jūs. kaip vi

jus beždžionės! — susikeikė 
ponas Toks ir nuėjo savo ke
liu. lietuviškai užtraukęs:

“Tėvas atvažiavo, mokė vai
kus savo, o jūs vaikai taip da
rykite. kaip tėtukas daro!”

322 UNION AVĖ. BROOKLYN II, N. Y. 
Tel. EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS, Manager * 
Didelis pasirinkimas (vairių vynų, degtinių, kon
jakų. midų — šventėms bei kitokioms progoms.

VYTAUTAS BELECKAS 
Savininkas

1003 MAOIBON STREET
BROOKLYN 27, N. Y.

First Federal Savings and 
Loan Association
COFFEYVILLE, KANSAS

Pons Toką^ėjo gatve ir juo
kėsi net susiriesdamas- Praei
viai sustodami palinguodavo 
galva. Vienas išdrįso paklausti.

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

ĮTolo...vizi j a .
Skundžiamies, ' aimanuojant, 

kad mažai skaitom ir nesido
mim lietuviška spauda- Neno
rėtam, kad ir kiti mūsų tautos 
tragišku, likimu domėtųsi. Kita
taučiai irgi nemėgsta apie ki
tus skaityti — labiau linkę te
levizijoj žiūrėti. Laikas būtų ir 
mums veržtis su savo lietuviš
ka programa televizijom Ta
čiau to pasiekti galim tik tu
rėdami pinigo. Lietuvos laisvi
nimo veiksniams reikėtų susi
rūpinti, pasvarstyti ir planingai 
to siekti. Jei mums pavyks 
Lietuvių Fondas sudaryti vieno 
milijono, tai tada gal ir per te
leviziją galėsime šį tą pasiekti.

Šiais laikais radijo ir televi
zija propagandai plėsti ir jai at
remti yra geriausia priemonė. .

menių. Tie nakties žiburiai yra 
lietuvių rezistencija ir jos žmo
nės, kurie savo pasiaukojimu 
pasipriešino ir tebesipriešina 
tiek okupantui, tiek visam tam, 
kas naikina lietuvių tautą.

Negalėdami aktyviai dalyvau
ti tauto fronte savame kraš
te, LF bičiuliai vasario 9-10 
ruošia .Atlanto pakraščio suva
žiavimą. Kviečiame atsilankyti 
į tą suvažiavimą visus tuos, ku
rie Lietuvos rezistentams jau
čia pagarbą ir įvertina jų dar-

Spauda 7 . • ' , 
lies daug rašome savo spau

doje afte vargstančią Lietuvą. 
Kiektiento mėžto, Vasario 16 
proga, skaitom Vyriausiojo Lie
tuvos Laisvinimo Komiteto at
sišaukimus, veteranų atsiminiu 
mus ir vertingus rašinius. Vai 
saito 16 prisiminti. Bet to dar 
maža. Reftia mums belstis į 
svetimą spaudą'ir per ją in
formuoti apie Lietuvą kitatau
čių visuomenę.Juk kiekvienoj 
didesnėj lietuvių kolonijoj yra 
vietinė spauda, tačiau labai re
tai kada pasirodo. joj žinutė 
apie Lietuvą ir Vasario 16 mi
nėjimus. Tiesa, kai kurie šven
čių rengimo komitetai pakvie
čia vietos spaudoą atstovus, bet 
iš jų mažių naudos- Kartais 
skelbimų nežymioj vietoj para
šo keletą nereikšmingų eilučių 
tai ir viskas. Reikėtų mums pa
tiems rašyti. Juk svetimomis 
kalbomis rašančių turim' savo 
žmonių, tai jų pagelba reikia 
į svetimą spaudą veržtis, ypač 
Vasario 16 proga. Kad ir tektų 
spaudai už patalpintą rašinį at
lyginti, bet būtų daug atsiek
ta propagandai.

laisvės kovotojus. Tuojau po 
pamaldų, 12.00 vai., parapijos 
šhlėje viešas partizanų minėji
mas su įdomia programa: bus 
rodomi paveikslai apie partiza
nus, New Yorko vyrų oktetas 
pasirodys su partizaninėmis 
dainomis, vadov. muz. Al- Mro- 
zinskui, deklamacijos iš parti
zanų poezijos ir k.

Bilietus ir stalus į banketą-' 
pobūvį užsisakyti ir pinigus at
siųsti iki vasario 5 d.: 1. J. An
driušis, Haven Realty, 87-09 
Jamaica Avė., Woodhaven 21, 
N.Y., tek: Vlrginia 7-4477. 2. 
dr. Br. Radzivanas, 84-16 110 
Str., Richmond "Hill 18, N.Y., 
tel.: HIckory ,1-9720- 3. Rūta 
Žukaitė, 90-16 Park Lane South, 

bus aukojamos Woodhaven 21, N.Y., tel.: Vlr
ginia 7-4513.

■ Needed At Ohee . 
' Salary Open 

50-ted General Hospltal

QUARTZ CRYSTĄL
ENGINEERS and TECHNICIANS

Expanding company has openings for ųualified men in 
new engineering; & development laboratory. Challenging 
opportųnities to make important contributions to the ad- 
vancement of the art in oscillator and filter crystals.

Contact: HOWARD DILLON, Chief Engineer

MIDLAND MANUFAČTURING COMPANY
3155 Fibergiass Road * Kansas City, Kansas Tel. Fl 2-7950

Current Rate 

4Vž% 
Save by Mail

OIL CITY HOSPITAL 
EastBtesell Avė. 

Oil City, Pa.

5.00 
6.00 
700 
500 
500 
600 
600 
500 
500 
3.00 
4.00 

1500 
4.00 
5.00 
5.00

apie Lietuvą iafconarijų. Gir* 
A to neturėdami,’negaiim -tin
kamai kfibdaaiBų informuoti. 
Atsieit, neturim tuo reikalu tin- 
kamos propagandinės literatū
ros. Atrodo, kad taip kalbėda
mi, lyg užmirštam visa tai, ką 
turim. Norim kažko naujo, ge
resnio, tikslesnio, įdomesnio. 
Net ir LF milijoninį vajų vyk
dydami taip pašnekame*

IMHVtaWW

tima katt» apia Lietuvą?
Jei mano, eilinio darbininko, 

* knygų sjūntoje yra per 10 kny
gų anglų kalba apie Lietuvą, 
tai manau, kad pas lutus pa
našių knygų yra žymiai dau
giau. štai veikalas “The Story 
of lithūania”. .Šioje knygoje 
vaizdžiai, įdomiai nušviesta Lie
tuvos praeitis ir dabartinė oku
pacija. Kita literatūra taip pat 
panašaus turinio. Be to, turim 
nemažai mūsų rašytojų kūri
nių išverstų į svetimas kalbas. 
0 leiddžiamas Lituanus žurna
las ar nepasitarnauja savo tu
riniu informacijai apie Lietu
vą? KaKbėti, kad neturim tin
kamos informacijos svetimomis 
kalbomis, atrodo, lyg patys ker
tam šaką ant kurios sėdim.
žinoma, sustoti ir daugiau ne

rašyti, būtų grįžimas atgal- Rei
kia ir privalu rašyti — Lietu
vos pavergėjų propagandai at
remti. Bet kas iš to, jei to 
literatūros nebus kas skaito?

