
XLVIII NR. 15. ANTRADIENIS - TUESDAY, VASARIS - FEB. 26, 1963 18 CENTŲ

Skiemonių įvykis sujaudino Lietuvą ir komunistus
WĄLTER REUTHER

KENNEDY

Redakciją pasiekė laiškai 
apie didelį susijaudinimą Lie
tuvoje tarp lietuvių visuome
nės ir tarp komuAistų dėl įvy
kių Skiemonyse, žinias apie tai, 
kurios buvo gautos privačiais 
laiškais, patvirtino ištraukom 
iš sovietinės “Tiesos” Vokieti
joje leidžiamas biuletenis “Eu- | 
ropos LF Bičiulis”. Jame rašo
ma:

“Paskutiniu laiku atėjo iš į- 
vairių Lietuvos vietų žinių, pa- '

“Tiesa” išgarsino tiesas apie Dievo Motinos pasirodymą. Eks- 
kunigą Joną Ragauską, kuris buvo atsiystas pasirodymui pa
neigti, nuo žmoniy rūstybes išgelbėjo tiktai milicija

liepos 13-14 d.<L Jul. Janonio 
kolchoze, Skiemonių parapijo
je, 18 m- mergaitei Romai Mac- 
vytei apsireiškė švč. Marija. 
Apsireiškimą matė ne tik Mac- 

galiau. apie tai savaip rašė ir vytė, bet keliolika kitų asine- 
“Tiesa”, jog * nų.

KOMUNISTINĖS TIESOS IN
FORMACIJA:

“Tiesoje” V. Miniotas ilga
me straipsnyje rašo:

“Rohm Macvytė išėjo parsi
vesti iš ganyklos karves. Dobi
lienoje, netoli balto kuolo pa
sirodė šviesus stulpas ir joje

POLITINIS TRIKAMPIS: AMERIKA - RUSIJA - KINIJA 
Kodėl dabar Maskva pagriežtejo, o Amerika sušvelnėjo

šario 21 spaudos konferencijo
je prezidentas sakėsi nežinąs, 
ar Sovietų Migai tyčiom ir są
moningai užpuolė žvejų 
laivą; jis nelaikąs už tai atsakin-

Šaltojo karo įtampa šiuo me
tu priklauso nuo santykių tarp 
Amerikos, Rusijos ir kom. Ki
nijos. Ar tuose santykiuose yra 
kas naujo?

----- IŠ RUSIJOS PUSĖS: Griežto- ga Sovietų vyriausybės- Bet jis 
mas ir grasinimas

Sovietų dėmesys šiuo tarpu 
sutelktas į Kubą sų grasini
mais Amerikai. Keletas faktų: 
— Vasario 21 du Migai iš Ku
bos raketom ir kulkosvydžiias 
apšaudė Amerikos žvejų laivą 
už 70 mylių nuo Kubos tarp
tautiniuose vandenyse. — Vasa
rio 22 apsaugos min. Malinovs- 
kis grasino: jei Amerika užpuls 
Kubą, tai prasidės trečiasis pa
saulinis karas. : Sovietai sunai
kinsią Amerikos karinius ir ci
vilinius taikinius. — Ženevoje 
vasario 22 Sovietai nutraukė 
pasitarimus dėl atominės kon
trolės griežtu pareiškitnu, kad 

"• sutiks tik 2-3 kartus leisti kon
trolę. Pradeda vėl kalbėti apie 
Berlyną, apie Nąto ir Varšuvos 
pakto valstybių nepuolimo su
tartį ir tt. 
IŠ AMERIKOS PUSĖS: Taikin
gas ir raminamas tonas ir nuo
laidos

Amerikos vyriausybės atsto
vai stengėsi išlaikyti taikingą 
tohą, raminti savo piliečius ir 
toliau derėtis su Maskva- — 
Valstybės sekr. Rusk dėl Mali- 
novskio grasinimų atsiliepė la
bai švelniai: esą tokios kalbos 
galima buvo laukti sovietinės 
armijos sukakties proga. Prezi- 

f dentas vasario' 18 buvo prane
šęs, kad Chruščiovas sutiko at
siimti “kelis tūkstančius” ka
riuomenės iš Kubos. — VaT

Tai vyriausybės linija. Kito
kia yra Kongrese, kur kyla ašt
rus priekaištas, kodėl Ameri
kos lėktuvai neatsako šūviais 
Migam; kodėl Amerika neblo
kuoja Kubps.----------------

KINIJOS VEIKSNYS: Derybos 
su Maskva, net' ir su Washing- 
tonu?

Kodėl Maskva tokia karinga, 
o Washingtonas taikingas, gali 
paaiškinti faktas, kad Maskva 
ėmėsi iniciatyvos atstatyti su 
Kinija vienybę. Pasitarimai bū
sią Mongolijos sostinėje. Ten . 
turės būti aptarti metodai ben
dram siekimui — Vakaram nu
galėti. Maskvą lig šiol kartojo, 
kad Vakarai gali būti nugalimi 
taikinga koegzistencija, Kinija 
— kad karu. Spėjama, kad no
ras suartėti su kom. Kini ja bus 
paskatinęs Maskvą rodyti griež
tumą Kuboje ir karingumą 
Maskvoje. Iš kitos pusės Ame
rika taip pat atnaujino pasitari- 

FOSTER, Amerikos delegacijos mus Varšuvoje tarp Amerikos 
pirmininkas Ženevoje. ir kom. Kinijos atstovų.

davė įsakymą laivynui ir avia
cijai budėti, kad Migų atakos 
nesikartotų—Ženevoje Ameri
ka padarė dąr nuolaidą: vietoj 
ligšiol reikalaujamų 8-10 sykių 
kontrolei nusileido 
paskiau iki 5.

i 6-7, dar

DIPLOMATAI ATSIDŪRĖ DABOKLĖJE
Sovietų ir Afrikos Guinejos 

santykiai sugedo, nes sovietai 
per anksti pradėjo ten šeimi
ninkauti- Nesusipratimus Gui
nejos valdžia stengėsi nutylėti, 
bet jie vis tiek išėjo į spaudą. 
Vienas jų buvo tols. — Sovie
tų atstovybei čuinejoje nepa
tiko, kad jų atgabenta mokyto
ja Svetlana Ušakova palaikė 
santykius su vietos žmonėm ir 
su Afrikos draugais. Tai nusi-

Mergelė Marija. Mergaitė išsi
gandusi puolė ant kalių ir ap
kabino Madonos kojas. Dievo 
Motina liepė jai ateiti sekantį 
vakarą. Buvo šeštadienis. Sau
lė jau buvo nusileidusi, ir Ro
ma vėl nuėjo į dobilieną. Ma
rija stovėjo ant altoriaus, ant 
kurio degė žvakės. Macvytė jos 
paklausė, kodėl ji nepasirodan
ti vyskupams ir kunigams, ši 
jai atsakė: "Tu esi verta, ir dėl 
to pasirodau tau".

“Marija, pagal davatkos pa
sakojimą, nusiskundusi, kad 
Lietuvoje tiek daug ateistų Ji

labai verkė ir jos ašaros krito 
tokio dydžio kaip 5 .kapeikos. 
Roma jos prašė duoti kokią 
nors ašarą, kad ji galėtų pa
rodyti žmonėms ir įtikinti, kad 
ji iš tikrųjų yra mačiusi Mer
gelę Mariją. Marija į tai atsa
kiusi- “Aš pati padarysiu ste
buklą ir pasirodysiu su dviem 
angelais”. Paskui Marija baigu
si pokalbį šiuo pareiškimu: “Po- 
to pasiliksiu Egipte du metu. 
Paskui pasirodysiu ateistams”.

V. Miniotas toliau įrodinėja, 
kad visa ta istorija yra sumon
tuota Skiemonių klebono A. 
Papučkos,. ir toliau aiškina Ma
rijos pasirodymą su dviem, an
gelais taip:

“Jaunieji kolchozo komunis
tai dar užpylė vandens ant kle
bono ir davatkų malūno. Jie

(nukelta į5p:l.)

KJPtoAYS

SKIEMONYS virto dėmesio centru tarp lietuvių ir komunistų.

IAUSYBE IR UNIJOS
Unijos bendrįjąAyriausybės’ politiką remia, bet ūkio 

daugiau dėmesio nedarbui pašalinti,
darbo laiką trumpinti ir tt.

Kennedy vyriausybė remiasi 
daugiau unijom, mažiau pramo
ninkais. Ne visi unijų žygiai, 
ypačiai streikai, vyriausybei 
priimtini. Bet prezidentas nie
kad unijų adresu nepavartojo 
tokių aštrių žodžių kaip pra
moninkų adresu pernai mėgi
nant plieno kainas pakelti.

Ir betgi unijos nėra dar pil
nai patenkintos vyriausybės 
darbo politika. Tai buvo maty
ti iš AFL-CIO tarybos suvažia
vimo Floridoje, kuris baigėsi - Siūlymai ar reikalavimai: su- 
vasario 25. Nuotaikom unijose 
pažinti dėmesio verti kai kurie 
pareiškimai.
DARBO REIKALU:

Taryboje kilo kaltinimų 
riausybei, kad ji stengiasi 
slėpti nedarbo problemą,
teikdama klaidinančius duome
nis. Vyriausybė, kaip ir visuo
menė, nerodo rimto dėmesio 
nedarbo paliestiesiem. O jie 
verti dėmesio, nes b* darbo _r_____ f r_____ ______ r____

* yra 4,700,000. Tai 5 procentais kai. pritarė pastangom Angliją

dėl paramos bedarbiam: 47 
proc., arba 2,200,000 jau yra 
netekę paramos dėl blogos ap
rūpinimo sistemos nedarbo me
tu. •

Unijų taryboje, kaip infor
mavo Chr. Sic. Monitor, vyravo 
pesimistiškas žvilgis į ūkio atei
tį. Pažadėtas mokesčių sumaži
nimas duosiąs tik laikinį atoly- 
dį- Jei ūkis eis dabartine link
me, jis susilauksiąs ūkinės 
stingties.

vy- 
nu- 
pa-

m alinti mokesčius be ryšio su 
mokesčių įstatymo keitimu,— 
organizuoti plačiau darbo rin
ką, — padidinti atlyginimus,— 
mažinti darbo valandų skaičių, 
paliekant atlyginimą tą patį. 
POLITIKOS REIKALU:

Unijos yra ne tik profesinis, 
bet ir politinis veiksnys. Poli
tiniu atžvilgiu taryba pritarė 
prezidento Kennedy politikai 
apskritai, pritarė Kubos politi-

daugiau nei pernai šiuo motu. įtraukti į Europos ūkinę bend- 
Labiausiai.be darbo yra darbin- ruomenę. Ne tik pritarė mo- 
gasfe jaunimas — 12 proc* Dar kyklų paramos programai, bet

• • ■ dar reikalavo sumas padvigu-
■!

binti. Išsiskyrė betgi nuo vy-
EUROPA IR DEL EUROPOS: vėl derybos, siūlomos dėl riausybės plano, pasisakydami

J “ už paramą tiek viešosiom, tiek
Berlyno, nuolaidos, nesutarimai tarp

Amerika pasiuntė į Paryžių 
savo diplomatą Lhringston T. 
Merchant tartis su Nato nariais 
dėl Amerikos Polaris progra
mos. De Gaulle laikosi laukimo 
taktikos. Kiti Europos ūkinės

saviškių
naujų derybų su Maskva Berly- tinius dešiniuosius”, kaip John 
no klausimu. Apie tokias dery- Birch Society ir pan. organiza- 
bas yra pranešęs laišku prezi- ei jom. Tačiau taryba taktingai 
dentas Kennedy Berlyno bur- pavedė savo prezidentam Mea-- 
mistrui Brandtui. — Anglijos ny ir Reutheriui privačiai pa- 
naujas darbiedų lyderis Wilso- reikšti prezidentui Kennedy sa
rtas viešai pasisakė už vakarie- vo nuomones, kuo unijos ski

riasi nuo vyriausybės, kurios 
veiklai daugiausia kritikos sky
rė Reutheris.

Iš spaudos matyti, kad tary
ba labai gynė profesinius dar
bo reikalus, mažiau duodama 
sugestijų, iš kur vyriausybė tu
ri gauti pajamų tiem reikalam 
tenkinti, nei kaip pakelti dar
bininko kokybę. Su šios rūšies 
iniciatyva į Kongresą atėjo pa-

privatinėm mokyklom. Parėmė 
ir liberalų kovą prieš “kraštu-

bendruomenės nariai remia An
glijos-Amerikos politiką ir sa
botuoja Prancūzijos pastangas 
suvaržyti svetimą (Amerikos) 
kapitalą Europos rinkoje. Ta
čiau nieko pozityvaus nesugal
voja-

Vokietija sujudus dėl galimų

kalsta taisyklėm. Sausio 31 So
vietų atstovybė mėgino išga
benti Svetlaną lėktuvu į Mask
vą Guinėjos policija pastebė
jo, kad Svetlana turi svetimą 
pasą, ir sulaikė. Tada pats so
vietų atstovas Degtiar palydė
jo Svetlaną į kitą lėktuvą kaip 
to lėktuvo šeimininkę. Bet po
licija ir ten sulaikė. Kurį laiką 
Svetlaną toliau dirbd kaip mo
kytoja ir vakarieniaudavo tam ’ 

--------- -------------------------------------- pačiam restorane. Vieną vaka-"^ 
AGENTAI RUOŠIAMI SOVIE- rą iš restorano ją paėmė trys 
TŲ BAZĖJE KUBOJE---------------- vyrai į automobilį ir išvežė. Po-

Kuboje sovietai treniruoja licija jau sekė ir prisivijus au- 
lotynų Amerikai pogrindžio yei- * tomobilį sulaikė. Svetlaną palei

do, o grobikus uždarė nakčiai 
į daboklę. Tai buvo sovietų 
kultūros attache ir jo du pa
dėjėjai. Sovietai aiškinosi, kad harry f. byrd, 79 mėty, vir- ras Malajuose truko 12 metų, 
Svetlana nepilno proto, dėl to ' ^nanaų komtsi- 0 Vietname jis yra sunkesnis.

.. . jos pirmininkas, opozicijoje mo
ją norėjo išvežti. kesčių mažinimo projektui.

čių nuolaidas dėl Berlyno.

Prezidentas kovos už mokesčių mažinimų
Prezidentas Kennedy pasiry

žęs kovoti už mokesčių sumaži
nimą per trejis metus 10 bili
jonų, nors tektų atsisakyti mo
kesčių įstatymo reformos ir to
kiu budu netekti 3.6 bilijonų. 
Skirtingai vertina padėtį Viet-

— Amerikos 3 povandeni
niai atominiai laivai su Polaris 
Viduržemio jūroje pasirodys 
nuo balandžio 1.
Asmeninė turistų iniciatyva

Sovietų laikraštis Nedetia pa
skelbė, kaip turistai mėgina ga- ti vyriausybė, 
benti kontrabandą. Esą duonos VYRIAUSYBES PROJEKTAS: 
kepale rasta fotokamera, kum
pyje 10 auksinių monetų, kak
laryšyje amerikiniai doleriai, 
guminiame sviediny 63 poros 
nytoninių kojinių, gitaroje 9 
laikrodžiai
Laikraščių streike

New Yorko valstybė streikuo- 
jantiem moka bedarbio pašal-

KODĖL PRIEŠ PAGALBĄ 
"ATSILIKUSIEM"?