Mano manymu, reikėtų dau
giau spausdinti' propagandinio 
turinio brošiūrių, kuriose turė
tų atsispindėti Lietuvos paver
gėjų darbai: mūsų tautinės kul
tūros žlugdymas, kultūrinių pa
minklų naikinimas, katalikybės 
persekiojimas, bažnyčių užda
rinėjimas, tautos naikinimas, 
ekonominio ir ūkinio gyvenimo 
griovimas ir tt

Tos pat dienos vakare ban- 
ketas-pobūtis su šokiais 8.00 
vai. gražioje Ridgwbod Lane sa
lėje, 1001 Irving Avė. (kampas 
Covert Str.), Brooklyne. šokiai 
tęsis iki 1.00 vaL ryto, grojant 
Romo Butrimo orkestrui Links- 
mojoj daly praskris tradicinis 
LFB humoro laikraštis “Skers
vėjis”.

Auka asmeniui 6.00 dol., stu
dentam $3.00. Svečiai bus pa
vaišinti lietuviškai pagamintu 
maistu. Salė pasiekiama va
žiuojant BMT Canarsie linija 
iki Halsey stoties.

Vasario 10, sekmadienį 11,00 
vaL Apreiškimo parap. bažny
čioje, 259 North 5th Str., Broo- 
tayne, N-Y.
mišios už žuvusius Lietuvos

juokas neima.
Kaip tai neima? — rūs- 

tinosi ponas Toks. — Sakykite: 
“Cheese!”.... Na. pradėkite: 
“Cheese!”...

— Cheese! — prasišiepė abu 
piliečiai, nusišypsojo ir ėmė 
kvatotis.

Los Angeles, Calrf. Minint 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę vasario 10, virš miesto 
rotušės plėvesuos lietuviška vė
liava. šį pažada gavo lietuvių 
delegacija, atsilankiusi pas mies 
to burmistrą Sam Yorty. Audi
enciją išrūpino ir jai vadova
vo Lietuvos konsulas J.J. Biels- 

Kaip gali juektis,^j^L vDęlegacijoje dar dalyvavo 
s— ^ rašytoja Alė Rūta, inž. J. Jode-

lė ir Lietuvių Dienų leidėjas 
A- Skirtus. Maloniame pasima
tyme bum istras taip pat paža
dėjo ta dieną išleisti specialią naktyje esama ir šviesesnių mo- 
proklamaciją ir, jei aplinkybės 
leis, asmeniškai dalyvauti.

Minėjimo programa numaty
ta tokia: -9:30 vai. iškilmingas 
vėliavos pakėlimas prie miesto 
rotušės (City Hali), dalyvaujant 
Lietuvos atstovui J. Rajeckui, 
-konsului dr. J.J. Bielskiui ir 
lietuviškai, visuomenei. Visi 
kviečiami rinktis punktualiai. 
Moterys prašomos vilkėti tau
tiniais rūbais.

Mišios 10:30 vai. Šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioje. Po 
pamaldų 12:15 vai. iškilmingas 
minėjimas ukrainiečių salėje 
(4315 Melrose Str.); Pagrindi
nis kalbėtojas bus Lietuvos at
stovas Juozas Kajeckas. Lietu
vių Rašytojų Draugija iškilmių 
metu įteiks LRD literatūros 
premiją. Meninę programą at
lieka parapijos choras ši iškil
mių dalis nebus ištęsta. Po pie
tų 3:00 vi. Hollywood Roosevelt 
viešbutyje (70 6 0 Hollywood 
Blvd.) prasidės banketas Lietu
vos atstovui pagerbti. Bilietai 
į banketą rezervuojami Lietu-

in otatetrical nund><. BS. Oegree 
ncpArtO. 200 bed JCAJH. geaeial 
hošpttal In nortlmeMem Pamunpl- 
vaitfft wtthin e«*y dvtviaf dbtance 
of Pfttsburgli. New weU equipp«d 
profeMįonal school of mmta< «f- 
flNated with Mate UntverMty. Op- 
portimitv for further study avaD- 
ahle. Literai employee tenefita in* 
clude riek leave, retirement pian 
and four weeka vacation. Satery 
range 35.200 to 86.000 depending 
on quaUficaUomi and ecperience.

Appiy to

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, SEIMO8. VAIKŲ

Įvairią progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir 
otraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums 
sąlygomis padarys

Invest with First Federal of Coffeyville

“INSURED SAVINGS”

20 operų arijų, A. DičiGtė-Trečiokienė (3 plokštelės) ------ 12.00
A. Sabaniauske dainų-tokiŲ 2 albumai (X—35-00 ir XI—35.00 10.00 
3 ptoktttMs tu 46 jvairių polkų (1 pi. su 12 polkų $400).......10.00
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamblio 17 dainų (ster. $5X0).....4.00
Dainos i* Lietuvos, L. Juodis su Rūtos choru (stereo $4.50) $3.50 
Mano Lietuvos prisiminimai, L. Juodis; 14 liet, dainų ..... 5.00
Pavergtos tėvynės dainos ir tokiai, J. Štokas: 2 plokštelės 8XX) 
Lietuviškos dainos ir tokiai, Monrtor Co. 16 dainų ir šokių 4.50 
16 lietuviškų lokių, akord. Ch. Daubaro .... ..........   4M
8. Barkus radijo va k. dainuoja, 10 dainų ir 10 kalėd. giesm. 
Rolės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 lokių muzikos — 
Lietuviški mariai, Br. Jonulas, įgrota 12 liet. patrioL maršų 
Liet, dainų ir operų rinkiniai, J. Karvelis, 10 plokštelių po 
Alice Stephens liet, kompozitorių 3 kūriniai (stereo $6.00) 
Čiurlionio ansam. Mes padainuosim, 16 liet, dainų (st $750) 
Ar pameni... V. Stankus, 10 lokių muzika (stereo $740) 
Tautinių lokių rinkinys (14 tokių) ...--------------------------------
žirginėliai, Montrealio liet, dramos vaikams pasaka —.— 
Lithuanian, 2-speed record course ____ ....------------—
Dainos Lietuvai, 12 dainų komp. Sal. čerienės ...... .
Milžino paunksmė (Montrealio liet, dramos teatr.) 3 ploktt. 
Liet, dainų, tokių, polkų, žukausko-Vasiliausko juokai......
Tėvynei aukojant — 14 Dainavos ansamblio dainų .—........
A. Stephens, lt rūtų taielės, 7 kalėd. giesmės ir 10 liet, dainų

DARBININKO ADMINISTRACIJA
910 WiBooghby Avę. Brooklyn 21, N. Y. |

Persiuntimo išlaidoms prašom pridėti 50f .

— Fakyfc, ko taip juokiesi?

Ponas Toks dar labiau pasi
leido kvatotis. >

—- Ar tik jis nenamišo? — 
prasitarė kitas praeivis.

Ponas Toks sustojo juokęsis, 
rw»rVėrė ahi žmogystas šnairio- 
mis ir šiurkščiai paklausė:

— Ar tik pamišę juokiasi?

— Ne! Žinoma, ne, — susi
griebė abu praeiviai, —Juokia
si ir nepamišę, kai yra links
ma.

— Tai, vadinasi, jums abiem 
nelinksma?

Abu praeiviai patraukė pe
čiais. nesuvokdami ką galėtų 
atsakyti.

— Vadinasi, judu esate prieš 
demokratiją, prieš šio krašto 
tvarką, prieš konstituciją, — 
rietė ponas Toks žmogėnus. — 
Aš tuojau judu iš Amęrikos iš
vyčiau:

— Už ką? — išsižiojo abu 
piliečiai. — Mes esame pado
rūs gvventoiai, čiagimiai, tik
ri demokratai. •.

— Tokie jūs ten demokra
tai, jeigu nesijuokiate. Ar ne
žinote. kad šiame krašte visi tu
ri būti linksmi, patenkinti, 
džiaugtis gerove, šypsotis. Pa
niurėlių čia nereikia. Niekas jų 
nemėgsta. Toki čia papročiai, 
tokia linksma demokratija! — 
mokė ponas Toks senus ameri
konus.—Prašau tuojau juoktis!

— Jei ne juokinga, tai kaip 
gali juoktis? — atkirto abudu 
vienu vpu.

— O ar niekada nebandėte 
juoktis, kai yra nejuokinga?

Bateje gali tilpti 100 dalyvių 

MuuuuuuuuuBaRMMiuauMuuiMBaauBmteuuui

DARBININKO administracija labai prašo neuždelsti 
atsilyginti už laikraštį. Raginimas sudaro naujas 'nerei
kalingas išlaidas.' ,

SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumertą, 
dedamas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:

Salary Open
Libėrai Personnel Policies 

Wrtte or Call Administrator

Lemos B. Wame
Hospttal & Climc

207-213 Mahontongo St
Pottsville, Penna.

Supervisor In^tructor
Nurae wttii BA Dep«e preferred, 
būt teąrifcr uąujvutent .tą ex- 
periance. tte ted J. C. A! H- General 
Hoapltal in Northweutam Pennsyl- 

>Mia. wRhin eagy drivtag dUtance 
< PtttsbuggM. Nesvly btdft profes- 
donal afffflafion pmtlreąponeildlity 
of teąddgg anrt auperyiston. Liberel 
essployee tenerit program includes 
sfck leave, retirement plan and 4 
'weeka vaeatfon.Pleasant living 
ųuarters pnsitfon avajĮatee immedi- 
ately. Salary open.

Write to adminlstration

Salė vestuvėm* ir kitokiem* 
pramogoms. Be to, duodami 
polsidotminisl pietūs, Mr- 
mss rBMse nstuvHkao mais
tas prislaainsmls kainomis.



Telefonas: Vlrginia 3-3544

ŠARMUOTĄ DIENĄ.

DISPLAY

BRATIONS

HAVEN REALTY

HOLY LIGHT
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVESTANISLOVUI PAPROCKUI

REtieiOUS CANOLES OF.EVERY DESCRIPTION

IMPERIAL JAZZ NE N 
SERVICE CENTER, Ine.

LSS Pirmūną v .s. PETRĄ JURGCLĄ ir brolius skauti
ninkus KOSTĄ ir JULIŲ, liūdinčius dėl tėvo

N. Y. TAURO ir NERINGOS furtfai

Lietuvoje mirus, gilią, užuojautą reiškia Dr. VACLOVUI 
PAPROCKUI ir jo Šeimai

Does your Hopie need Help? Call 
M R. THORN te Suffolk M6xM0 $■ 
8494 te Qu " -------------
0310. CompMte 
prisės. Pteyrobtn

SEWING MACHINES Repaired - 
T. V. RepsSrs.. Ali our work guar- 
anteed. For the Best call ST 2-9008

Ask for AL

JAckson 2-5642 WIsconsin 74)130 
GEORGE MANSER A SON Con- 
tractors. Complete. Insurance cover- 
age - all types of vvaterproofteg - 
brickvsall potetteg. - interior & ex- 
terior painting. Are your walls leak- 
ing ? We work on Churches & Insti- 
tutions. 229 Clinton SL BIkiyn 1, NY

at reasonable rates, all work guar- 
antėėd. Special consideration to re- 
ligious groups. 1505 Harding Park.

Tl 2-4496— FO7-17S0 .. 
ALFRED TETREAULT

Po $4. — J. Klimavičius, Dr. Ą. 
Norta*. Brooklyn. N. Y, A. Biria, N. 
Y .'City, F. Lukas, Howard Brsrh, 
N.Y., V. Kazakevičius, Maspeth, N.

HERMAN MILLER ____
Comprehensive STORAGĖ SYSTEM 
1 price covers Furn. dėl. A testai. 
No extras. Most components avaiL 
for rmmedlate deHvery.