Šen. Stephan M. Young, O- 
hio dem., vasario 21 pareiškė, 
kad valstybė be reikalo išleido

, pinigus, siųsdama jį į Ženevą,' 
į J. Tautų konferenciją mokslo 
ir technologijos reikalais atsi- 
likusiem kraštam. Senatorius 
pasakojo nuskridęs lėktuvu 
“bendrąja klase”, o iš atsiliku
sių kraštų, pvz. Nigerijos, kuri 
remiama Amerikos pinigais, 
diplomatai atskrido “pirmąja 
klasė”. Konferencijoje buvo

kk2eklibama’ Maistui Jau nu® P®™“- TAIKINIAI komftutas svarstyti ir Puerto piečiam
Picini. nrilmimaL iiknhnihi — Kute suėmė 9 Amerikos .. . . Savitu Ric® "•priklausomybę. Tada Ar — Maj. Laruj Gordon Coop- priedo, jiem siūlė tik 10.
Paskui priėmimas alkoholiu 100 k>lP sutimca su sovietų ___ .. ... , , . j., * .«/ .. ■ ■_’ dtoc stiprumo Senatorius Da- Jų Hlamas nežinomaS- nukrypti dėmėsi nuo »r Anglijos atstovai, per, Jr. kelionė apie žemę dėl Ar reikia vaikus lupti?
dari UvJda roikaiac nJk.. — Kubos kalėįimuoso yra 20 . i,--!*. pareiškė, kad reiktų tdriu otve- techniškų gedimu atidėta j ge- Columbijos distrikto švietimo
darė išvadą, kad reikalas nieku onon IV pavergtų kraštų 7 , *___ -I - . . . ....‘ amenkiečių, nuteistų 20-30 me- ju svarstyti ir Lietuvos, Latvi- gūžes vidur}. supenndentas paparašė, kad

, ... - tų. Tikimasi, kad Šiom savai- J. Tautose yra 24 komitetas, jos, Estijos klausimą. Kitas
gatM pasėdėtų namie, ir jei už- a U.;.
siemų parama butų nubraukta^ J Voktojo, kancleriu gali nializmą ir leisti tautom pa-

■ bent 20 proc. 1 & t r

— Vokietijos apsaugos min.
Kai Uwe von Kassel vasario 24 _ _ _ _ . _ , _____ ________ t____ ...________ ________ r______ r______ _ ____ ______ ___________
atvyko į Washingtoną tartis dėl perankstyva kritika Adenaue- 100. Komitete kito klausimas, kad JT pavartos jėgą kaip Kon- jo pelno 1.5 ML Tai 10 proc. taip netekit dirbot Distrikte unijos nuties kelią jaunimui ki-
atominės bendruomenės Nato riui. Dauguma partijoje betgi kokiu plotu komitetas turi sa- ge, jei Portugalija geruoju ne- sumos, kuri buvo gauta už tais viešosiose mokyklose 834 proc.
rėmuose- dar remia Erhardą. vo darbą vykdyti. Cie Sovietų sutiks atsisakyti nuo Angolos, metais parduotus aubomotnlius. mokinių yra negriukai.

kėjus. Valstybės sekr. pad. Mar
tin ir kt. pareigūnų liudijimu, 
1962 į Kubą atvyko tokių mo
kinių apie 1,000-1,500. Paruoš
tų iš Kubos išleidžia mėnesiui 
po 300. Grįžę į savo kraštu, 
jie organizuoja teroristų stovyk
las. Tokios stovyklos žinomos 
Argentinoje, ’ Brazilijoje, Boli
vijoje, Kolumbijoje, Ecuadore,

name
Amerikos specialistai aiški

na, kad P. Vietname karas su 
komunistais bus baigtas per 3 
metus. Anglai aiškina, kad ka-

Apie kolonializmo naikinimą Puerto
Peru, Venezueloje, Paragvajuje. RjCO, LietUVOTC, Latvijoje 1F Estijoje .

— Kuboje nuo vasano 25 J . J J J J būtų amerikiečiam”, o de Gaul-
drabufiam pirkti įvestos korte- JUNGTINIŲ TAUTŲ NAUJI - atstovas pareiškė; kad turėtų le — kad “Europa būtų euro-

Vyriausybė susirūpinusi ne 
tik tuo, kad bedarbių skaičius 
didelis, bet ir tuo, kad kvalifi
kuotų darbininkų trūksta. Ro- 
bert Kennedy, kuris yra pirmi
ninkas komisijos jaunųjų nusi
kaltėlių reikalam, atėjo j Kon
gresą su mintimi auklėti dar
bui jaunuolius bedarbius, kurie

Nauja Monroe doktrina
De Gaulle politikai apginti 

prancūzai aiškina, kad de Gaul
le James Monroe doktriną iš pa per 26 savaites po 50 dol. dabar nueina nusikaltimų ke-
Amerikos perkėlė į Europą. Iš unijos streikuojantieji rinkė- Kais, neturėdami darbo. R. Ken-
Monroe siekė, kad “Amerikd jai gauna dar po 65. Bendras nedy pareiškė, kad 1960 buvo

” " * ~ ~ * savaitės uždarbis be darbo 115. suimtas 1 milijonas paauglių už
Dirbdami gaudavo 141. Streiką žmogžudystes, apiplėšimus, au-

paskelbė, reikalaudami 38 dol tomobilių vagystes ir kt. Tik 
Los Angeles visos darbo jėgos 
yra 4.9 proc- bedarbių, bet tarp 
jų 23 proc. jaunesnių nei 21 
metų. New Yorke jaunųjų be-

— Nasseris naujo perversmo būtų leista mokinius bausti Fi- darbių yra 18 proc.
kurio uždavinys naikinti kolo- klausimas — pirmumo. Komį- laukia Syrijoje, gerai pasisekus ziškai arba ir iš mokyklos iš- 

Irake. mesti- Dabartinė tvarka demo
ralizuojanti mokinius, kurie at-

Atitiesti šio jaunimo morali
nius pagrindus, duoti darbo 
kvalifikacijas yra svarbesnis

Automobilių didžiausia firma virai mokytojam sako: “Jūs ne- reikalas negu politikavimas, ku-

tetas pirmumą atidavė Afrikai.
būti ir užsienių reikalų min. čiom apsispręsti. J. Tautos pri- Pirmoje eilėj Portugalijos An- Kiek pelnė didžiausia firma
Schroederis. Jo šalininkai varo skaičiuoja tokių tautų, kurios giriai, toliau Pietų Rodezijai, / * ‘" ------ “ _________ ______________
akciją. Erhardas pakenkė sau nori nepriklausomybės, apie Pietų Vakarų Afrikai Kalbama, General Motors Co. 1962 turė- galite manęs’ pirštu paliesti, ki- rį nori vykdyti unijos. Bet kaip

da jos nepajėgia pasigyti nuo
korupcijos.

Labiausiai.be


Kodėl cheris, savo audringa kalba jau 
buvo bepaguldęs Adenauerį ant 
menčių. Tik, staiga, pakilo 
Stranssas ir perėjęs į priešpoo-

. f

nuimta sargyba prie Reino?
■ " ' ‘ '■■■ '■. t: ■ -. * . . .•

politiku veidai ** J!“8
* pMtųoB gMBratott sdkrw1966 «L tapo Vakarų Vokieti

jos krašto spiljlljįM
tai jo artimieji draugai tvirti
no, kad jis jau seniai trofeo 
.tos vietos, bet ne tuo metu ją
no.

lr^xi iic c<ka>iai iitfMnŽiA sau jps šėmai gapKraaBr
ti iš tų pareigą, bet ne tam to
tu, kai pasitraukė. Priežastys, 
Inirins dratoan jį pasilikti kraš
to apsaugos ministerio kėdėję, 
buvo dvi- ruiirtįpšeėuM ir n**

prfati

Praslinkus dviem mėnesiam, 
Straussas, kuris, daugeliui atro
do nepakeičiamu, turėjo pasi
traukti po kietos kovos, kurią 
jis laimėjo tik Bavarijos rinki
muose, kurie paliko jam bent 
Bundestage garbingą Bavarijos 
Krikščionių-socialų lyderio vie- 
tą-

Nuo 1945 m. joks kitas vo
kiečių politikas nėra sužadinęs 
tiek politinių aistrų, tiek gin
čų, kaip Straussas. Nors Vaka
rų Vokietijoje tiek Adenaueris, 
tiek Erhardas, o net ir prieš 
kelis metus miręs socialdemok
ratų vadas Schumachėris, yra 
labai populiarūs, tačiau nė vie
nas jų neturėjo ir neturi tiek 
fanatiškų šalininkų ir nesukal
bamų priešininkų, kiek tas 47 
metų bavaras.

Gimęs Miunchene 1915 rug 
sėjo 6, atrodė, kaip ir visi vai
kai. Niekas negalėjo manyti 
kad geroji laumė jam lėmė ne
paprastą gyvenimą- Strausso tė 
vas, kuris viename'Miuncheno 
priemiestyje turėjo mažą mėsi
nę, nesvajojo, kad jo mažasis 
Franz loseph kada nors sėdės 
ministerio kėdėje. Daugiausia 
ko tėvas laukė, tai kad sūnus 
užims prie kruvino mėsinės sta
lo vietą, o jei gerai seksis, gal 
dar padidins mėsinę ir persi
kels arčiau į miesto centrą. Bet 
Franz loseph jau iš pat/?ma-c 
žens nesidomėjo jaučių ir kiau
lių mėsa, nei riebiomis bavariš
komis dešromis. Jau pradžios 
mokykloje pasirodė gabus, gy- 

me

pradėjo savo karjerą.
Ieškodamas M&ncbene dar

bo, kartą nuvyko į artimą

Minėtos krikščionių socialų 
me- partijos galva dr. loseph Miul- 

ir ler^Adaumau bavarams žinomas 
kaip ■tunebeno burmistras, vie 
name partijos mitinge pastebė
jo karštą, užsidegusį oratorių 

ma- ' Straussą ir tuojau paėmė į sa- 
joras, pastebėjęs jį mokantį vo globą. Po metų Straussas 
puikiai anglų kalbą, tuoj pas- buvo jau partijos centro valdy-

FRANZ STRAUSS kalba su vokiečių parašiutininku.

LAŠAS PO LAŠO UOU PRAKALS
sienos ir Japonija per 250 me
lų griežtai neįsileido “barbarų 
baltveidžių”. Pralaužė admiro
lo Peny vadovaujamas ameri- 

karo laivynąg. ^Tačiau

mo. Baigęs mokykla tikrai bū- 

je! ne tikybos mokytojas Zel- 
lingeris, kuriam mažasis Franz 
tarnaudavo mišioms; jis prikal
bėjo tėvą leisti sūnų toliau mo
kytis, pats paruošęs jį iš lo
tynų kalbos į gimnaziją- Franz 
Joseph gimnazistas neapvylė 
savo globėjo ir mokytojo, nuo 
pat pirmosios gimnazijos klasės 
vis ėjo pirmuoju mokiniu, kol 
ją baigė. Vėliau, įstojęs į uni
versitetą, studijavo teisę, 1943 
išlaikęs puikiai egzaminus. Be
liko apginti doktorato diserta
ciją, bet toji, jau pilnai para- 

vimo metu, kaip lygiai ir jo mo
kytojas kun. Zollingeris, bei 
tėvo namelis. Reikia pridėti, 
kad Straussas jau pat pirmo

“Nuo Baltijos Štetino iki Ad- 
riatikos Triest — visu Euro
pos viduriu — nusileido gele
žinė uždanga.” Tais žodžiais 
-Churchillas apibūdino sieną, ku kiečių
rią komunistų diktatūra pasta- ? koniui 
to visur, kur tik kurį kraštą pastatė santvarka, kuri tebesi- 
nagan paima. Tūkstančiai ir 
tūkstančiai mylių — nuo Tur
kijos iki Vakarų Vokietijos vi
su pasieniu vaizdas vienodas: 
spygliuotos tvoros, sargybos 
bokštai, išarta juosta, užmi
nuoti laukai ir piktų šunų lydi
mi ginkluoti sargybiniai. Tai 
akivaizdūs ženklai tautų ir žmo
nių kalėjimo, kurį raudonoji 
diktatūra pastatė.

Apie tai išsamiai rašo šio
mis dienomis išėjusi HaTry ir 
Bonaris Overstreetų knyga 
The Iron Curtain. Pavyzdžiai 
parodo, kaip komunistinė dik
tatūra išleidžia šimtus milijo
nų dolerių sulaikyti radijo bal
sui iš Vakarų. Kitas būdingas 
pavyzdys: Maskvoje nenusi
pirksi New Yorko dienraščių, 
gi New Yorke galima laisvai 
pirktis Maskvos laikraščių-

Sienų uždangos istorijoje 
nėra naujiena. Be garsios Kinų

COSMOS PAR
370 UNION AVENUE BROOKLYN II. N. Y.

Tel.: EV 4-4952
Savininkė: O. LABANAUSKAITĖ

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

■ Teisingas muito pritaikymas, rūpestingas supakavi-

■ Teikiame teisingiausius patarimus kaip pigiausiai su
daryti gerą siuntinį.

■ Vietoje galima nusipirkti visokių medžiagų, batams 
.odos, kavos, šokolado, muilo, stiklo rėžtukų, mašinė-

pliušinių lovatiesių ir staltiesių, kojinių, skarelių ir 
kt. Kainos konkuruoja su Orchard gatvės kainomis.

■ UŽ New Yorko gyvenantieji savo daiktus gali pri
siųsti paštu ar kitaip. Jie tuojau gaus daiktų sąrašą 
ir sąskaitą. Siuntinys išeis gavus pinigus. ,
Dirbama kasdien nuo 3 ryto iki 6 vai. vak.; Sekmad. uždaryta.
Kam tas laikas nepatogus, telefonu susitariama dėl kito laiko.

Važiuojant subway: CANARSIK Line — išlipti Lorimer stotyje; 
JAMAICA Line — Hewes stotyje, CRO88TOWN Line — Metro
politan 8L — Lengva gauti vietą automobiliams pastatyti. 

skyriaus ,-Bet tikrumoje, pirmasis 
Strausso kontaktas su politika 
buvo daug anksčiau, kai jis bu
vo dar tik vaikas. Tada prieš 
tėvo mėsinę- gyveno fotografas 
Hoffmanas, kurio sūnus Hmn- 
richas vėliau buvo oficialus 
//Hrtiano fotoorafas". Taigi 
Hoffmano namas jau ir tada 
buvo nacių partijos “rudasis 
namas”- Vieną dieną fotogra
fas padalino mažajam Franzui 
ir kitiems vaikams spalvotų na
cių partijos proklamacijų. Ma
žajam Franz, kuris, tada dar 
nė skaityti nemokėjo, spalvo
tos proklamacijos patiko, ir jis 
ėmė jas dalinti praeiviams. Tė
vas, dirstelėjęs pro mėsinės du
ris, ką veikia gatvėje jo Franz, 
ir pastebėjęs einantį “propa
gandisto” pareigas, nusivedęs 
į kambarį, gerokai įkrėtė į už
pakalį, o proklamacijas įmetė į 
ugnį. Toks buvo Strausso pir
mas kontaktas su politika.

Kai Straussas turėjo tik 34 
metus (1949), pirmuosiuose rin
kimuose į Bundestagą buvo iš
rinktas atstovu nuo krikščio
nių socialų partijos, ir nuo to 
laiko jo karjera nuolat kilo. Kai 
1952 m. vasario mėn. Bundes
tage buvo svarstoma Europos 
Bendruomenės gynybos klausi
mas, kurį pasiūlė ir palaikė A- 
denaueris, jo priešininkas, so
cialdemokratų vadas Schuma- 

giria savo pažangumu, progre
syvumu ir žmonijos gerove.

Knygos autoriai skatino vi
sur ir visokiais būdais kelti

pavojin-

jos pagrindinis tikslas yra 
ko nesileisti ir nieko 
ti, kas 
ga. Šią realybę Vakarai turėtų 
visais būdais priminti visiems. 
Reikia nuolat pabrėžti, kad 
čia ne pažangos, bet tamsybės 
uždanga, giliai įžeidžianti pa
grindines žmogaus teises.