Call for Appontiment
R & G Furn. Ser. — LE 2-0606

Aflanto. eMeras visus metus 
tabjBf ir Park įtampa • Tel.: PR 4-7788

ifeikd'taža, ^tgus <r skanus maistas. Viešbučio 
.pobūviams. Prie viešbučio veikia ręsto- 

«rąnM$ ir «*- Patogus sustadekimaB traukiniu ir autobusais. 
’-f7 • . P. ir C. MAČIULIAI, savininkai

GgKma gauti jvairiausioe rūšies amerikiečių ir importuo 
gėcimų.^ Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.

UB4S USmSRSS BLVD. RKHMGND HILL, N. Y.

Brooklyn, N.Y. 88. > G.Vaitelta,
Omaha. Nebr„$6. — M. Kurtteai- 

Waafc.
Pa $51 —Kun. JJL Kučingis, Los 

Anyta,iCaEfc A-JuotamKateita-

. DETROIT, ŠHCH.
WJLB, 1400 banga 

Vedėjas Rateb X Valatka 
15756 Lendre, Detroit 27, Mich.

WATERBURY, CONN.
WWCO - banga 1240-1000 kl. 

ved. A riL Pa I i u I is 
321 Robinwood Rd. 

pran. Edv. Meininkas 
sekmad. — nuo 12:30 iki 2 vai. p.p.

MTHUANIAN 
FURNITŪRA CO.

PHILADELPHIA, PA. 
. WTEU 860 banga 

Vedėjas Adolfas Gaigalas 
335 Titan SL. Phttadelphia 47, Pa.

HOward 7-4176 
šeštadieniais nuo 3:30 iki 4:00 v.p.p.

Providence, R.L; A. Paleckis, SL 
Petersburg, Fla.; R. Kondrot, Le- 
wiston, Me.; tam. B.- -Kaunhs, 0.8. 
J., Tomales, Calif.; J. Kavaliauskas 
Omaha, Nebr.; j?." Dodiene, S-lC 
Loute, Ma; V. Navickienė, East 
Chicago Ind.; kun. J. Patašius, 
Great FaDs, MonL; J. Kezteaitis, 
Hamilton, Kanada; K. Skrinskas, 
Vancouver, Kanada; O. Venskaitie- 
nė, Toronto, Kanada. »

Nuoširdžiai dėkoja • 
Darbininko Administracija

Uetuvjšks ir europietiška duona ir pyragai šventėm* 
vestuvėms ir pokyliams tortai 

DALU ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav

gom Ir rriatatyM | vtaą is 
anos zraMoms 

uuonumnES

t s, ANTANAS VAITKUS, vedėjas
K-Č9 Jamaica Avė., Woodhaven 21. N. Y. •_ Tel. VI 9-5077 

buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ
340 Grand Street, Broofciyn ii, N.Y. • Tel. STagg 2-4329

Psądgintbmls kainomis priimame užsakymus 
VESTUVBMS ir POBŪVIAMS

Pristato j namus lietuviškus skilandžius ir sūrius
—— We take all ordere special price for Weddtegs and Parties------

Home-Made Bologna

O. Mentvidaa, Vfopdfcayea, N.Y., P. 
Davidionte; P. Pietaus, F. Pūkas, Phi 
Ibl, Pa.,; L. Roman, Allentown, Pa.; 
kun. A. Paškuą. Erie, Pa; Z. Mar- 
tinonyte, A. Balcunas, F-žteka, So. 
Boston, Masa; C. Pažo, Westboro, 
Mass.; S. Griežė, Dorchester, Masa; 
J. Sarnauskas, Cttmtendge, Masa; 
W. Jasteauskas, New S Canoon 

Cotm.; G. Kazelunas, J. Lukšys, M. 
Karpienė, J. Kazakatkskas, Water- 
bury, Conn.; A. Pilibaitte, Newark, 
N J.; A. Čekas, Matuchen, N. J.; 
M. Damijonaitytė, Boys Town. Neb. 
A. Mikėnas,^ Omaha; Nebr.; E; 
Kemfert, Arbatus, Md.; V. Lazaus
kas, Baltimore, Md.; E. Jurgutaitie- 
nė, Kansas City, Kans.; L. Rumšas 
E. Chicago, Ind.; J. Jasukaitis, Eii- 
zabeth NJ.; L. Bajorūnas, Detroit 
Mich,; P. Gaigalas. Ttentetes, Kana-

JOSEPH TORRES
23 Tears of Expėrience~

" Modem and Antigue 
REPAIRING — RESTORING 

Furniture Remodeled
Froich PoUshteg - Waxing Tables 
Aleobol - Heat and Waterprbofed 

ANTiąUES 
Bought and Sold 

848 Scaredate Avenue 
Scaredale, N. Y.

OR 2-4893 - -*----- —

j.McKEĘSfORT,^PA. , ,

Vad. kua. AH. Bašinskas 
>88 Tąlbot' Ava, Eradock, Pa. 
Sekmaidioatats nuo 1S89 vaL pjk.

16-88-40 STAGG ST BROOKLYN 6. N V
Telefonas: STagg 2-5938

Po $3.50. — L. Koppas, J? Siru
tis, L. Rimkus, J. Digrys, H. Mont
vila, V. Vilimavičius, J. Savickas, K 
Jakas, J. Sirgedas, G. Koshys, Broo- 
klyn, N.li ,

Po $3X0. — S. Vasikauskas, J. 
Raščius, Richm. Hill, N.Y.; B. Po
cius, Brooklyn, N.Y.; K. Dusevičius, 
So. Boston, Mass.

Po $2.00 — CJ. KrušteSKas, K. 
Bačiauskas, M. Klimas, J. Ceilius, 
S. Nutautas, Wbodhaven, N.Y.; D. 
Pankas, A.L. Jasaitis, Brooklyn, N. 
Y.; V. Galinis, K. Buragas, V. Vai
čiulis, Rięten. Hill, N.Y.; M. Vaš
kas, kuĄ A. Senkus, N.Y. City; G. 
V. Alksninis, Maspeth, N.Y.; V. Le- 
lis Rochester, N.Y.; J. Butkus, Bel- 
le Harbor, N.Y.; M. šimavičius, J. 
Verbyla, J, Walentukiewich, So. 
Boston, Masa; J. Grigas, Worces- 
ter, Mass.; J. Vaitkūnas, Canton, 
Mass.; S. Kaniavicius, Salem, Mass. 
M. Raudeliuniene, Brighton, Mass.; 
B. Paplaskas, Methuen, Mass.; A. 
Gerulal? X Melynis, Kearny, N J.;
A. Strazdas, Roselle, NJ.; A. La-
pteskis, Roselle Pk. NJ.; V. Slepa- 
kovas, Paterson, NJ.; kun. A. Ste
ponaitis, Los Angeles, Calif.; B. 
Graužinis, .Santa Monica, Calif.; A. 
Mikalausky, New Britam, Conn.; J. 
Radas, J. Suopys, Detroit, Mich.; S. 
Bučinys, Dayton, O.; A. Vaičulis, 
West Mifflte Terrace, Pa; M, Bil- 
buL Tamagna?-: Konitsky,
SL Clair, Pa; P. Simanonis, Ches- 
ter, Pa.; A. Drižnius, Scranton, Pa
B. Walkauskas, M. Savukynas, Pit- 
tsburgh, Pa.; K. Bružas, P. Ličkus, 
K. Barzdukas, V. Ramonas, P. Pu- 
įūus, Chicago, I1L; P. A. Deltuva 
Rockford, Dl.; S. Navickas, Hillsi- 
de, HL; L. Kukanauza, Providence,