Autoriai rašo: “Suprantama, 
savo noru komunistai uždan
gos nenugriaus. Jie nenušalins 
nei spygliuotų tvorų žmonėm 
nei varžtų spaudai ir radijui. 
Tačiau būtina ir naudinga 
mums nuolat kirsti ir kirsti, I 
kad ir mažus smūgius, kad pa-, 
galiau laisvei visišką pergalę at
neštų.”

Lee kalba Lietuvos atstovo J. Ra
jecko pagerbime Los Angeles vasario 10.

■II

Vyt. Šii

Rezoliucijos autorius su lieto] 
viais. Kongresmanas Alphonzo 
E. Bell (R.-Calif.), antras iš de- I 
šinės, neseniai įnešęs H. Con. 
Rėš. 80 rezoliuciją Lietuvos ir 
kitų Pabaltijos kraštų laisvės 

, reikalu, 1963 metų vasario 
mėn. 10 susitiko su Eugenijum * 
Bartkum (pirmas iš kairės), Al
to sekretoriumi ir rezoliucijom \ 
remti komiteto nariu, ir Leo
nardu Valiuku (dešinėje), rezo- ; 
liucijom remti komiteto pirmi- • 
ninku. Nuotraukoje (iš kairės I 
dešinėn): E. Bartkus, Mrs. A. 
Bei 1 (kongresmano žmona), j 
kongresmanas A- Bell ir L. Va-1 
liukas. Eugenijus Bartkus, va-1 
žinėdamas tarnybos reikalais, 
buvo porai dienų užsukęs į Los I 
Angeles ir čia dalyvavo Alto 1 
skyriaus suruoštame Vasario 
16 minėjime- E. Bartkus, tar- I 
damas minėjime žodį, pagyrė I 
Los Angeles lietuvių pastangas Į 
rezoliucijų reikalu. Nuotrauka 
L, KanČausko. Visos nuetr. L. Kančausko.

ALTO ViCCPIRM. 6. Bartkus, Mrfc A. •*’’ *r- *• *•”’ U Va,,uk“-

darą WS2 m." Audra plojimų 
palydėjo jauno atstovo žodžius, 
o Adenaueris, pribėgęs prie 
Strausso, kelias minutes kratė 
jo ranką.

(bus daugiau)

ANGLIJA IR SOVIETAI
Sovietai iš naujo pasiūlė An

glijai užsakymų laivų statybos 
dirbtuvėse- Tai duotų darbo 
Anglijai, kurios bedarbių skai
čius pakilo iki aukščiausio laips
nio — 815,000. Tačiau už tai 
Anglija turėtų pirkti Sovietų 
naftą. Lig šiol Anglija nuo So
vietų naftos atsisakė, spaudžia
ma Amerikos ir savo naftos 
pramonininkų. Dabar pagunda 
didelė.

— Ghanos studentai vasario 
15 išvyko iš Bulgarijos, skųs
damiesi rasine diskriminacija. 
Keli šimtai afrikiečių rengiasi 
pasekti jų pavyzdžiu.

— Amerikos povandeniniai 
laivai, skirti Viduržemio jūrai, 
dar neturi sau pastovios bazės. 
Tuo tarpu sustoja Škotijoje Ho- 
ly Loch. Geriausia bazė esanti 
Ispanijoje, bet Ispanija kelian
ti politinį reikalavimą — įeiti 
į Nato.,

— Maskvoje kompartija jau 
apkaltino Irako naują vyriausy
bę- teroru ir banditizmu, nors 
prieš trejetą dienų ją pripaži
no. Maskva sujaudinta, kad Ira
ke suiminėjami komunistei.

I DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

Mūsų {staiga taip pat sutvarko pramogine* ir biznio keliones j 
visus Sovietų bą^ago* valdomus baitus. Mas parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kL SmuUuvtnioins informacijoms rašy- 
kito/elrąmMffkitę dualiausia pėtyruUsm kelionių biurui j R- Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
43 W . 45 Straet, New York 36, N. Y, « TeL Orele S-7711

Cosmos Parcels Express Corporation | 
Paskubina jūsų siuntini jūsų draugams ir giminėms j bet kurią I 
SSSR daų. '■. . . .............................. Licensed by Vneshposiitorg I
SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

------- GAVĖJAS NIEKO NEMOKA-------
Visuose mūsų skyriuose jūs rasite dideli pasirinkimą medžiagų | 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kam kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
mams pigiau nei Del Kur Kitur. Del papildomų uuormacijų ir nemo
kamų kamaraičių rąžykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių:
o NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue-----------------------------AL 4-5456
e Ntw YuRK ii, N. Y. — 135 w. 14th Street_______ CH 3-2533
o BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue________EV 4-4952
o BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue________________Oi 5-8808
o ATriOu, Mass. — 61 Mt. rieasant Street_________________ CH 9-6245
o BOSTON 18, Mass. — 271 Shawmut Avenue __ _____  Ll 2-1767
e SOUTH Boston, Mass. — 359 West broadway .... Tel. 26S-0U68 
e BUFALLO 6, N. Y. — 332 Filimore Avenue ------------- TL 6-2674
e CHICAGO 22, Iii. — 2222 W. Chtcago Avenue_____ BR 8-6966
e CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street ---------- WA 5-2737
e CLEVELANO 13, Ohio — 904 Literary Road  TO 1-1U6S 
e DETROIT, Mich.---- 7300 Michigan Avenue________VI. 1-5355
e GRANO RAPIOS, Mich. — 606 Bridge SL, N.W.__ GL 8-2256
e HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. tampau______ TO 7-1575
e HARTFORD, oonn. — 132 FranKlin Avė.; C H 6-4724 / 233SU30 
• IRVINGTON 11, N. J. — 762 Spnngfield Avė.   CS 2-4633 
e YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue     Ri 3-O44O 
e YONKERS, N. Y. — 235 Nepperhan Ave^ ............... .  GR 6-2681
e LOS ANGELES 22, Cauf. — S60 So. Atlantic Blvd. _ AN 1-2994 
e LAKEWOOO, N. J. — 126 - 4th Street FO 3-8569 
e NEWARK 3, N. J. — 428 Spnngfield Avenue__ ___  81 3-1797
o NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė.____ — LO 2-1446
e PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street___________ MU 4-4619
e PASSAIC, N. J. — 176 Market Street  GR 2-6387 
e PHILAOELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė. _  PO 5-5892
e PITTSBURGH 3, Pa. — 1015 E. Carson Street ___ HU 1-2750
e SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street ____ Fl 6-1571
e WATERBURY, Conn„ — 6 John Street____________PL 6-6766
e WORCESTER, Mass. — 174 Milibury Street SW 8-2868
e VINELAND, NJ. — W. Landis Ave^ Greek Orthodox Club Bldg.

—

Siuntiniai į LIETUVĄ ir kitus kraštus

BALTIC STORES LTD.
( Z. J U R A S )

421 Hackney Rd., London E. 2, England — Tel. SH 0-8734
• 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.
• Mes GARANTUOJAME KIEKVIENO SIUNTINIO 

PRISTATYMĄ LAIKE 3 SAVAIČIŲ..
• Mūsų padarytos sąskaitos, siunčiant siuntinius per 

mus, suteiks Jums teisę, gauti mokesčio nuo Jūsų 
uždarbio sumažinimą (Income Tax).

• Pakvitavimą su siuntinio gavėjo parašu, pristatome

Pasinaudokite mūsų geriausiu ir asmenišku patarnavimu!

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orchard St. Tel. AL 4-8319 New York 2. N. Y.

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

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ

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

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

SIŲSKITE Į LIETUVĄ IR SSSR 
ŽIEMOS SEZONO DOVANAS

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei! Pa
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!
Siuntiniai pristatomi ne ankščiau, kaip po 1% — 2 mėnesių

Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM 
f 

atraižų vilnones medžiagos - importuotos ir vietinės — 
3-jose krautuvėse

118-125-130 ORCHARD STREET
Cor. DELANCY, N.YJG.

KRAUTUVAS ATVIROS KASDIkJ* IR SEKMADIENIAIS, 
IASKYRUS 8EATADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK.

Valiuoti BMT išlipant Esses Street, keltis elevatorium j virtų,*

Atsineškite *1 skelbimą, kurie bus ypatingai Įvertintas
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Baltijos tautų kova už
Darbininko vasario 12 nume

ryje buvo trumpai užsiminta, 
kaip pirmojo pasaulinio karo

Brooklyn Poat Office

PRENUMERATOS KAINA
AnMrlknlo __________ SA.M pabaigoje Lietuva turėjo kovo-
A"o*rlkn.le metams ._.________ sam .■ į.____ •_________________ •_ jm___

Užsienyje $6.50

tinai išreiškia redakcijos nuomone. Už skelbimų turinį ir kalba redakcija neatsako.

REDAKCIJA Ir ADMINISTRACIJA? 910 WiHnn»bhy Avė.. Brooklyn 21. N. Y. 
Tel.: GLenmore 5-7281

Minint lietuviu jaunimo globėja
Kiekvienos žmonių kartos nelėki” ribas, tarpe daugelio ki- ; 

laikac turi savo laimėjimų ir tu reiškiniu, jūs parodote dau<? 
nralaimėiimu, šviesų ir tamsių pagarbos ir džiaugsmo, kai iš 
dien”. Nuo pat šio šimtmečio 
pradžios gyvename vieną po ki
tos dideliu ir skaudžių Įvvkių 
audras. Paskutinio laiko Euro
nos uloniški ir žiaurūs reži
mai. baidos karo nasėkos su
jaudino visa žmoniia. Po karo 

‘staigios mokslo nauiienos. dau
gelyje kraštu pakilusi ekonomi
nė gerovė nereta asmenį an- 
cvaicrfno. viena i kita lūžtančios 
žemiško gyvenimo audros dan
gai mūsų laiko iaunimo nuplė
šė nno gvvenimo pagrindu 
ir sužaloto visam gyvenimui. 
Visi — išsiselbėie ir nukentė
jo — pasigedo žmogaus- Žmo
niia nradeda gaivalingai io ieš
koti. Valstybės, ne panaikinu
sios kai kuriu senu antagonis
tišku nuostatų, padeda juos į 
archvvus ir po daugelio šimtu 
metu ten grižta kadaise už
draustu vi?nuolvnu tesėiai, 
grižta šv. mišių auka ant seno
binių ir ilgai apleistu altoriu- 

Ne vien religijų hierarchai, 
bet ir valstvbininkai šaukia 
iaunima kultūros ir humaniš
kumo anaštalu aukai. Poniežius 
Jonas XXm ne tik krikščionių 
tarne t’po mūsų laiko popu
liariausiu asmeniu ne už ką ki
ta. kaio tik už. tai. kad pašau
kė visa žmoniia bendromis jė
gomis ieškoti vieni kituose bro
lio. turinčio, kaip ir aš pats, tą 
pati dangiška Tėvą, atpirkto to 
naties Išganvtoio: kad pašaukė 
ir pasauliečius tapti rtieilės ir 
išganvmo apaštalais.

Tos narnai kylančios dvasios

jūsu tamn kuris rvžtasi nilnam 
savarankiškam gyvenimui ir jo 
mišriai kitu tarne nėr ku nirš
to ar vienuoHni našaukima. Ta
čiau ir č«a gimusi” ir iš Lie+u- 
vn<s išvežtu i ai i nuo] i u tarpe la
bai maža tokiu, kurie patvs 
tam rvžtnci. Gėri ir groži verti
nate. gerbiate, tik permaža yra 
drąsos ir ryžto jo siekti.

Jūs tačiau išsiskiriate iŠ dau- 
gvhės i aunimo vienu dalyku— 
tai savo .šventnoi-i Globė™. Jis 
nėra šventasis iš nopiežiaus 
sosto nei iš kunimi ar vienuo
liu tarno. Jaunuolis pasaulyje, 
naeal savo laika plačiai išmoks
lintas. nasaulinė io reikšmė 
valstvbėie buvo tokia, kad io 
varda minėio visa Europa, jam 
minis Euronos iaunimas pradė
tu burtis i io vardu įsteigtą bro- 

v’«i ii ffarbinn in garbina 
šventaii. Pačioje Lietu- 

šv. Kazimiero vardas vi- 
buvo tiek branginamas.

ti šu . vokiečiais ir rusais dėl sa
vo nepriklausomybės Buvo taip 
pat pabrėžti vienos anglų moks
linės studijos žodžiai iš 1938 
metų: "Baltijos tautom buvo at
ėję patys baisieji laikai*.

Tuo tarpu dabartinė sovieti
nė propaganda tuos 1918-1920 
metus stengiasi vaizduoti, kaip 
Baltijos “tautų išlaisvinimą’ ’, 
kurį atnešė bolševikinė revoliu
cija (1917). Baltijos kraštų gy
ventojai, esą, dėjęsi su bolševi
kais ir steigę laisvas . sovieti
nes respublikas, kurias užgniau
žę “buržuaziniai nacionalistai”. 
Tad 1940 ir 1944 metais tebu
vusi atstatyta pirmykštė padė
tis: Baltijos sovietinės respub
likos atkurtos ir sujungtos su 
Sovietų Sąjunga. Dabartinė pa
dėtis esanti “normali ir teisė
ta”, nes ji atitinkanti dar 1918- 
1919 metais Baltijos gyvento
jų “pareikštai valiai” .. -

Nors ir gerai žinome, kaip 
bolševikai savo propagandoje 
iš balto daro raudoną ir iš me-

lo — tiesą, pravers priminti 
bent keletą faktų, kaip rusai 
bolševikai 1918-1919 metais 
“laisvino Pabaltijį” ;ir kokiu 
“liaudies pritarimu” jie rėmėsi. -

BRASTOS SUTARTIS
Kai mūsų pačių kartais daro-

brangina iki šiol. A- 
oirmoii lietuvaičių 
kongregacija pava- 

vardu. Išteista Tėvu 
orovinciia Ameriko-

šviesoje kaio tu atrodai, lietu
viu jaunime? Nenagrinėsime 
čia bendru pasireiškimų ar 
kiekvieno jūsų dvasios. Lygin
dami save su kitais, jūs patys 
nesunkiai galite surasti, kuo 
esate panašūs i kitus, kuo 
skiriatės. Jeigu jau kalbėti apie 
dvasinio gyvenimo akiračių ir

b’a. 
kaio 
vole 
sada
kad net svetur išvvke lietuviai 
ta varda 
merikoie 
vienuolių 
dinta io 
Marrionų
ie savo elobėiu pasirinko taip 
nat šv. Kazimiera. Ji sau Glo
bėju pasirinko prieš 50 metų 
įsteigta Lietuvos vyčiu organi
zacija Atsiliepdamas į lietuvių 
tremtiniu nrašymą, popiežius 
Pijus XI. 1948 m. birželio 21 
d- paskyrė šv. Kazimiera globė
ju visur pasaulyje esančiam lie
tuviu jaunimui. Jau iš senai jis 
yra Lietuvos' ir visos Lietuvių 
tautos globėjas. ŠĮ mūsų globė
ją visi minime su didele pa
garba. meile ir pasididžiavimu.

Brangus jaunime, jūs ypatin
gai atverkite savo širdis ir pro
tus šv. Kazimiero dvasiai. Jo 
asmuo ir dorybės yra verti ir

ESTIJOS sargybinis prie Sovietų Rusijos sienos prie Narvos 1938.

dūrėv beveik prie Petrapilio, 
Maskvos ir Juodųjų marių. Ką 
tai reiškė bolševikų revoliuci
jai. išgyvenusiai dar tik keturis 
mėnesius? čia nėra vietos pa
rodyti visą eile faktų, kad Le- 

, ninas ir Trockis buvo be išei- 
mas Lietuvos Tarybai priekaiš- lies' Kgelbėio tiktai Brastos su

tartis 1918 kovo 3. .
Bolševikai priėmė visas vo

kiečiu salvgas, kad tik savo val
džia išgelbėtų, o vokiečiai — 
kad Vakaruose galėtų sutelkti 
visą savo kariuomenę ir lai
mėti kara. Brastos sutartyje 
bolševikai Rusijos vardu atsisa
kė Pabaltijo kraštų visiem lai
kam. Jei ir sakytume, kad toii 
sutartis buvo nugalėtojo pri
mesta. tai ji vistiek rodo, kad 
bolševikai negalėjo Baltijos 
kraštu ginti.

Paltuos kraštai ne iš rusų 
bolševiku malonės gavo laisve. 
Nė vokiečiai nenorėjo duoti vi
siškos laisvės. Vokiečiu kaize
rio Vilhelmo II dekretas, ku
riuo jis pripažino Lietuvą atski
ra valstvbe. bet tvirtąm ryšy
je su Vokietija, buvo duotas 
tiktai po Brastos sutarties — 
1918 kovo 23- Lietuvos vyriau- 
svbė buvo leista sudaryti Vil
niuje tiktai 1918 lapkričio mėp. 
pradžioje.„ kai vokiečiai pralai
mėjo Vakaruose. Dabar vėl at
sigriebė Rusijos bolševikai ir 
griebėsi už Baltijos kraštų, ku
rių buvo išsižadėję.

BOLŠEVIKO DEKLARACIJA
Lietuviai nėra dar pamiršę, 

kad nei Kerenskio demokrati
nė vyriausybė, nei Lenino ko
misarai. nei rusų baltieji gene
rolai nieko benorėjo žinoti 

Rusijos Kamenevas ir Trockis, atvy- apie laisvą Baltijos tautų apsi
sprendimą už savo nepriklau-

tas, kad ji 1917-1918 dėjosi su 
vokiečiais, — tai ypač dabar 
pabrėžia bolševikai, — tai rei
kia gerai Įsiminti ir nepamirš
ti: Vasario 16 deklaracija bęvo 
oaekeibta labai kritišku metu. 
Berlyno laikraščiuose deklara
cijos tekstas pasirodė 1918 va
sario 18 — ta pačią dieną, kai 
Rytuose prasidėjo didžioji vo
kiečių ofenzyva- Tuojau apsi
žiūrėta ir uždrausta skelbti. Vil
niuje karinė vokiečių vadovy
bė. sužinojusi apie Lietuvos Ta
rybos sprendimą, baisiai iširdo. 
o vienas ‘karininkas nusikeikė: 
'freche Bandė" — įžūli gauja .. 
Kodėl?

Vokiečių generalinis štabas 
dar nebuvo vilties pamėtės ka
rą laimėti. Karas dar tebetru
ko devynis mėnesius, o visa Ru
sija naujos ofenzyvos buvo pa
tiesta žemėn, kai vokiečiai atsi-

somas valstybes. Visi jie, —rau
doni ir balti — Baltijos kraš
tus laikė “nedaloma Rusijos da
limi” Niekas iš rusų nesileido 
į kalbas, kad būtų klausiama 
pačių gyventoją valios.

LIETUVOS BRASTOJE bolševikinės 
kę tartis su vokiečiais.

Bolševikai iš anksto jau bu
vo nusistatę, kokia ta “liaudies 
valia” turi būti, čia pravers 
priminti bolševiko Vinco Kap- 
suko-Mickevičiaus pareiškimą: 
"Mes pripažįstame apsisprendi
mo teisę kiekvienai tautai, bet 
tai nereiškia dar nepriklauso
mybės ... Mes vadovaujamės 
tautę ir Lietuvos proletariato 
reikalais. Kadangi nepriklauso
moje Lietuvoje tie reikalai ga
li nukentėti, tai mes atmetame 
nepriklausomybę ir prieš ją ko
vojame" (Lietuvių Balsas nr. 
68, 1917, gruodžio mėn.)-

mūsų laikais dėmesio ir studijų. 
Jis yra toks asmuo kurio pasi
genda ir ieško mūsų laiko žmo
nija. šventasis pasaulio sūkury
je — štai žmogus reikalingas 
mūsų laikams. Aukštai kelkite 
savo vėliavas-su-sv.
vardu. Praturtinkite ir 
niu padarykite patys savo 
vertimą, tapdami tais 
mis, kokių ieškoti
laiko žmonija. Kelkite aukštyn 
veidus, iš kurių plakai žėrėtų 
šventų jaunuolių pavyzdys.

šioje dvasioje ir tokiose nuo
taikose visi minėkime mūsų 
dangiškojo Globėjo, mūsų ka
ralaičio šventę.

Vysk. Vincentas Brizgys
VALKA Estijos ir Latvijos pasieny, čia 1917 buvo sudaryta Latvijos Tau
tinė Taryba, kurią bol&evikai išvaikė.

Kas įgaliojo Kapsuką atsto
vauti Lietuvos proletariatui ir 
kas buvo tas proletariatas? Kas 
klausė to vadinamojo proletaria 
to, ko jis nori? Kodėl jis turė
jo nepriklausomoje Lietuvoje 
nukentėti, jei 1917 m. pabaigo
je nebuvo dar aišku, ar bus ne
priklausoma Lietuva ir kokia ji 
bus?

Visi tie klausimai savaime at
sako, kad Kapsuko pareiški
mas buvo grynai bolševikinis— 
iš anksto padarytas nutarimas 
neduoti žmonėm tokios laisvės, 
kokios jie patys norėtų. Ir rei
kia dar pabrėžti, kad Kapsu
kas ir kiti jo sėbrai buvo rusų 
pastatyti. Lietuvių organizacijų 
laisvu susitarimu sudaryta Ru
sijos lietuvių vyriausioji tary
ba Voroneže buvo kapsukinin- 
kų areštuota. Būdinga, kad 
areštai sutapo su 1918 vasario 
mėn- Oficialiai buvo likviduota 
“tautų komisaro” Stalino įsa
kymu 1918 balandžio 19. Tai

atitiko Lenino ir Trockio politi
ką, kurios jie griebėsi Baltijos 
kraštuose, kai vokiečiai pralai
mėjo.

ESTŲ LAISVĖS KOVA
Įvykiai Estijoje 1917-1920 

metais geriausiai parodo, kaip 
bolševikai Baltijos kraštuose 
“laisvino liaudį”. Estija nebuvo 
dar vokiečių okupuota, kai Ru
sijoje įvyko demokratinė vasa
rio revoliucija ir kai demo
kratiją nuvertė bolševizmas. 
Dar prieš bolševikų perversmą 
Estijoje visuotiniais rinkimais 
buvo išrinkta Tautos Taryba ir 
prezidentas M- Konstantinas 
Paets. Įvykus bolševikų per
versmui, Estijos laikinoji vy
riausybė 1917 lapkričio 28 pa
skelbė atsiskyrimą nuo Rusijos. 
Paskelbė, pasirėmusi Trockio 
deklaruota tautų apsisprendimo 
teise. O kas atsitiko? Paets bu
vo areštuotas, Tautos Taryba 
paleista, paskelbti rinkimai į 
Steigiamąjį seimą. Bolševikai 
tikėjosi gauti daugumą. Paaiš
kėjus, kad to nebus, nes visa 
“liaudis” buvo prieš rusus bol
ševikus, jie sukėlė civilinį ka
rą. Tuo pačiu metu užėjo vo
kiečiai, perėję Dauguvą. Sku
biai 1918 vasario 24 buvo pa
skelbta Estijos nepriklausomy
bė ir sudaryta laikinė vyriau- 

' sybė su Paetsu priekyje. Ta
čiau vokiečiai neleido jai veik
ti ligi karo pabaigos — 1918 
lapkričio 11.

Vokiečiam (besitraukiant, 
bolševikai dabar jau stipresne 
jėga brovėsi į Estiją. Juos at
mušė estų kariai, vadovaujami 
gen. Laidonerio ir kap. Pitkos. 
Buvo užėmę net Pskovą. Tik
tai rusų baltajam gen. Judeni- 
čui, kuris kovėsi su bolševikais,

f nukelta į 4 pslj

VIENŲ VIENI
REZISTENCIJOS KOVOSE

(7)
Ketvirtas siekimas: pastatyti okupacinius parei

gūnus privilegijuotoje padėtyje ir butų atžvilgiu. 
Butų trūkumas Kaune buvo didelis. Nacionalizavus 
namus, statyba sulėtėjo ir dėl to 1941, Gedvilos pa
reiškimu, buvo numatyta atiduoti naudotis 1,148 nau
ji butai. Tai buvo tik trečdalis, palyginti su norma
liai pastatomais butais (1939-3,376). Butų pareika
lavimas padidėjo raudonarmiečiam įsikūrus. V. Kny- 
vos pareiškimu, gerieji butai buvo reikalingi “išlais
vintojai — raudonajai armijai ir naujom tarybinėm 
įstaigom”. Dėl to nustatytas suglaudinimas — vienam 
asmeniui 9 kv. metrai, o VIII. 9 vidaus reikalų minis
terija pavedė pirmaeilių ir antraeilių miestų burmist
ram iškraustyti iš būtų ir iš miestų tuos asmenis, 
kuriem nėra būtino reikalo gyventi miestuose. Į jų 
skaičių buvo Iškirti “nedarbo žmonės”: dvasininkai, 
buvę namų savininkai, prekybininkai, pensininkai, 
bedarbiai, šeimos vyrų, turinčių tarnybas ne Kaune. 
Jie buvo iškeliami ir turėjo susirasti gyvenimo vietą 
patys priemiesčiuose.-

Naikindama buvusius kapitalo ar nekilnojamo tur 
to savininkus, sovietinė sistema tūrėjo atsiremti dar
bininkais, fabrikų ir žemės ūkio. VIII.7 paskelbtas 
darbininkų ir tarnautojų atlyginimo pakėlimas 5-30 
proc. Didesniu procentu pakeltas mažesnis atlygini
mas, o gaunantiems 315 litų mėnesiui visai nekelia
mas. VII1.9 paskelbtas ir žemės ūkio darbininkam 
(bernam, mergom, kumečiam) atlyginimo pakėlimas 
20 proc. Tačiau didindama atlyginimą, valdžia parei
kalavo ir didinti darbo našumą. Pirmas tą reikalavi
mą paskelbė Paleckis kalboje iš Maskvos, kai ten jis 
buvo nuvykęs prašyti, kad Lietuvą priimtų į Sovietų 

Sąjungą: “Kuo mes galime atsakyti į tuos didelius ir 
džiaugsmingus įvykius? Geriausias atsakymas į tai— 
mano ką tik gautoji Alytaus mūrininkų-statybininkų 
telegrama, kurioje rašoma, kad dėl šių įvykių jie nu
tarė pasižadėti padidinti gamybą 250 procentų” (Cit. 
Liet. Arčh. 252 p.). Tai buvo signalas agitacijai už 
gamybos didinimą ir soclenktynes. Tačiau Lietuvoje 
praktikuotas atlyginimas už išdirbtą laiką nebuvo pa
lankus darbo našumui kelti. Dėl to VIII.24 įstatymas 
numatė “vienetinį darbo atlyginimą” geležinkelių, 
vandens kelių, uostų statybos ir išlaikymo, gatvių 
grindimo, kelių tiesimo, kanalizacijos, miškų kirtimo 
ir pan. darbam. “Taigi, kas kapitalistinėje sistemoje 
buvo laikoma darbininkų išnaudojimo priemone (Ak- 
kord ist Mord), dabar buvo pritaikyta” (A. Tarulis, 
Liet. Arch. 254 p.).

Kiek realiai darbininkę uždarbis pakilo, rodė cen
trinis statistikos biuras: 1940 birželio' mėn. nekvali
fikuoto darbininko vidutiniškas uždarbis buvo 5.98 li
tai už 8 valandų darbo dieną, arba 153.21 mėnesiui. 
1941 biržely vidutinis dienos uždarbis buvo 8.54 rb., 
arba 218.72 mėnesiui. Bet per tą laiką pragyvenimo 
minimum buvo pakilęs iki 195.11 per tą laiką. Dėl to 
palyginti su šiuo pragyvenimo minimumu uždarbis 
buvo santykiu 1:L11. Žeminant pragyvenimo stan
dartą, darbininkas nukentėjo nuo to, palyginti, ma
žiausiai.

• Žemės ūkio sovietizacija, kaip priemonė ūkininkų 
klasei sunaikinti. Žemės ūkyje dirbo du trečdaliai Lie
tuvos gyventojų. Dėl to prieš“liaudies seimo” rinki
mus Dekanozovo planas reikalavo nekalbėti apie že
mės nusavinimą ir kolchozus. Priešingai, visi gandai 
apie tai buvo paneigiami. Žemės ūkio min. Mickis 
1940.VI.22 užtikrino: “Toji jūsų žemė, kurią jūs esate 
amžiais persunkę savo prakaitu ir krauju, yra jūsų 
ir pasiliks jūsų”. Bet VII. 1 žemės reformos direkto
rius St. Ęlsbergas prasitarė apie ruošiamą projektą: 
bažnyčių, vienuolynų, religinių organizacijų ir kitų 
šiai šakai artimų įstaigų bei organizacijų žemės nu
savinimą. . Privatiems savininkams paliekama iki 50 
ha... Tačiau paliekama tik tiem, kurie buvo lojalūs 
darbo žmonėms ir liaudžiai... Tokia žinia buvo per 
ankstyva, ir VII.2 Lietuvos Aide buvo pranešta, kad 
ši informacija esanti pramanyta ir Elsbergas atlei

džiamas. Ūkininkų Patarėjuje, redaguojamame M. 
Meškauskienės, VII.4 buvo įspėta: “Niekas nemano ir 
nesiruošia be atodairos plėšyti taip pat bažnytinių, 
klebonijų bei vienuolynų žemių.” Darbo Lietuvos Są
jungos rinkiminiame atsišaukime VIL10: “Neklausy
kite mūsų liaudies priešų skleidžiamų gandų, nepa
grįstų gąsdinimų, esą liaudies vyriausybė versianti 
jus kurti kolchozus ir persekiosianti tikinčiuosius”. 
Mickis per radiją VII. 14: “Niekas nesiruošia versti 
Ūkininkus dėtis į kolchozus”.

Slėpimas ir užsigynimas iš dalies dingo “liaudies 
seimo” dekliaracijoje VII.22: “Liaudies seimas paskel- 

' bia visą Lietuvos žemę su jos gelmėmis, visus miškus 
ir vandenis priklausančiais liaudžiai, t.y. valstybės 
nuosavybe”. Seimas nutarė palikti valdyti 30 ha nor
mą, kitas žemes paimti į fondą ir išdalyti bežemiam. 
ir mažažemiam. Dekliaracijoje apie kolchozus 
betgi dar sakoma ir toliau: mėginimai “prieš darbo 
valstiečių valią primesti jiems kolchozų organizavimą 
bus griežtai nubausti”.

Žemės fondui iš 28,000 savininkų, kurie turėjo 1, 
240,000 ha, paimta 603,589 ha, arba 15 proc, visos že
mės. Liko nepaliesti 61,000 ūkių 20-30 ha ir 40,000 
ūkių 15-20 ha. Iš ‘žemės fondo bežemiam ir mažaže
miam paskirta 381,000 ha (nepriklausomos Lietuvos 
žemės reformoje buvo paskirta 452,746). Prašymų že
mei gauti buvo apie 200,000, paskiau jų apie 4,492 
atsisakė. Nepasisekė paimtos žemės išdalyti, kaip bu
vo numatyta. Dėl to 1940.VIII.29 komisarų taryba 
vėl įpareigojo neišdalytų ūkių savininkus atlikti ru
deninę sėją savo lėšom.