Mass. — E. Mark, A. Marcinkus, 
P, Pauliukonis, O. Sliupstikas, J. 
Babravičius, V. Dainys, U. Šedui
kis, O. Kačinskiene, So. Boston; M. 
Cepulionis. V. Senulis, A. Markve- 
nas, V. Zidži^nas, F. Jurgelionis, 
Worcester; J. Narkus, J. Taper, M. 
Tatarunis, J. Šaukimas, Lavvrence; 
A. Bunumas, B. Austin, Athol; A. 
Skunkus, J. Levinas,. Brighton, C. 
Jozak, A. Stravtesky, Methuen; B. 
Kovas, Norwodd; A- Hintendorf, 
Bnocktan; K, Gedrim, Brighton; A. 
Rasmus, Stoughton; J. Stepanovich, 
Lowėll; V. Chesnulis, Hyde Pk.; D. 
Kaczenas, W. Lynn; M. Shelanskas, 
L. Venčius, Haverhfll; B.V. Jakutis, 
Medford; J K. Naujalis, Avon; S. 
Luteis, Somerville; V. Gobte, North 
Chehnsford.

Pa. — G. Janušonis, K.J. Stra- 
winskas, J. Gribas, J. Globis, F. 
Urbanavičius, Pittsburgh; M. Jan
kauskiene, N. Danilevic, C. Tama
šauskas, E. Belskyte, Phila.; D. 
Petraitis, Homestead; O. Oberaitie^ 
ne, Wilkes—Barre; kun. V. A 
Šimkonis, Luzeme; A žaliaduonis, 
Munhall. P. Alisauckas, Scranton.

OfV. TdLf AM 8-4818 
M8MAMR4881

Ei aului ŠM -fflBM gmM DAR-

N.J. Kun. P. Totoraitis, J. Jasu
kaitis. K. Grandienė. Newark; P. 
Maleckas, Kearny; L. Morkūnas. Ir- 
vington; V. Sruoginis, Jersey City; 
D. Skuja, Kenilworth; A. Rudzitas, 
Elizabeth; O. Rekešienė, Paterson; 
P. Bieksha, Arltegton; A Samolis, 
Metuchen; A. Skučas, Platefield.

Conn. A. Stanišauskas, M. Nar- 
tsky, Bridgeport; P. Laurinaitiene, 
J. Niaura, J. Kanapka, Waterbury; 
A.* Kelminsky, E. Hartford; I. Gru
šas. Hartford; M. Bendoraitis, 
Trumbullen; B. Tamošaitis. New 
Britain; A. Macknis, Ansonia.

Mišrūs. P. Kazakas, J. ' Nau
jokaitis, V. Stankauskas, J. Mont
vila. Cieveland, O.. J. Kiedis, East- 
lake. O.: K. Cheslow, Euclid, O.r A; 
Kupčinskas, . O. Anorteskevicios, B. 
Girnius, E. Blass, DetroiL Mich.; 
kun. M.F. Daumantas, Dearbom, 
Mich.; A. Pacukewich, Nashua, N: 
H.; Liet Amer. Socfel Kltibetš, Man- 
chester N Ji.; J. Burba, S. Šiau
čiūnas, Chicago. m.; R. Mastien^ 
Cicero, III.; J. Stankus, Kankakee,

. - HARTFORD. CONN. 
WPdP, 1410 klc.

Ved. Alg. Dragūną vičiąs 
2^ VictoriaRd., Hartford 14, Conn.

Tel.: CH 9-4502
Sekmadieni 77 11-12 vai. dieną

AfA
P. A. JURGĖLOS

CHICAGO, ILL.
Sopb'lė Barčus’ 

šeimos; radijo ^programos 
Radijo. stotM WOPA, Oak Park, IIL 
A.M. 1490 kJNc.; F.M.‘ 102.7 megac. 
kasdien 10-l$i vai.- r.; šešt - sekm. 
8:30-9:30 vaL^r.; Lietuviškos vaka
ruškos pirmadieniais 7-8 vai. vak..

Po $1-00— N. Y. B. Draugelis, L. 
Baker, P. Jakštys. V. Jankevičius, 
M. Povilaitis, J. Šalkauskis. P. Be
leckas, G. Amrika, J. Lukošius, A. 
Ryliškis, V. Ragažteskas, Brook
lyn; V. Urbonas, G. Marinas, V. La
butis, E. Bačanskas, A. šetikas, I.P. 
Skeivys, Richmond Hill; J. Yanush- 
ka, V. RudzteBddenė, N. Katinas, 
P. Šimkus, Maspeth; J. Abazoris, 
J. Vyturta A. Spaičys, V. Dubaus
kas, S. Kligys, O Lukoševičius, O: 
Žilius, J. Navickas, Woodhaven; K. 
Karbočius, J. Gerutis, Amsterdam; 
M. Karaktis, Elmont; A. Ligmont 
Ozone Pk.; M. Bernotienė, Jamaica, 
P. Sinkevičius, Jackson Heights; C. 
Wirketis, Unįondale; A. Reivitis, 
MSddle Village; K. Kiburis, Queens 
Village; V. Butkys. Great Neck; 
A. L Gruodis, Poughkeepsie; P. Jo
čys, Hudson; M. Kmieliauskas, 
Westbury; A. Gray, Bronx ; F. 
Sprindys, Franklin Sq.; J. Gruodis, 
Montictilo; K. Tumoms, Albany; Z. 
Sipaila, Rochester.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

Po $1.50. — A- Sniečkienė, P. 
Urbonavičienė, P. Gagienė. K. Ka- 
zakevičienė, K. Ručinskas. S. Vie- 
lis, A. Sirgedas, V. česnavičius, E. 
Daidynas, Brooklyn, N.Y.; S. Ziup- 
ka, Maspeth, N.Y.; E. Šeirys, Fraa- 
ford, Kanada; K. Grajauskienė, Scar 
borough, Kanada.