Žemės reforma, palikusi privatinių ūkių sistemą, 
turėjo pereinamosios prasmės. Ji siekė ne privatinių 
ūkių skaičių padidinti, bet suskaldyti ūkininkų klasę, 
kuri būtų naikinama tolirilesnėm priemonėm: nepa
keliamais mokesčiais ir rekvizicijom. Pvz. 1941 kovo 
mėn. pagal nustatytas normas 30 ha ūkis, kuris turi 
20 ha ariamos žemės, o taip pat samdonių darbi
ninkų, turėjo duoti 150 cn. grūdų, 110 cn. bulvių,, 

* 4680 lt. pieno, 390 kg. mėsos, 13 kg. vilnų. Vietos 
vykdomasis komitetas galėjo tai padidinti 30 proc. 
Už visus tuos rekvizijom skirtus produktus ūkininkas 
turėjo gauti apie 2500 rb., nors. rinkoje tai atsiėjo 

15.500 rbl. Iš 33,451 ūkio tik 8,040 atliko tas prievoles, 
25,400 nepajėgė ir turėjo būti baudžiami. Dalis jų 
patys pasitraukė iš ūkių (5601), dalis buvo deportuo
ti su pirmąja deportacijų banga (1566). Privatinių 
ūkių terorizavimas turėjo vesti į naują sovietinimo 
stadiją — į kolchozus. Bet pirmos okupacijos metu 
nespėjo.

Kultūros sovietizacija kaip priemonė verty
bėm pakeisti. Sovietizacijos tikslus Lietuvos kultūro
je labiausiai paryškino mokyklų likimas. “Pas mus 
vyksta didžiausia socialinė revoliucija... Toji revo
liucija verčia mus visas vertybes pervertinti. Tai, kas 
vakar buvo kilnu ir gerbiama, šiandien atrodo žema 
ir paniekinimo verta; kas vakąr buvo gražu, šian
dien — biauru. Viskas radikaliai pasikeičia ... Kiek
vienas mokytojas, šviesuolis turi aiškiai suprasti, kad 
liaudis pasiryžo eiti nauju keliu”. Tie vidaus reik, 
min. M. Gedvilos žodžiai Lietuvos mokytojų'suva
žiavime 1940.VIII.14 buvo gairė naujai švietimo prak
tikai: niekinti, kas reiškė tautinę ir religinę Lietuvą, 
aukštinti, kas reiškė komunistinę Rusiją. Gairės turė^ 
jo laikytis visa mokyklinė praktika. Iš mokyklų pa
šalintas kryžius ir valstybinė emblema; šalia Basana
vičiaus, Kudirkos atsirado Stalino. Lenino, Markso 
paveikslai. Paskubom paruoštose programose pradžios 
mokyklai išmestos tikybos pamokos, įvestos rusų kal
bos; tam tikrose klasėse iš programos išmesti Daukan
tas, Baranauskas, Pietaris. Basanavičius, Vaičaitis, 
Šatrijos Ragana, Lazdynų Pelėda. Smetona. Simonai
tytė, o įvesti Leninas, Stalinas, Gira, Nėris, Boruta, 
Venclova, Cvirka, Gorkis, Kątajevas. Vietoj himno- 
intemacionalas. Išleistuose “Literatūros skaitymuose” 
kopiuruoti ir paliktieji autoriai. Pvz. Kudirkos “Ma
niesiems” praleista visa strofa: “Lietuva mano' prie
šui ant tavęs įnirtus, privalai hidra tapti..Senieji 
vadovėliai netiko, o naujų pagaminti nespėjo, švieti
mo liaudies komisaras 1940.IX.30 aplinkraščiu patarė 
naudotis kai kuriais senaisiais vadovėliais—“geriau
sia yra netinkamus puslapius iškirpti”, vartoti be pa
taisymų draudžiama. ĮŠ bibliotekų išimtos knygos, 
nepriimtinos režimui. Mokiniam perauklėti organizuo 
j amas komjaunimas, kiekvienai mokyklai paskirtas 
partijos komsorgas.

(Bus daugiau)
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Vasario 16 New Yorke

WATERBURY, CONN.
Vasario 16 minėjimas

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės proga vasario 16 buvo 
iškelta lietuviška vėliava prie 
miesto rotušės- Vėliavą kėlė 
miesto majoras E. Bergin, va
dovavo Alto pirmininkas Čes
lovas Bagušas. Žmonių prisirin
ko apie 300.

Šventė buvo prisiminta ir 
per abu radijus. Vasario 16 va
kare vadovavo Adomaitis ir va
sario 17 ryte A. Paliulis. Buvo 
kalbėta, deklamuota, giedota.

Pamaldos šv- Juozapo para
pijos bažnyčioje buvo vasario ( 
17 11 v. Tos pačios parapijos 
salėje'"3 v. popiet Įvyko ir mi
nėjimas. kurio meninę progra
mą išpildė šv. Juozapo para
pijos mokyklos choras, vadova
vo seselė mokytoja; kitą dali 
išpildė lituanistikos mokykla, 
skautai. Angliškai kalbas pasa
kė miesto majoras E. Bergin ir 
kongresmanas John Managan.

BALTIJOS TAUTŲ KOVA
(atkelta iš 3 psl.)

prieidamas iki Petrapilio, ne
sutinkant pripažinti nepriklau
somos Estijos, estai iš Pskovo 
pasitraukė, ir ji užėmė bolševi
kai. Dabar jie patys paprašė 
taikos. Taika buvo pasirašyta 
Tartu mieste 1920 vasario 2. 
Sovietų Rusija antrą kartą (pir
mą kartą Brastos sutartyje) at
sisakė nuo Estijos teritorijos ir 
pasižadėjo gerbti jos nepriklau
somybę. Tą taiką sulaužė 1940 
metais. Prieš tai bandė iš vi
daus sprogdinti, bet nebuvo 
“liaudies”, kuri komunistus pa
remtų.

LATVIJOJE IR LIETUVOJE
Latvija taip pat dar nebuvo 

visa vokiečių okupuota, kai į- 
vyko bolševikų perversmas Ru
sijoje. Valkoje 1917 lapkričio 
16 buvo sudaryta Latvijos Tau
tinė Taryba. Taip pat pasirem
ta Trockio deklaruota tautų ap
sisprendimo teise. Tačiau bol
ševikai neleido laisvų rinkimų. 
Jie atėmė balsą visiem valstie
čiam. Įsteigė raudonąją milici
ją. pradėjo terorą, kurį užbaigė 
tik vokiečių okupacija 1919 
pradžioje.

Vokiečiam pralaimėjus, buvo 
paskelbta Latvijos nepriklauso
mybė 1918 lapkričio 18. Bet jau 
1919 sausio 3 į Rygą įsiveržė 
bolševikai, išstatę iškamšinę P. 
Stučkos (latvių Kapsuko) vy
riausybę. Latvių savanoriai bol
ševikus iš krašto išginė. Taika 

Lietuviškai gražią kalbą pasa
kė svečias iš New Yorko Romas 
Kezys.

Juozas Povilaitis mirė vasa
rio 13, sulaukęs 73 metų, gy
veno 437 Washington Avė-, 
Waterbury, Amerikoje išgyve
no 52 metus. Nuliūdime liko 
žmona Pranciška, du sūnūs — 
Edvardas ir Jonas, sesuo Ona 
Pranskietienė Waterbury, Lie
tuvoje — sesuo Elena ir brolis 
Jurgis, svainis Leonas Prans- 
kietis, keletas anūkų. Giminai
tis kun. Valteris Pranskietis au-

I
kojo, mišias šv. Juozapo parapi
jos bažnyčioje ir palydėjo Į Oli- 
ve kapines. Povilaičių šeima 
priklauso LDS, skaito Darbi
ninką, taip pat priklauso šv. 
Vardo draugijai, tautiškam su
sivienijimui, lietuvių piliečių 
klubui. LDS reiškia užuojautą 
velionies šeimai.

PJ.

pasirašyta Rygoje 1920 rugpiū- 
čio 11. Sovietų Rusija nuo Lat
vijos teritorijos atsisakė, nepri
klausomybę pripažino. Savo 
tarptautinę sutartį Maskva su
laužė 1940.

Lietuvon bolševikai Įsiveržė 
1919 metų pradžioje, sekdami 
atsitraukiančią vokiečių kariuo
menę- Kadangi Lietuva visą lai
ką buvo vokiečių okupuota, tai 
po bolševikų perversmo Rusijo
je (1917) komunistai negalėjo 
Lietuvoje organizuoti jokių sa
vo tarybų nei komitetų ar ko
kių rinkimų skelbti, kaip Estijo
je ir šiaurinėje dalyje Latvi
jos. Tuo būdu negalėjo rodyti 
nė lietuvių “liaudies valios”. 
Tą "valią" išreiškė vienas Kap
sukas, tarnavęs Stalino komisa
riate. Jis buvo pastatytas taria
mos sovietinės Lietuvos respub
likos priekyje, paremtas rusų 
raudonos armijos, bet iš Vil
niaus jau 1919 balandžio mėn. 
buvo išdulkintas, o 1919 metų 
rudenį ir visa Lietuva nuo bol
ševikų buvo išvalyta-

Kapsukas pats savo užrašuo
se prisipažino, kad tada Lietu
va dar “nebuvo pribrendusi 
komunistinei santvarkai". Tai 
kada ji “pribrendo”?? Ogi ta
da. kai Maskva taip pat sulau
žė su Lietuva pasirašytą taikos 
sutartį (1920.VII.12). Kaip bol
ševikai tai darė 1939-1940 me
tais, dabar kaip tik skaitome 
Darbininko atkarpoje.

Buvo giedras ir saulėtas va
sario 17 sekmadienis. Važiuo
damas Brooklyno miesto sto
gais, galvojau ar daug besusi- 
rinks žmonių į Vasario 16 mi
nėjimą Websterio salėje, ~ka>
staigios oro atmainos užnešė iš 
Azijos mongolišką “pavietrę”. 
Sakau: nuo tų aziatų nenusikra- 
to Lietuva, o čia jie dar su sa
vo — Flu ...

Websterio salės rūbinė taip 
pat priminė okupuotą Lietuvą. 
Žmonių eilutė, kaip prie “Pram- 
prekybos” Vilniuje ar Kaune. 
Tie salės tvarkytojai, ieškoda
mi pelno, palieka rūbam pri
imti tik vieną langelį. Ir žmo
nės grūdasi. Žmona bara vyrą: 
“Ko lendi už akių? Ar nema
tai, kad eilutės galas ten prie 
laiptų”. Numetė jam savo kai
linius ir nuėjo su pažįstamom 
žodžiu persimesti. Seniai nesi
matė.

Kol žmonės nusivilko, pusva
landis jau buvo prarastas- Anks
čiau atėjusieji rikiavosi bare, 
gurkšneliu keldami savo šven
tiška ūpą. Vėliau besirenkantie- 
ji kilo laiptais į balkonus. Apa
čioje jau buvo užsėstos visos 
eilės. Dalyvių neskaičiavau, bet 
jų buvo ne mažiau , kiek azijati- 
nė giltinė iš Brooklyno nusine
šė į kapines, vadinasi, per 900- 
Minėjimas dėl to laikytinas pa
vykęs. Chruščiovas būtų geida
vęs, kad visi mirę 900 Brook
lyno gyventojų būtų buvę lie
tuviai .... Bet 1 i et u v i o 
taip lengvai iš kojų neišversi 
net ir su “kultūriniu bendravi
mu” . . .

Sėdėjau pačiam gale m pas
kui balkone^ džiaugdamasis di
dele minia. Ji rodė tokią vieny
bę, kurios vis pasigenda aima
nuotojai, kalbėdami iš saujos, o 
ne iš faktų. Galėjai matyti 
jaunų ir senų, čiabuvių ir atei
vių, “priešų” ir draugų, seniai 
matytų ir dažnai sutinkamų. Jo
kio pikto žodžio ar šnairaus 
žvilgsnio, kaip tarppartiniuose 
subuvimuose. ■ Tik: ‘ ‘Sveikas! 
Kaip laikais?- Malonu matyti”.

Matėsi daug mergaičių ir mo
terų tautiniais drabužiais 
Gaila, vyrai jų neturi. Apvilk- 
dami vyrus tautiniam šokiam, 
atrodo, gaudomės k a žkokių 
“trumpikių”, kurių lietuviška 
akis nepriima- Brooklyno šokė
jai vyrukai, man atrodė, būtų 
geriau savo uniformą 
rūbinėje ir išėję tik su 
marškiniais.

Programa buvo ilga, 
kyta 45 metų sukakčiai. Vadi
nasi, su nusivilkimu ir apsivil

palikę 
baltais

pritai-

WHITE HORSE TAVERN 
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS. savininkas

86-16 JAMA1CA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. Tel. VIrginia 6-9519

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

W1NTER GARDEN TAVERN
Ine.

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas

1883 MADISON STREET 
BROOKLYN 27. N. Y.

IRidgcwood»
Tel. EVergreen 2-6440

Salė vestuvėms ir kitokioms 
pramogoms. Be to. duodami 
polaidotuviniai pietūs. Pir
mos rūšies lietuviškas mais
tas prieinamomis kainomis.

kimu (vėl eilutėje), truko be
veik puspenktos valandos, šo
kiai neįskaitomi. Kitados dėl jų 
kivirčijomės: šokti ar liūdėti. 
Dabar liūdime birželyje, šoka- 
jne vasaryje. Kas nešoko, skirs-
tesi namo su savo Įspūdžiais.

Gerai kalbėjo kongresmanas 
John V. Lindsay. Jo kalboje bu
vo Lietuvos istorijos duomenų, 
mums žinomų, bet ir tirani-
jos plakimo. Kad taip sovietinę 
tiraniją plaktų visa JAV politi
ka, mūsų viltys atgauti grei
čiau Lietuvai laisvę būtų žy
miai šviesesnės. Plojimai daug 
kartų nutraukė kongresmano 
kalbą.

Poetas St. Santvaras dilgė 
širdį artistiškai perduotu ir dai
liai supintu žodžiu apie Lietu
vą — 'protėvių žemės saują”. 
Klausytojų krūtinėse alsavo kal
bos pradžioje ir pagynoje- Vi
durys buvo skirtas prozai: pa- 
mokomom pastabom apie vie
nybę, susiklausymą, savęs ver
tinimą. savo kūrybos neįverti
nimą, pasiaukojimą, aukojimą. 
Iš šalies irgi girdėjau pastabų: 
“Labiau tiktų kokiam atskaiti
niam bendruomenės suvažiavi
mui •.. Mes norime šiandien 
ko nors džiugaus”. Turėjau su-

; nepriklausomybės 
sukakties minėji- 

kolonijoje truko vi-

minėjimo dalis bu-

Lietuvos 
45 metų 
mas mūsų 1 
sa savaitę.

Pirmoji
vo surengta New Jersey Lietu
vių Tarybos vasario 10 d. 2 vai. 
popiet. P.obert Treat viešbuty
je. Praėjo su didelėmis iškil
mėmis. Invokaciją kun- P. To
toraitis baigė partizano žo
džiais, pasakytais laidojant ko
vos draugą žuvusį nuo komu
nistų Kūčių naktį Lietuvos 
miškuose: “Tu čia mirei, krau
ju įrašęs savo testamentą: Lie
tuvi, amžiais atsimink, kad ta
vo kelias — karžygių kova . . . 
kaip upė, naetai plauks, laukai 
žydės kasmet iš naujo, ir kel
sis vėl iš tavo kraujo Lietuva”.

Po invokacijos buvo perskai
tyta gubernatoriaus proklama
cija. Minėjime dalyvavo ir svei
kinimo kalbas pasakė kongres- 
manai Peter Rodino ir George 
Wallhauser ir miesto majoras 
Addonizio. Pagrindinis kalbėto
jas buvo inž. Juozas Miklovas, 
nušvietęs dabartinę okupuotos 
Lietuvos padėtį.

Meninę dalį išpildė sol. Ire
na Stankūnaitė ir Rūtos an
samblis.

tikti su ta nuomone. Vasario 
16 šventėse žmonės norėtų gy
venti kiek pakeltu jausmu, už
miršdami pilkąją kasdienybę.

Meninė programa datze tos 
nekasdienybės, ypač jaunos so
listės Irenos Stankūnaitės dai
navime. Grakšti, tautiniais 
drabužiais (pirmoje dalyje) 
ji dainavo B. Dvariono žvaigž
dutę, V. Klovo Šelmi bernelį,
S- Cerienės Lietuvos laukuos ir 
savo tėvelio J. Stankūno (jis ir 
akompanavo) Sodžiaus idiliją. 
Bisui — Tykiai, tykiai Nemu
nėlis teka ... Antroje dalyje, 
persivilkusi baltu ilgu rūbu, liū
liavo Ch. Gounod valsu iš ope
ros “Romeo ir Juliette” ir J. 
Strau'sso juoko daina iš “šikš
nosparnių”- Balsas skaicįrus ir 
skambus, gerai valdomas, neį
temptas. Laikysena scenoje 
santūri, bet šilta ir nuoširdi. 
Tik salė akustikai nedėkinga. 
Padėkai įteikta kuokšte raus
vų rožių.

New Yorko šokėjai, vadovau
jami J. Matulaitienės, buvo pa
rodyti nuo mažų “pipirų” iki 
studentų. Mažieji labai darniai 
sušoko ir geriausiai visiem pa
tiko. Vyresniem buvo scena per 
maža. Kai programa buvo per-

NEWARK, N. J.
Vėliavų pagerbimo ceremoni

jas atliko moterų ir vyrų vete
ranų postai.

Aukų Lietuvos laisvinimui 
surinkta apie 350 dol.

Minėjimą puikiai suorgani
zavo ir jam vadavo inž. Valen
tinas Mėlinis, kuris dabar eina 
New Jersey Lietuvių Tarybos 
pirmininko pareigas.

Minėjimas per ilgai neužsitę
sė. Tai buvo gera. Tarp daly
vių buvo pasigesta daugiau pro
fesionalų, kaip pastebėjo pirm. 
V- Mėlinis.

Antroji minėjimo dalis buvo 
suruošta Vasario 16 vakare 
šv. Jurgio draugijos salėje. ŠĮ 

- minėjimą surengė Netvarko vy
čių kuopa- Talkininkavo New 
Yorko ir New Jersey apskričio 
vyčiai.

Trečioji minėjimo dalis bu
vo vasario 17 d. sekmadienį 
Švč. Trejybės bažnyčioje. Buvo 
iškilmingos pamaldos už žuvu
sius už Lietuvos laisvę.

Vasario 16 proga prie Netv
arko miesto rotušės buvo iška
bintas užrašas, skelbęs 45 me
tų Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktį, ir Lietuvos tirspalvė.

krauta, gal buvo galima ir iš
leisti tuos šokius, kuriem sti
go erdvės. Akordeonu šokiam
grojo V. Strolia ir K. SnieŠka.

Operetės choras, diriguoja
mas M. Cibo, minėjimo pradžio
je sugiedojo abu himnus ir St. 
Šimkaus Maldą. Pabaigoje — 
J. Bertulio Kai sugrįšim Į tėvy
nę, Br. Jonušo Eisim girion pa
klausyti, J. Gruodžio Žiemą ir 
St- Šimkaus Lietuviais esame 
mes gimę. Pianu lydėjo pianis
tė Aldona Kepalaitė. Chorui 
reikėtų dar daug padirbėti, bet
ką darysi, jeigu visi choristai 
kitus darbus dirba. Choristės ir 
pianistė buvo tautiniais drabu
žiais.

POETAS STASYS SANTVARAS 
skaito paskaitą.

čia Jūs rasite dideli pasirinkimą gražių namų, sklypų, apartamentų 
ir tai žemiausiomis kainomis, čia galite visokeriopai apsidrausti; 
čia užpildomi valstybinių mokesčių - taksų blankai.

ALBERT F. PETERS - Petrauskas

Liųuor Store, Ine.
322 UNION AVĖ. BROOKLYN II, N. Y. 

Tel. EV 7-2089
JURGIS J. JOKŪBAITIS, Manager 

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, kon
jakų. midų — šventėms bei kitokioms progoms.

Buvo dar kalbų — pradi
nių, Įterptinių ir užbaigtinių; 
sveikinimų ir rezoliucijų. Vie-
nur jos tiko, kitur — nuskam
bėjo disonansu, kai nesusigau- 
dyta, kas tiktų pasakyti prele
gentui ar kitam kuriam pro
gramos dalyviui. Tokiu atveju 
geriau sakyti paprastą “Ačiū”, 
užuot kalbėjus apie “cadilla- 
cus” ... Kai pirmoji prakalbi
nę dalis buvo gerokai nutęsta, 
tai žmonės beveik patys pada
rė pertrauką ir rezoliucijų jau 
nebesiklausė.

Nerimties būta ir meninės 
programos metu, ypač salės ga
le ir balkonuose. Arba turi bū
ti tvarkdariai arba programos 
vedėjai turėtų sutvarkyti savo 
“jauną publiką”. Jei mažieji ga
li susikaupę atlikti programą 
scenoje, tai valandėlę gali pa
būti ramiai ir už scenos, o ne 
žaisti “pelę ir katę” tarp kė
džių.

Minėjimą rengė Alto sky
rius, vadovavo pirmininkas 
J. Kiaunė. Sveikinimus skaitė 
Informacijos .Biuro direktorė 
M. Kižytė, rezoliucijas adv. St- 
Briedis. Sceną dekoravo dail. 
J. Juodis- Aukų surinkta per 
pora tūkstančių dolerių.

Grįžau nebe Brooklyno sto
gais, o kediiaku. Ir galvojau, 
kaip taikliai priminė minėjimo 
vadovas, jog gera yra lietu
viam turėti kedilakus: “Jei gali 
atvežti arba namo nuvežti sve
čią”. O aš buvau dargi pap
rastas dalyvis. Beje, Vasario 16 
minėjimas ryte pradėtas pa
maldoms Apreiškimo bažny
čioje. Mišias aukojo kun. J. 
Pakalniškis, pamokslą sakė 
kun. A. Račkauskas. Mišių me
tu giedojo parapijos choras, va
dovaujamas V. Baltrušaičio. Vi
sa bažnyčia sugiedojo giesmę 
Marija, Marija ir Lietuvos him
ną, choras specialiai — J. Dam
brausko Maldą už tėvyne. (S.)

BALTIMORE

Šv. Vardo draugijos metiniai 
pusryčiai bus kovo 10. Visi na
riai kviečiami dalyvauti 8:30 v. 
mišiose. Pusryčių metu garbės 
kalbėtoju bus kapitonas Nor- 
man Schleigh. Baltimorės mies
to policininkų akademijos ve
dėjas.



T£V. JURGIS GAILIUŠIS, pranciškonų provincijolas, įteikia lietuvių kalbos konkurso premijas šv. Anta
no gimnazijoje. Iš k. j d.: Stasys Rastonis, Kęstutis Mačiulaitis, Tėv. J. Gailiušis, O.F.M., Kęstutis Kuraitis.

Džiaugtis ar liūdėti?

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI ŠV. ANTANO GIMNAZIJOJE
Vasario 17 šv. Antano gim

nazijoje. Kennebunkport, Mai
ne, buvo surengtas Lietuvos ne
priklausomybės minėjimas- Die
na buvo pradėta iškilmingomis 
mišiomis 10:30 vai. ryto. Mi
šias aukojo ii' pamokslą pasa
kė Tėv. Juvenalis Liauba, O. 
F.M. Mišių metu gimnazijos 
choras giedojo progai pritai
kytas giesmes.

Popiet 2 vai. visi susirinko 
Į mokyklos salę meninei minė
jimo daliai, kuri buvo skirta 
visiem kovotojam už Lietuvos 
laisvę. Pradžioje choras sugie
dojo keletą partizanų dainų. A- 
kompanavo Stasys Rastonis. Į- 
vadą i partizanų dainas skaitė 
ir visą minėjimo programą pra
vedė Kęstutis Kuraitis, dekla
mavo A. Landsbergio eilėraštį 
‘ ‘šniokščia sraunios upės’ ’. 
Choras toliau davė skudučių 
muzikos, kuri iki šiol dar ne
buvo čia girdėta- Skudučius 
mūsų gimnazijai su didžia kan
trybe ir kruopštumu padarė

SKIEMONIŲ ĮVYKIS SUJUDINO NIŠĄ LIETUVI
(atkelta iš 1 psl.j

išgirdę, kad Marija pasirody
sianti su dviem angelais, ap
rengė baltai dvi moteris, ir 
šios pasirodė kai kuriems jau
nuoliams, grįžtantiems iš šokių. 
Jie norėjo pajuokti stebuklus, 
bet jų šposas geriausiu atveju 
buvo nelaimingas".
ŽMONIŲ REAGAVIMAI Į 

PASIRODYMUS.
Toliau biuletenis nuo savęs 

informuoja:
“Iš įvairių ateinančių žinių 

matyti, kad Skiemonyse tikrai 
kas nors panašaus buvo. Apie 
tai visa Lietuva kalbėjusi, ta
čiau dvasiškija į tai nesikišo, 
nes komunistinė spauda tuojau 
paskelbė, kad tai kunigų machi
nacija. Ką nors tyrinėti, tardy
ti dvasiškija nesiėmė. Visa kal
tė suversta Skiemonių klebo
nai Aleksandrui Papučkai.

“Stebuklo gandas tuojau pa
plito plačiai po visą Lietuvą. 
Minios žmonių ėmė rinktis į 
apsireiškimo vietą. Paaiškėjo, 
kad toji vieta (žemė) kitados 
buvo paaukota bažnyčiai pasta
tyti, bet kilęs karas tai sukliu
dė. Iš Lietuvos rašoma, kad jau 
yra įvykę keletas stebuklų ir 
labai daug atsivertimų tokių as
menų, kurie buvo žinomi kaip 
aršūs ateistai ir ilgą laiką nu
stoję praktikuoti savo religiją- 
Skiemonyse begalės darbo su 
išpažintimis ir Sakramentų tei
kimu.
KOMUNISTŲ VALDŽIOS PA

STANGOS:
“Valdžia, matydama, kaip rei

kalas vystosi. įpareigojo eksku- 
nigą Ragauską (Joną. Red.), 
kad jis nuvykęs Į vietą išaiš
kintų žmonėms, kad jokio ste
buklo nebuvę, o tik haliuci
nacija. Bet kai Ragauskas susi
rinkusiai miniai pradėjo kalbė
ti. kad čia tik apgaulė, prietarai, 
tai minia įsiutusi jį apkūlė ir
būtų visai nulinčiavusi, tik po- 

muz. Z. Snarskis, kuris yra 
daug padėjęs mūsų chorui. Ra
šytojas Antanas Gustaitis, iš 
Bostono, skaitė labai įdomią pa-

RAŠYTOJAS Ant. Gustaitis skai
to paskaitą.

licija išgelbėjo, skubiai Įsodin
dama i automobilį ir nusivež- 
dama šalin-

"Jau minėta ‘Tiesa’ bara vie
tos komunistų organizacijas, ko
dėl nieko nedaro, kad sukliudy
tų žmonių lankymą apsireiški
mo vietos. “Ką padarė kolcho
zo partinės organizacijos? Gi 
Algis Bistrickas drauge su kol-
chozo pirmininku Stasiu Aukš
tuoliu padarė sode (matyt, ap
sireiškimas Įvykęs prie sodo 
tvoros) paaukštinimą ir prisidė
jo prie kitu, kurie keliais vaikš
čiojo dobilienoje aplink stulpą. 
Algirdui neatėjo nė į galvą pri
eiti prie žmonių, kalbėti jiems 
ir aiškinti, kad nebuvo ir ne
gali būti jokio stebuklo, kad 
viskas yra tik kunigų ir davat
kų išmislas.

"Tokiu savo pasielgimu Al
gis Bistrickas ir Stasys Aukš
tuolis paruošė dirvą naujiems 
plepalams: kad komunistai bi
ją stebuklų ir seka viską tik iš 
tolo ...”
KAS TOJI ROMA MACVYTĖ:

Biuletenio informacija, “toji 
mergaitė, Roma Macvytė buvu- 

SKIEMONYS ALUNTA. Nuotraukos V. Augustino.

skaitą, kuri moksleiviuose ir 
svečiuose paliko gilų įspūdį. 
Moksleiviai norėtų išgirsti dau
giau jo paskaitų- Paskaitą sekė 
jausmingas J. Aisčio eilėraštis, 
deklamuotas Gintauto Macei
kos.

Šventės proga Tėv. Jurgis 
Gailiušis, provincijolas ir gim
nazijos rektorius, įteikė lietu
vių kalbos konkursinio rašinio 
premijas. Pirmą premiją gavo 
Kęstutis Mačiulaitis, o antrą pa
sidalino Stasys Rastonis ir Kęs
tutis Kuraitis, Svečiai ir moks
leiviai turėjo progos išgirsti šv. 
Antano gimnazijos garbės stu
dentų sąrašą.

Minėjimą užbaigė choras, su
dainuodamas keletą linksmes
nių dainelių ir kartu su vi
sais dalyviais Tautos himną. Po 
programos svečiai buvo pa
kviesti vaišėms, kurias suruošė 
ponai Chlamauskai. gimnazijos 
ūkio vedėjai.

Liudas Česnaitis 
Gintautas Miceika

si apklausinėta daugelio civilių 
ir dvasiškių ir rasta visiškai 
normali, sveika. Ji tiek prieš, 
tiek po regėjimo nepasižymė
jo kokiu ypatingu pamaldumu: 
nebuvo nei davatka, nei senti- 
mentalistė religiniuose daly
kuose. Buvo praktikuojanti, 
nieku neišsiskirianti iš kitų. To
kia liko ir po regėjimo. Ji iš 
to nedaro jokios reklamos. 
Kieno nors paklausta, ramiai 
ir visada vienodai papasakoja, 
kaip buvo, žinoma, komunis
tų buvo tardyta, grasinta, ir 
drausta kalbėti, bet ji nebijo 
ir kartoja, ką mačiusi. Yra bai
mės, kad, kaip žmonių dėmesio 
objektas, gali būti ištremta- 
Jos vienos liudijimas gal ir ga
lima būtų paneigti, tačiau ant
rąjį Marijos apsireiškimą (tie
sa, tik didelę šviesą, o ne pa
čią Mariją) matė ir kiti žmo
nės. tarp kurių 10 vyrų, kurie 
dabar galvas guldo už regėji
mą.

Skiemonių klebonas Papuč- 
ka. jau pirmiau dėl vieno da
lyko turėjęs nemalonumų, lai
kosi labai nuošaliai. Jam žino

Leonas Mackevičius “Nau
jienų” 36 nr. stato šį klausimą. 
Aš sakyčiau, reikėtų džiaugtis, 
kad mūsuose atsiranda išmin
tingų žmonių, kurie Donkicho
to kardu taip jau smagiai įsi
siūbuoja, kad ne tik vėjo ma
lūnams nukapoja galvas, bet ir 
Bendruomenei, kuri, anot L, 
Mackevičiaus.

— Išėjo kaip ta gražuolė pli
kutė į sceną.