Wasmu5ĮBPT8- 
Msementa-at kw 
Sttic comretttau- 

_________ _____ ^iays. No obhga 
tion for our ešttemte. SpęcĮal con
sideration to R^Hgteus Grooįs.

• 7 ’BWCHC«RAGEt
General Insurance - LHe Insurance 

Preuuums finaneed 10% dowa FSI 
Proteptly — Home visits. Special 
consideratfon to R^Hgious Groupa 
103-47 Cbrena. Ava, Cohomę L L

BETTHR LATfc THEN iNEVER 
PI k NO LE8S0NS 

^AY A8 ¥0U '
GO

Woodside L.I. area r— TW 8-0662

Naujai atidarytas
GROŽIO BALIONAS 

"ROTA"
ANNA MASILIONIS — (fiplomuota 
specialistė. Baigusi Paryžiuje, {at
kūrė Jamaicoje prie 88 gatvės, ša
lia J. Andriušio Įstaigos. Važiuojant 
Jamaica traukinio linija, išlipti 
Forest Parkway stotyje.
ATLIEKA DARBĄ GRAŽIAI IR 
PIGIOMIS KAINOMIS. Pusmetinės 
prasideda nuo $5.00 ir LL 
87-17 Jamaiea Avė. e VI 9-6948

Woodhaven 2L N. Y.

18 FT. DRIVER k
VAN WILL LDAD A UJT- ' 
LOAD. $7 X 8BBL £O ANT : 
PLACĖ ANY TIME to » mt O/D, 
Macy O’NMH - 9 E, 125th Street, • 
N. Y.C.; FJ 8^6878 — FI 8-0642.
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ADVOKATAS

Stephen Bredes, Jr

Bostone mirė seniausias lietuvis

žinios

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

NOTARY PUBLIC

INC.

KARLONAS
Funeral Home

DARBININKO

Jonas Pūkevičius (sausio 19) 
70 m. Velionis gyveno 346 W- 
4th Str. Nuliūdime patiko duk
terį. Palaidotas Šv. Mykolo ka
pinėse.

nos upės apylinkės yra gra
žiausia vieta visame pasaulyje. 
Net tris kartus buvo į Lietuvą

lietuvių bažnyčioje. Dalyvavo 
Lietuvių . Piliečių :: Draugijoje- 
(klūbe), labdarybės draugijoje, 
jaunuomenės ratelyje, dramos 
ir muatafcdraugljojė, “Gatri-

Sausio 10 Bostono miesto li
goninėje mirė Kazimieras Pro-

Laikas greitai bėga, ir ne
pamatysi, kaip atbėgs gavėnia. 
Užgavėnių išvakarėse, vasario

FUNKBAL HORt
197 WEBSTER Aw. 
PRANAS VAITKUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

281 BEDFORD AVĖ. 
Brooklyn, N. Y*

Šv. Antano gimnazijos Kennebunkport, Maine, 
BERNIUKŲ CHORĄ S D AI NU 01A

skolų bendrovę “LZTĄ^.
E V- Vebelifino teko patirti 

kad pradžioje naujoji bendro
vė ribosis paskolomis aiitonNH 
bilių pirkimui ir kitomis mažės-' 
nio polaidžio paskolomis. Atei
tyje planuojama atkreipti di
desnį dėmesį. į nekilnojamo 
turto prekybą.

V. Vebeliūnas New Yorko 
apylinkės lietuviams yra gerai 
pažįstamas. Jis jau keliolika 
metų sėkmingai verčiasi federa- 
linių ir New Yorko valstybės 
mokesčių patarėjo praktika* 
Kaip Korėjos karo veteranas, 
jis studijavo prekybą, komer
cinę bei mokesčių teisę ir yra 
New Yorko universiteto licen- 
zijuotas sąskaitininkas (Public 
Aęcountant). Išlaikęs Edo De
partamento egzaminus, gavo 
teisę atstovauti ir ginti savo 
klijentus federąlinių mokesčių 
bylose. Šią teisę jau daugelį lapas, 
kartų sėkmingai panaudojo-

Tikimasi, kad jo vadovauja
ma bendrovė ras pritarimo lie
tuvių tarpe ir netolimoje atei
tyje išsivystys į stiprią finan
sinę instituciją. Vienas iš pa
grindimų bendrovės tikslų yra 
bandymas išvystyti kiek galima 
didesnę apyvartą lietuvių tarpe 
ir tuo būdu sulaikyti pajamų 
nubyrėjimą-išslydimą iš lietu
viškosios bendruomenės.

V. Vebeliūnui talkininkauja 
Alg. Vedeckas, kuris kaip sis
temų analizuotojas pagelbsti 
taupymo bankams modernizuo
ti sąskaitybos funkcijas, pąnau- 
dojint elektronines skaidavi- 
mo mašinas. Jis taip pat yra 
Korėjos karo veteranas, baigęs 
ekonomijos ir prekybos admi
nistracijos studijas (B.A. Econ. 
Brooklyn' College, M.B.A. — 
Syracuse university) AV.

4V. ANTANO GIMNAZIJOS berniukų choro valdyte: pirmoj dlej tt k. Į d. A. Jankauskas — choro aeaiOaor, T»v. Bernardinas 
Grauslys — choro vedėjas, L Gavelis — HMininkas, antroje eilEje: J. Mpaila — sekret. J. Stankevičius — drausme* prižiOrEtojas, J. 
Petraitis — gaidų tvarkytojas, G. Miceika — seniūno padėjėjas ir S. Rastenis — choro akpmaniatoriu*.

Jackson Heighis, N. T.

Tei. NEwton 9-4820

ADVOKATAS 
37 Sheridan Avenne 
Brooklyn 8, N. Y. 

Tek APplegate 7-7083

Birutė Šetikaitė ir Vytenis 
Nenortas susižiedavo. Vestuvės 
numatomos gegužės mėn. Vy
tenis šiuo metu tarnauja JAV 
karo laivyne. Abu jaunieji pri
klauso Akademiniam Skautų 
Sąjūdžiui.

- Inž. Juozas Miklovas, pernai 
Prancūzijoje atsiskyręs nuo ru
sų / ekskursijos, dabar dirbąs 
New Yorke savo specialybėje 
(geologijoje), vasario 9 kalbės 
Bostone, Lietuvių Piliečių Drau
gijos salėje.