Puiku, kad L. Mackevičiui 
patinka gražuolė ir dar pliku
tė. Kam tada verkšlenti? Ge
riau džiaugtis. Aš. kaip laisvas 
žmogus, balsuoju už gražuolę. 
Už plikutę gal kas kits pabal
suos. Juk čia laisvas ir demo
kratinis kraštas.

Visi taip pat gerai žino, iš
skyrus L.M., kuris klausia:

— Nejaugi tiems ponams 
nežinoma, kad metai turi dvy
lika mėnesių?

Ar tai dėl to reikia verkti? 
Džiaugtis reikia, kad ir L. Mac
kevičius jau tiek pažengė, jog 
žino metus turint dvylika mė
nesių- Siame laisvės krašte su 
buku protu sunku verstis. Kas 
kita L. Mackevičiui, tiek išmin
ties sukaupusiam. Bravo. Mum 
reikia išmintingų žmonių, ku
rie anot L- Mackevičiaus išmo
kytų nors pusę iš vietinių gi
musių lietuvių lietuviškos kal
bos.

— Nejaugi neatsirado nei 

mos fakto smulkmenos, tačiau 
į tą vieta nuėjęs tik po kelių 
savaičių, kur kasdien renkasi 
būreliai žmonių iš visų Lietu
vos kampų. Labai išreklamavo 
įvykį komunistinė spauda, pra
dėjusi niekinti ir pulti. Tada 
apie įvykį sužinojo ir tie, ku
rie iki tol nieko nebuvo gir
dėję. gyvenę tolimose vietose, 
ir dar labiau pradėjo lankyti 
apsireiškimo vietą-

"Kiek šiame įvykyje yra tie
sos. sunku spręsti, turint tik 
nuotrupas, trumpus laiškuose 
užsiminimus. Bet viena yra tik
ra: kažkas sukrėtė visą Lietu
vą. nes tuo turėjo susirūpinti 
net komunistų tūzai. . . 

vieno protingo žmogaus L.B. 
Centro ^Valdyboje iškelti pro
testą prieš tokius nutarimus?

Kaip gi tu čia žmogus ra
si protingą žmogų, kad visi pro
tingieji anot vieno čiagimio. 
Nepriklausomos Lietuvos lai
kais, gyveno Suvalkų Kalvari
joje, dabartiniais laikais, bent 
rytiniame Amerikos pakrašt- 
je. susitelkę yra Middletownne. 
Kas nenori tikėti, kad taip yra 
gali nuvažiuoti įsitikinti. Jiems 
visas pasaulis durniai, o jie aha, 
už bet ką jų nepaimsi- Ir ką gi 
daryti? Verksi? Ne. Geriau 
džiaugtis.

Gi visa ta “protingoji istori
ja" atsirado, dėl to, kad L. Mac
kevičiui parūpo įspėti:

— Bet ponai, nekiškite na
gų į Alto jau ir taip suplyšusią 
ir skylėtą tarbą.

Netikiu, kad kuris nors iš 
Bendruomenės tai drįstų dary
ti. Nebent jau koks didžiai iš
mintingas. Su geru nugurkau- 
liu ir su dideliu autoritetu. Bet 
argi gali žmogus už visus atsa
kyti ir ašaroti? Ne- Geriau 
džiaugtis.. Kadangi linksma, ka
da paskaitai:

— Ir asmenys, jausdamiesi 
saugūs, turi teisę leisti “parti
zanauti” prieš Lietuvos laisvi
nimo veiksnius? Ar turi juridi
nės ir moralinės teisės tie lie
tuviški “partizanai” čia Ameri
koje, prisidengdami laisvės .ko

DAR APIE KITĄ MERGAITĘ, 
KURI NIEKAIS VERTĖ ANTI
RELIGINĘ PROPAGANDĄ:

“Dar prieš R. Macvytės re
gėjimą Lietuvoje buvo minima 
14-15 metų mergaitė, kuri me
keno neinspiruota, pasidarė di
delė apaštale. Turėdama dide
lės įtakos savo vienmečiams 
mokiniams, padarė tai, kad tie 
ėmė uoliai lankyti bažnyčią, 
melstis, eiti prie šv. sakramen
tų. To neužteko: ji lankydavo
si antireliginiuose susirinkimuo
se, mitinguose, paskaitose ir 
drąsiai ginčydavosi su ateistais, 
kurie nepajėgdavo atsispirti jos 

i Norite geros — meniškos fotografijos Į
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ

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

VYT. MAŽELIS
422 Menahan Street, Ridgewood, Brooldyn, N. Y. 

Tel. HYacint 7-4677

LIETUVON ir į kitus SSSR kraštus
VELYKOMS siųskite specialų maisto siuntinį: 44 sv. už ' 
$33.60 su pasiuntimu. Siuntinys pasieks Jūsų artimuosius { 
per 3 savaites. Didelis pasirinkimas įvairių medžiagų ir 
odos. Darbo vai. nuo 3:30 ryto iki 8:00 vai. vakaro; sek
madieniais: 8:30 - 4:00 p.p. Kreipkitės:

TRADING CORPORATION
80 F.ast 7th Street • OR 4-3930 • New York 3. N Y

votojais, stoti į atvirą kovą ne 
prieš savo priešus anapus At
lanto, bolševikus . . .

Čia man atrodo, kad kaž kas 
susimaišė. Ar tai iš didelės iš
minties, ar dėl per didelio au
toriteto nes dar nespėjome už
miršti kai praeitais metais vie
nas iš tų didžiųjų kovotojų gar
džiavosi:

—■ Žiauriau kaip su komu
nistais su ta Bendruomene ko
vojau.

Ar dėl to jau reikia verkti? 
Tik džiaugtis turi žmogus, kad 
vardan tos vienybės kaž kas, 
su kaž kuo kovoja.

— Tie kurie ardote vienybę, 
nedrįskite atsistoti. Sėdėkite už
sidėję kepures ir sučiaupkite 
lūpas.

Įsakymas tikrai p u i kus. 
Tuojau matai žmogus, kad čia 
ne piemenio darbas. Tik kažin 
kuri diktatūra prižiūrės šio įsa
kymo vykdymą. Ir kažin kuris 
išmintingasis nuspręs, kurie ir 
kaip tą vienybę ardo?

Ir baigdamas didžiai išmin
tingą gražbylybę, L. Mackevi
čius teigia, kad tai yra liūdna 
ir graudu. Bet kaip čia žmo
gus gali liūdėti, kad taip vie
ningai, sutartinai, pakilia nuo
taika žmonės savo didžias min
tis išdėsto. Džiaugtis tik rei
kia, scenoje pamačius gražuolę 
plikutę.

K. Bagdonas

argumentams. Kas ją viso to 
išmokė? Niekas. Komunistai į- 
tarė kunigą, kad jis ją yra įmo
kęs, dėl to kunigo tardymai, 
grasinimai, lygiai ir tėvams, ku
rie čia buvo nieku dėti. Paga
liau tą mergaitę perkėlė į kitą 
vietą ir patalpino moksleivių 
internate, kad apsaugotų nuo 
pašalinės ‘žalingos’ įtakos. Bet 
po kurio laiko visi internato 
mokiniai pradėjo prie stalo žeg
notis. rytais vakarais melstis, 
vaikščioti į bažnyčią. Ir čia ma
žoji ‘apaštale’ padarė savo- Be
liko ją išmesti iš mokyklos ir 
ištremti nežinia kur.”

KRYŽIUS PŪTIMAME

Susiartinimo šventė Putna- 
me bus liepos mėn. 28 sekma
dienį. Mergaičių stovyklos už
baigimas bus ypatingai įdo
mus.

— Kiwanis Club of Greenda- 
le (Worcester, Mass) pranešė 
Lietuvos generaliniam konsula
tui New Yorke, kad vasario 
mėn. minės Lietuvos nepriklau
somybės 45 metų sukaktį ir su
ruoš dviejų savaičių parodėlę, 
kurioje bus bandoma dramati
zuotojo formoje pavaizduoti So
vietų įvykdytą Lietuvos užgro
bimą. Tam tikslui klubas prašė 
atsiųsti literatūros ir kitokios 
tinkamos medžiagos- Generali
nis konsulatas pasiuntė visa, ką 
šiuo metu galėjo surinkti.

— Tėv. dr. T. Žiūraitis, O.P. 
nuo sausio 22 iki vasario 
11 talkininkavo sielovados dar
be Pleasantville, N.Y. Arti
miausiu laiku jo programa bus 
tokia: vasario 15-23 — meti
nės rekolekcijos Nukryžiuotojo 
Jėzaus seserim (Brocktone, 
Mass.); kovo 10 iki 19 — no- 
vena į šv- Juozapą, Švč. Trejy
bės parapijoje, (Newark, N.J.); 
kovo 31 iki balandžio 7 d. — 
misijos Apreiškimo parapijoje, 
Brooklyne, N.Y.

— Amerikos Lietuvių Taryba 
(Altas) Vasario 16 proga išlei
do anglišką biuletenį. Duota in
formacija apie Lietuvą ir bol
ševikinę okupaciją. Yra Valsty
bės departamento pareiškimų 
bei senatorių ir kongresmanų 
kalbų ištraukų. Alto biuro da
bartinis adresas: 6818 So. Wes- 
tern Avė.. Chicago 38. III.

Reikalinga mergaitė-studen- 
tė vasarvietei Echo Valley. va
saros sezonui. Kreiptis: Echo 
Valley, Echo Lake. Pa. Telefo
nas: Area Code: 717-424-1926 
Helen Garmus.

Z. Jurgelevičaus, anksčiau gy
venusio 15 Franklin Avė.. Har- 
rison. Xew Jersey. ieško Mari
ja Karpičienė. 272 Lowell Str. 
Manchester, Ne\v Hampshire-

DRUSKOM E
IIALL

VVASHINGTONO DIENAI ir 

prieš Užgavėnes ilgam savait

galiui pas> ruošęs priimti sve

čius. Slydintakams, ypač pra

dedantiems, puikios sąlygos 

vietoje.

Rašyti ar skambinti:

ANOES. N.Y.

Tcl. 676 2781



2224 JERUSALEM AVĖ.

NORTH MERRICK. L. I.
Call BU 8-7886

514 SU 1-5573

NATHAN PINTCH1K INC.

478 BERGEN STREET
Call YU 4-9664

BROOKLYN, N. Y.
Ask for John Goelze

CALL ST 3-4702ISO 8-6084
LH 5-9471914 GR 2-4293

HAPPY BROTHERHOOD WEEK

HANSEN & DEAN, Ine.

S
CA 6-3335

1

i
161 REMSEN STREET

BROOKLYN, N. Y. Call MU 2-9769

CaH MA 4-5712

CH 2-9255

GI 7-0644
FROM THE

M AND M OLDSMOBILE

BROTHRHOOD GREETINGS

Happy Brotherhood Week

l

655 Fifth Avenue

*

;o;o;o:oloį

449 20th Street 
BROOKLYN, N. Y.

485 BROOME STREET 
NEW YORK CITY

For The Best in Jewelery Call 
OR 8-5056 Ask>For Mrs. Katz

HAPPY
WEEK TO ALL OUR FRIENDS

CASA 1PRE 
89 GREENW1CH AVĖ. 

NEW YORK CITY

TUTTLE PENDLETON 
AND GELSTON

161 ST. AND 89th AVĖ.
JAMAICA, L. I.

HAPPY BROTHERHOOD 
WEEK TO ALL OUR 

FRIENDS AND CUSTOMERS

HAPPY BROTHERHOOD 
WEEK TO ALL OUR 

FRIENDS AND CUSTOMERS

HAPPY BROTHERHOOD WEEK 
TO ALL OUR FRIENDS 

AND CUSTOMERS

HAPPY BROTHERHOOD WEEK 
TO ALL OUR FRIENDS 

AND CUSTOMERS

BROTHERHOOD GREETINGS 
MARNEL’S RESTAURANT 

131 E. 47th St. 
NEW YORK CITY 

EL 5-8964

914 - MO 7-6566

THE RUBY OF BROADWAY 
38th St. and BROADWAY 

ASTORIA, L. I.

BROTHERHOOD GREETINGS 
EL QUUOTE RESTAURANT 

226 W. 23rd ST. 
NEW YORK CITY 

WA 9-1855

THOMPKINSVILLE 
SAVINGS AND LOAN ASSO. 

136 BAY STREET

BROTHERHOOD GREETINGS 
TRIO MOTORS 

358 Grand Concourse 
Bronx, N. Y. 

LU 5-3635

BROTHERHOOD GREETINGS 
PARAMUS LIGHTING CO. 

154 Route Number 4 
PARAMUS, N. J. 
201 - HU 7-2731

HAPPY AND JOYOUS 
BROTHERHOOD WEEK TO 

ALL OUR FRIENDS 
AND CUSTOMERS

BROTHERHOOD GREETINGS 
TOWN KOŠE BAKE SHOP 

542 E. 14th St. 
NEW YORK CITY 

OR 3-1164

HAPPY BROTHERHOOD WEEkI

| ROSE KATZ JEWELERS INC.

- 27 SOUTH PARK AVĖ.
ROCKVILLE CENTER, L. I.

Wishes The Very Best 
To Ali Their Friends and 

Patrons

BROTHERHOOD GREETINGS 
W. THEO. LUTZ AND SONS 

6808 FOREST AVĖ. 
RIDGEWOODa L. I. 

VA 1-3843

. BROTHERHOOD GREETINGS
BROTHERHOOD GREETINGS | 

r-rtM ui ns»rka ' »

Happy brotherhood week < 
TO ALL OŲR FRIENDS AND J

CUSTOMERS !

COMPITELLO BROS. 
346 WEST STREET 
NĖW YORK CITY 

CH 2-8718

FROM THE
FELIX CONTRACTING CORP.

692 S. Columbus Avė.
MT. VERNON. N. Y.

914 - MO 8-2697

I BROTHERHOOD GREETINGS 
| Roy auto Rody 

6A64 Courtlandt St.
| TARRYTOWN, N. Y. 
f 914 - ME 1-4366

139-11 Oueens Blvd. 
JAMAICA. L. I. 

OL 7-4266

v
HAPPY AND JOYOUS ■ |

BROTHERHOOD WEEK TO
Ali eųr Friends,aRd*Customers 7

<•>

SINGER TYPEWRJTER CO. 
662 E. FORDHAM ROAD 

. Bronį, N. Y.

SE 3-6762 — Ask for Mel

HAPPY AND JOYOUS 
BROTHERHOOD WEEK TO 

ALL OUR FRIENDS 
AND CUSTOMERS

HAPPY AND JOYOUS

TO ALL OUR

THATCHER CONSTRUCTION Co,

t
Z

19 E. 4W STREET 
New York City 

MU 6-6468

HAPPY AND JOYOUS

Į P R E JU DI CE’-What’s that?
Well, sop ... prejudice is an iųfection of an attitude that 
tears away at the hearts and minds .of men who want 

į respect for themselves būt are not willing to give it to 
others. They have the idea that because of the color of 
their skin. reli'non or national oririn ... they have more 
riehts than others do. Many people who are prejudiced 
won’t admit it. Thev sav they believe in Brotharhood, būt 
don’t act that wav in deaHng with neoole. For you I pray 
_that you will leam about Brotherhood first. so that

THE ADAMS ON THE PARK

» 5

NKW YORK CITY
FORNOS RESTAURANT

1614 BUSHWICK AVĖ 
BROOKLYN, N. Y.

HY 1-4488

NEW YORK CITY

Jay Roberts CALL CI 7-9426

RUBBER CORP. OF AMERICA 
NEW SOUTH ROAD 
HICKSVILLE, L. I.

514 WE 1-8166

BROTHERHOOD GREETINGS
FROM THE

MARTA RESTAURANT 
AND BAR 

75 WASHiNGTON PL.

New York City

GR 3-9877

HAPPY AND JOYOUS 
BROTHERHOOD WEEK TO 

ALL OUR FRIENDS 
AND CUSTOMERS

CL’RTIS ELEVATOR CO. 
5-25 51th AVĖ. 