Dr. Žibutė Daugėlaitė, vaikų 
ligų specialistė, baigusi medici
nos mokslus Washingtone ir 
ten dirbanti, savo specialybės 
reikalais atvyko susipažinti su 
Peter Bent Brigham ligonine 
Bostone. Dr. Ž. Daugėlaitė pri
klauso Washingtono ateitinin
kų sendraugių skyriui.'

E. JOSEPH ZEBROW8KI 
Laidotuvių direktorių* 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condltton 

123 E. 7th 8L, New York 9, N.Y.

CARROL 
Funeral Home

(ARMAKAUSKAS) 
Gnborius-Balsainootojas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN. N. Y.

Ignas Kedžius, 70 m. gyv. 
Woodhavene, mirė sausio 19. 
Palaidotas iš Apreiškimo baž
nyčios šv. Jono kapinėse. Pali
ko liūdinti žmona Anastazija, 
dukra Pranė Januškienė su 
šeima ir kiti giminaičiai. Velio- 
nies šeima dėkoja parapijos ku- Amerikos Lietuviu Tautinės 
nigams ir pranciškonam už šv. Sąjungos Richmond Hill sky- 
Mišias, šalinskų laidotuvių į- rius rengia Užgavėnių vakarą 
staigai už paskutinį patamavi- J- Steponio svetainėj — Fes- 
mą, visiems už gėles, užprašy
tas šv- mišias ir ui atsilanky
mą į laidotuvių koplyčią bei 
užuojautas ii* palydėjimą į ka
pines. Bručams dėkojame už 
skaniai paruoštus pietus.

Liūdinti žmona ir dukra

Parduodamas 8 šeimų namas 
su 4 .mašinų garažu ir rūbų 
valykla 201-3 Maujer Str. ir 
Humbodlt Str., kampas Brook- 
lyne- Kreiptis: Stasys Rumšą, 
203 Maujer Str., Brooidyn 6, 
N: Y.

C. A. VOKET 
Vokietaitis

ADVOKATAS
41 — 40 74th SL

84 -14 Jamaica Aye.

Woodhaven 21, N.Y.

TeL: Hfckery 1-5220

šv. Petro parapijos * choras, 
vadovaujamas kompoz- Jeroni
mo Kačinsko, išsirinko naują 
valdybą: P. Avėrka, J. Starins- 
kas, Venckus, A. Mučinskas, 
Kontrimas, G. Vakauzaitė ir 
M. Baškytė. Revizijos komisi- 
jon įėjo J. Barūnienė ir H. Če
pas. Choras dabar uoliai ruo
šiasi koncertinėm mišiom, ku
rios bus išpildytos kovo 24.

Pakrikštyti šv. Petro parapi
jos bažnyčioje:

Gruodžio 23 Jonn Chaves ir 
Violetos Kriščiukaitytės-Chaves 
duktė Kristinos ir Onos var
dais. Tėvai gyvena 5 Adams 
Str., Dorchester, Mass.

Sausio 13— Robert Huggan 
ir Karolinos Venis-Huggan duk
tė Elizabetos ir Onos vardais. 
Tėvai gyvena 186 Emmerson 
Str.

Sausio 20 Kazio Paulausko

Pereitų Kalėdų metu labai 
sunkiai susirgo plaučių užde
gimu. Nuvežtas į . ligoninę, kiek 
atsigavo, bet jau iš savo ligos 
pakilti negalėjo.

K. Protapas gimė Balandžių 
km., Eržvilko valšč. 1868 gegu
žės 24, ūkininko šeimoje, kurio
je augo 6 broliai ir viena se
suo. Kazimieras buvo visų jau
niausias ir greit stvėrėsi mo
kytis staliaus ir dailidės amato.

Atlikęs karinę prievolę rusų 
kariuomenėje atvyko į Ameri
ką, vienas iš pirmų 1892 bir- 
fe'lio mėn. Chestery Pennsyl- 
vamjoje dirbo -sunkų -tiairbą 
fiejykioje. Po kurio laiko atvy-

V/tLUAM J. DRAKE
DRAGŪNAS .

vičiąus ir Renatos Paukštytės- 
Špakevi&enės duktė Brigitos ir 

Adv. Jonas Grigalius, naujai Renatos vardais Tėvai gyvena 
išrinktas Lietuvių Piliečių 74 Alkia Rd. Dorchester, Mass. 
Draugijos pirmininkas, gavo 
naujas pareigas Massachusetts MIRUSIEJI, 
valstybės generalinio gynėjo į- 
staigoje. Naujas generalinis 

■prokuroras Edw. Brooke pa
skyrė adv. J. Grigalių sutarčių 
skyriaus vedėju- Be'to, adv. J- 
Grigalius dirba Bostono miesto 
statybos skyriuje; yra to sky
riaus apeliacijų tarybos narys. 
Jis taip pat aktyviai reiškiasi 
lietuvių visuomeninėje veiklo-

J. B. SHALINS
- Šalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-62 JAMAICA AVĖ.

Laidotuvių Direktorių* 
ir Balzamuotoj** 

74 PROVIDENCC ST. 
WORCESTER, MASS. 

FL 4-4757 RL 4-11*5

LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas, sidabras, deimantai 
laikrodžiai 

9408 Jamaica Avė. 
Woodbaven 21, N. Y.

VI 7-2573

230 CHESTNUT STREET 
NEW BRITAIN, CONN.

TeL BA 9-11*1

tival Restoran and Bar, 40 
East 26 th Street, New York 
City, N.Y., 1963 m vasario 
mėn. 23d. 7 vaL vakaro.

Albinas ir Jiov* Trofiokai iš 
Orange, New Jersey, sausio 31 
mini 40 metų vedybinę sukak
tį. Tai progai sausio 25 laivu 
“Queen Fredericka” išplaukė į 
Nassau, Bahamas, kur praleis 
tą savo šventę. Kovo mėnesį 
vyks ilgesnei kelionei į Kari
bų salas ir Venezuelą. Prie to* 
kelionės dar prisidės daužau 
jų draugų.

ir Gisela Bergehen-Paulauskie- 
nės sūnus Juozo, Rolando ir 
Morkaus vardais. Tėvai gyve-

(BIELIAUSKAS) 
FUNERAL HOME

M. P. BABLA8 — ZMreetorta* 
ALB. BALTRŪNAS - BALTOM

laudamas iš savo šokių moki
nių, dažnai pabrėždavo, kad 
gražiausias ir tautinis žemaitiš
kas šokis yra kadrilius. .

Taip pat prisidėjo ir pinigais 
prie liberalinio laikraščio At
eities steigimo. Vėliau sustir
tus dėl krypties ir atsiradus 
nuomonių skirtumui, pasikeitė 
redakcijos sąstątas ir laikraš
tis buvo pavadintas“Sandara”.

Velionis niekad nesikeikė ir 
negirtuokliavo, o su visais sten
gėsi gražiuoju sugyventi. Jis 
daug geros širdies parodė nau
jiems lietuviams ateiviams- At
rodo, kad nerasime lietuvio 
tremtinio Bostone, kuris Prata
po butų nepažinojęs arba ku
riam velionis nebūtų gero dar
belio padaręs.«

Velionis daug skaitė- Ir koks 
ko į “vėsesnį klimatą” ir buvo jo išgąsti^ kai prieš po-
apsistojo Cambridgė, o 1902m. ra metų šias eilutes rašančiam
persikėlė Į So- Bostoną ir pa- prisipažino, kad lyg kokia juo- 22, Bostono ateitininkų studen-
stoviai apsigyveno. da uždanga, rytą išlipus iš lo- tų draugovė rengia smagius šo- c*-

Velionis buvo savamokslis, vos, užkrito ant akių, ir jau kius latvių “Baltuose Namuo- S11-
bet labai veržlus vyras ir per 
ilgą gyvenimą dalyvavo lietu- 
v^roje veikloje ir daug skaitė- 
Bostone visu savo jaunatvės 
veržlumu ir žemaitišku užsis- jau jam pag^bon. 
pyrimu jungėsi prie kiekvieno Salia pamėgtų knygų jis lan
gėm lietuviško darbo. kė koncertus bei vaidinimus ir

Būdamas geros širdies, pa- mėgo su tremtiniais lankytis 
aukojo 300 doL šv. Petro lietu- muziejuose ir meno ar išradi- 
vių parapijos bažnyčios staty- mų parodose, o netekus trom
bai. Ilgus metus buvo kolekto- tiniui darbo — vesdavo jį į 
rins ir tam. Jono Žilinsko au- fabr&us vietų ieškodamas, 
kų rinkimo palydovas. Vėliau Nors ir toliau nuo bažnyčios 
ėjo _šv. Petro parapijos zakris- laikėsi savo vyresniame amžiu- 
tijono pareigas, gražiai rikiuo- je, bet prieš mirtį pasikvietė 
damas^būrius {vestuvininkų ir Bostono tremtinių kunigą ir' la

ba -nuoširdžiai priėmė paskuti
nius sakramentus ir taip susi
taikė su Dievu, prašydamas pa
laidoti su bažnytinėmis apeigo
mis.

■ . ; Mirtis ištiko netrukus, ir tes-
^a” tamento vykdytojai laikėsi rai-
vaidinimusrTr koncertus. dės visai nekrSfpdami dėmesio - - . - _.

Visą gyvenimą mėgo dailiai 1 paskutinę vehomes valią. Ilsėtas ramybėje, Kazimierai. m. Nuliūdime paliko žmona, 3 
pašokti ir kitus mokė to gra- Velionis labai ilgėjosi Lietu- Amžinoji šviesa tegul tau švie- dukteris 4 seseris ir 1 brolį, 
žaus šokių meno. Daug reika- vos ir sakydayo, kad Saltuo- čia. P. IMiMka*. palaidotas šv. Benedikto kapi-

Joseph Garszva 
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS

Po. gedulingų šv.’ Petro pa
rapijos bažnyčioje pamaldų pa
laidoti:

Elzbieta Banaitienė (sausio
17) 51 m. Velionė gyveno 31 
Newport gatvė, Dorchester, 
Mass. Nuliūdime paliko .vyrą, 
dukterį ir du sūnus. Palaidota 
N. Kalvarijos kapinėse.

AlMną Dusevičienė (sausio
18) 73 m. Velionė gyveno 9 
Fondale Rd., Roslindale, Mass. 
Nuliūdime paliko 5 dukteris ir 
du sūnūs. Palaidoto N. Kalvari
jos kapinėse.

< G. Mettojūna* ir F. Kamim* 
kas atliks solo partijas šį šeš
tadienį, vasario 2 d-, įvykstan- 
čiame Clevelando vyrų okteto 
koncerte, šis R. Babicko vado
vaujamas oktetas dainuos A. 
Račiūno, A. Budriūno, A Ja- 
kavičiaus, B. Dvariono, J. Karo
so ir kai kurių nelietuvių kom
pozitorių kūrinius. Koncertas į- 
vyks Ridgewood Lanes, 1001 
Irving Avė-, Brooklyne, N. Y. 
Pradžia 8 vai. Po programos 
šokiai. Rengia Akademinio 
J%autų Sąjūdžio New Yorko 
skyrius.

Aušras VartŲ parapijos Mo
terų Sąjungos 12 kuopos meti
nis susirinkimas įvyks šeštadie
nį, vasario 2 d. 7 vai vakare 
Kondrotų bute, 342 Hendrix 
Str., Brooklyn, N.Y- Kviečiame 

*visas nares ir viešnias.
Kaziuko Mugė įvyks vasa

rio 24 Apreiškimo parapijos 
salėje. Mugę rengia skaučių 
Neringos tuntas. Mugėje su sa:- 
vo atskiru pavilijonu dalyvaus 
ir skautų Tauro tuntas.

Ltatuvię Studentę Sąjungos 
New Yorko skyriaus valdyba 
pereitą penktadienį, , sausio 
25, Atletų Klubo patalpose su
ruošė šių mokslo metų pirmojo 
semestro užbaigtuves — Finis 
semestri. Atsilankė daug lietu
vių, latvių ir estų studentų. 
Rengėjai labai maloniai dėko
ja visiems už dalyvavimą ir dė 
mesį jų pastangom.

Hedy Šimkus, gyvenus Broo
klyne, mirė pereitą sekmadie
nį, sausio 27. Pašarvota Cor- 
nel namuose, 12-10 Liberty Av. 
City Line. Globoja šalinskų lai
dotuvių įstaiga. Bus laidoja
ma ketvirtadienį, sausio 31 d-, 
9 vai. ryto iš šv. Silvestro par. 
bažnyčios. Paliko liūdinčius 
tėvus, keturiaš seseris ir vieną 
brolį.