Long Island City, N. Y.

ST 4-2265

HAPPY AND JOYOUS 
Brotherhood Week To Ali 

Our Friends and Customers

TO ALL OUR |
CUSTOMERS AND FRIENDS |

LOCATELLI INC. 
24 VARICK ST. 

NEW YORK CITY 
CALL WA 5-5667 

Ask for Mr. LAURA-

f HAPPY BROTHERHOOD WEEK |

HENRY J. GIORGI, INC.
298 NORTH SEVENTH STREET 

BROOKLYN. N. Y

JOSEPH TORRES

848 SCARSDALE AVĖ.

SCARSDA'LE. N. Y

EV 7-7257

HAPPY AND JOYOUS 
BROTHERHOOD WEEK TO 

OUR FRIENDS AND 
CUSTOMERS

all:>

STELLA D ORO RESTAURANT | 
5306 BROADWAY

BRONX, NEW YORK

KI 8-2245

HAPPY AND JOYOUS 
BROTHERHOOD WEEK TO 

ALL OUR CUSTOMERS 
AND FRIENDS

EQUITABLE $
BUILDG. AND MAINT. CORP. i

16 W. 4ttb STREET . 
NEW YORK CITY

Call WI 7-0862 Mr. Unger

HAPPY AND JOYOUS 
BROTHERHOOD WEEK

TO ALL OUR 
FRIENDS AND CUSTOMERS

SORRENTINO SHIPPING INC.
88 BROAD STREET

Call DI 4-0855

HAPPY AND JOYOUS 
BROTHERHOOD WEĖK 

TO ALL OUR 
FRIENDS AND CUSTOMERS

BR0WN BALK MOTOR Corp
1491 JEROME AVĖ.

Bronx, N. Y.

CALL CY 3-5450

i the infections of prejudice will not be able to daim you. ‘
T VAU MA A v A mz'kvtl**) f.—aC. I nrav that you may grow up in a world free of petty 

; hatreds. discrimination. bigotry and prejudice. That your 
į wor)d will be one of love and understanding among all 
į people everywhere.

LONG FRENCHBAKERS 
1842 MADISON AVĖ. 

NEW YORK CITY

ASK FOR MEL LEVISON

HAPPY BROTHERHOOD WEEK 1

J AND J AUTO SERVICE |
4248 HYL4N BLVD. |

GREAT KTLLS. |
STATEN ISLAND _ f

HAPPY BROTHERHOOD WEEK 
TO ALL OUR FRIENDS 

AND CUSTOMERS

S
4

i
t.

H. M. D. G.

f
REPRESENTATIVES

GRAPHTC ARTS APPRAISERS 
AND AUCTIONEERS

PARK SLOPE CHEVROLET 
343 4th Avė. 

BROOKLYN, N. Y.

BELLINI 
MOTHER OF PEARL CORP.

HAPPY BROTHERHOOD 
WEEK TO ALL Ourf FRIENDS 

AND’CUSTOMERS

BROTHERHOOD GREETINGS 
GREATER NEW YORK 

WATERPROOFING
* 21 E. 40th St.

NEW YORK CITY 
MU 6-6636

® BROTHERHOOD GREETINGS
| GARDEN WORLD INC.
S Francis Lewis Blvd.

and 46th Avė.
I FLUSHING. L. I.
| BA 4-6789

136 CHURCH ST. 
NEW YORK 7, N. Y.

VVOrth 4-1370

HAPPY BROTHERHOOD 
WEEK TO ALL 
OUR FRIENDS 

AND CUSTOMERS

ASPHALT PAVING CO. 
130 WILLIAM STREET 

NEW YORK CITY 
CO 7-0930

HAPPY BROTHERHOOD• 
WEEK TO ALL OUR 

FRIENDS AND CUSTOMERS

SUBURBAN PROPANE GAS Co
MT. KISCO 
NEW YORK

MO 6-5174

HAPPY BROTHERHOOD 
WEEK TO ALL OUR 

CUSTOMERS AND FRIENDS

TRANSMISSION CENTER 
870 BROADWAY 

HICKSVILLE, LONG ISLAND

Call 516 OV 1-5210

CALL S0 8-4353

STUDENT PRINCE 
RESTAURANT 

207 E. 86th Street 
NEW YORK CITY 

Near 3rd Avė. 
AT 9-8230

HAPPY BROTHERHOOD 
WEEK TO ALL OUR ® «

FRIENDS AND CUSTOMERS 4 _ ___® HAPPY BROTHERHOOD WEEK į

BIG WILT’S SMALL’S
FARADISE |

Seventh Avė. and 135th Street $
NEW YORK CITY t

A V 6-8626 t

HAPPY BROTHERHOOD 
WEEK TO ALL OUR 

FRIENDS AND CUSTOMERS

LIQUOR STORE 
The Finest of Liguors 
217 GARFIELD PL4CE 

BROOKLYN, N. Y. 
Call MA 2-7947

HAPPY BROTHERHOOD WEEK

ZUCCA’S ITALIAN RĘST.
156 H. 48th St 

NEW YORK CITY

■A
i

CaH PL 7-3219

Featuring the Roman table 
(Italian Smorrensboard)

HAPPY BROTHERHOOD

HAPPY BROTHERHOOD 
WEEK TO ALL OUR 

FRIENDS AND CUSTOMERS j

CAFE BRITTĄNY 
897 NINTH AVĖ. 

NEW YORK CITY 
Call CI 7-9566 

Ask for MARIA

BROTHERHOOD

GREETINGS

FROM A

FRIEND

WITH THE COMPLIMENTS

OF

INC.

New York City

f '

S i

HAPPY BROTHERHOOD 
WEEK ALL OUR 

‘I FRIENDS AND CUSTOMERS 

f STEAK ROW RESATURANT 
| 141 E. 45th St.
f NEW YORK CITY

HAPPY AND JOYOUS 6 
BROTHERHOOD WEEK TO ALL^ 

OUR FRIENDS AND
CUSTOMERS £

ED DI BENEDETTO 
For the Finest in Cars 

BUICK DEALER
264-11 Northern Blvd. I

BAYSIDE, LONG ISLAND (Į 
BA 5-7700 Ž

BROTHERHOOD GREETINGS 
FROM 

THE MAGIC COMB 
3519 Ouentiri Rd. 

BROOKLYN, N. Y. 
DE 9-9651

HAPPY BROTHERHOOD WEEK

SUNNYSIDE BRAUHALL

41-06 QUEENS BLVD.

SUNNYSIDE, N, Y. THOMPKINSVILLE, S. I.

RA 9-9311

This Brotherhood Week

FRIENDS AND CUSTOMERS

NEWELL ORR AND WALSH

639 FIFTH AVĖ.
NEW YORK CITY

CI 6-3791

HAPPY BROTHERHOOD WEEK | 
MURRAY’S DELICATESSEN 

34 LEXD6GTON AVĖ. 
FOR THE FINEST 

REMEMBER MURRAYS 
GR 5-6338

AGRAMONTE’S 
ANTIQUE AND MODERN 

GUN SHOP 
41 RIVERDALE 

YONKERS, N. Y. 
Complete Line of Honters 

Accessories and Police 
Egoipment 

Call YO 5-3689

HAPPY BROTHERHOOD
• WEEK FROM

WILSON AUTO 
ELECTRIC SERVICE

DUNHILL TAILORS
THE FINE^T TAILORS 

65 E. 57th STREET 
NEW YORK CITY

f 3413 FORT HAMILTON Pkway 
BROOKLYN. N. 

Cafl UL 3-8862t

HAPPY BROTHERHOOD WEEK 
TO ALL OUR FRIENDS 

AND CUSTOMERS

PAPA JOHN’S RESTAURANT t

S238 CENTRAL AVĖ.
WHITE PLAINS, N. Y. |

Ask fOr yoar Geniai Hostess Ji
Rose Lattauzio 

WH 8-9716

CALL EL 5-0050

HAMILTON HOTEL
Single 312 up weekly and 

Donble $18 weekly. 
Private bath, Kitchenettes — 

Community kjtchens available 
315 W. 99th St. 

NEW YORK CITY 
TEL. AC

TO ALL OUR FRIENDS AND

HAPPY BROTHERHOOD 
WEEK

WEEK TO ALL OUR 
FRIENDS AND CUSTOMERS

CHALET SUISSE

45 W. 52nd St.
NEW YORK CITY

CALL CI 5-9781

BROTHERHOOD GREETINGS

FROM THE

SICILIAN ASPHALT PAVING
130 WILLIAM STREET

NEW YORK CITY i

XOCHITL MEXICAN FOOD 
The Finest of Mexiean Food 

146 W. 46th STREET 
NEW YORK CITY

GINO TERRANOVA 
MarMe and Terasza Work 

766 PELTON AVĖ. 
STATEN ISLAND, N. Y. 

SA 7-7144

CALL PL 7-1325

Ask for MR. MALDONADO

WHITE E4GLE MARKET 
628 FIFTH AVĖ. 

BROOKLYN, N. Y. 
SO 8-5711 and 5712

Brotherhood Greetings

from the

261 Walton Avenue Brome, N. Y.

Our Most Sincere Wishes for a 
Successful Brotherhood Week 

CONSTANTINE Construction Co. 
537 Rockaway St. 
West Islip. N. Y. 
516 - JU 7-1685

Brotherhood Greetings 
MICHAEL J. ROSSI 

Paving — Landscaping 
Commerclal — Residential 

68 Sanford Blvd. 
Mount Vernon. N. Y.

BROTHERHOOD GREETINGS 
CYPRESS CATERERS 

887 Cypress Avė. 
Ridgewood, L. I. 

HY 7-5166

BROTHERHOOD GREETINGS 
LUIGI’S RESTAURANT 

Of Eastchester 
Italian and Continental 

Food our Spedalty 
434 White Plains Road 

Eastchester. N. Y. 
914 - DE 7-1883

BAKCTCITFE 
214 Fifth Avė. 

BROOKLYN. N. Y.

Our Most Sincere Wišneš for a^ 
Successful Brotherhood Week 

| CRAMER TRUCKING CO. 1 
213-69 Jam^ic* Avė.
Ooeens Viliūge. L. I. i
HO 5-KB; HO 5-1439 Š



Balto įstaigą Miuncbėne, 
Vasario 16 gimnazijai

GUDO RESTAURANT

V1CTOK MOROSCO CO. 
319 First Avė. - 
New City 

GR 3-9625

J AND N CITY SERVICE 
Menick Rd. Centre 
and Ketchum Ave. 
AMITYVILLE, L. I. 

516 - AM 4-9816

«r SHORE RD.
PORT WASHINGTON, N. Y. 

516 - PO 7-9758

nebuvo surasta lietuvių, 
čių nuomoti laisvus butas! 
fo name. Butai tapo ižu 
lenkams- Balfo sandėliuose

ro Valdyba nutari Balto namą 
perdažyti iš oro pusės ir atlik* los 
ti kai kuriuos pataisymus namo 1 - ’ 
apšiLdyrie- * 
"Gatvės Vaikas^ Nmv Y«cke> .. . _

KALIFORNIJOS LIET. DEMOKRATAlI
buotojų S-gos Chicagoje pa
rengtą ir gerai pasirodžiusį vai- * 
dinimą* “Gatvės Vaikas’ ’ j 
New Yorką. Vaidinimas bus 
statomas kovo 23 d. 6 v. v. 
Brooklyno, Ęranklin. Lane ‘mo
kykloje.

Vaidintojai ne tik neima už 
pastatymą jokio atlyginimo, 
bet dar suka galvas kaip su
taupyti. kelionės išlaidas, kad 
tik daugiau centų atliktų bend-, 
rajai lietuvių šalpai, Baltui. 
‘ ‘Gatvės vaiko’ ’ vaidinimu 
norima užbaigti N.Y. Balfo va
jų, davusį virš 6,000 dolerių lie
tuvių šalpai. 
150 Balto siuntiniu sausio mėn.

Sąusio mėnesyje Balfo Cent
ras išsiuntė arti 150 individua
lių siuntinių kelių tūkstančių 
dolerių vertės į įvairius kraš
tus vargstantiems tautiečiams. 
Dauguma siuntimų drabužiai, 
aprangos naujos medžiagos-

Venezuela labiau muitiną nei 
Lenkija, nes vienam vargšui li
goniui pasiųstas vartotų rūbų 
siuntinys grįžo atgal- Gavėjas 
neturėjo 70 dolerių siuntiniui 
išpirkti. •

Sausio mėn. Balfo Centre tū
rėta 11,395 doleriai pajamų 
(5000 is N.Y. vająųs) ir ,į>ada-

j d. sėdi: Int A Kiškis, V. Burokas — pirmininkas. F. Korsakaitė, stovi: 
V. Saladžtu* M.Vyšniauskas, T. Tankus,, y .-Bakūaa*,. T- M- Yakutis-g-

Los Angeles lietuvių demo
kratų klubas, vasario 17 susi-

,, TOPLĄC8.
H

CANCEL OR CHANGE
CaN LO

DISPLAY

Private t senom &AX A CLAitrNET

Flute Theory and Arranging

Call LOU Di MARTINO 
CL 2-6709

DR. PAT NERI D. C. 
CHIROPRACTOR 

Palmer and Diversifled Methods
N. Y. C. Office: 

370 7th Avenue — BR 9-1550

11 West Walnut St — JU 1-3206

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

LietuviAka ir europietiška duona ir pyragai, Šventėms 
vestuvėms ir pokyliams tortai

46-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6. N, Y
• ' Telefonas STagg 2-5938

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrjmų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyną 
103-55 LOTFEBTS BLVD. R1CHMGND HILU N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3544

LARAAND SONS OIL CORP. 
145 Huntington St 
BROOKLYN, N. Y. 

MA 4-4146 
24'Hour Service

REFRIG cabinets, etc. all types et 
furniture, baby cribs, chest sprayed 
likę new 835. Any color Free pick- 
up and delivery. Special considera- 
tion to religious groups. B’KLYN 
SPRAYING CO.. 7115 8th Avenue, 
Brooklyn, N. Y. — TE 9-1266.Keli Įgubo nariai dalyvaus ne

užilgo įvyksiančiame demokra
tų partijos Kalifornijoje klubų 
atstovų • suvažiavime, kūr bus 
gėra prdga1 priminti Lietuvos 

nai partinių (amerikinių) užuo- bylą. Susirinkime išrinkta nau- 
mojų, klubas vis daugiau jun- ja klubo valdyba pasiskirstė 
giasi Lietuvos laisvės'kovon, pareigomis (pirm. Vyt. Buro- 
Vasario 16 proga Kalifornijos * kas, vicė-pirm- J. Kiškis ir Fl. 
seimelyje pirmą kartą buvo pri- Korsakaitė, sekr. V. Balkūnas, 
imta Los Angeles 48 apygar- ižd. J-Jankus, nariaiŽV. Sala-

• dos atstovo demokrato Georgę 
E. Daniėlson puiki rezoliucija 
(House Resoliution Nr. 75) 
Autorius ją perskaitė Holly- 
Roosevelt viešbutyje surengta
me bankiete Lietuvos atstovui 
J; Kajeckui pagerbti vasario 10. 
Visuotinio smšri,ūkimo proga 
klubas iš savo išteklių pasky- J 
rė 10 dol ir dar surinko 25 doL Burokas 5, J. Kiškis 3, T. Jaku- 
ir pasiuntė Altui Chicagoje. tis ir A Jakutis. 1 doL (vb.)

jos patalpose apžvelgė praėju
sių metų savo darią- Be gry-

MiCHAEL’S FUEL CO. S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N, Y- • Tel VI 9-5077 
lįuvun J, MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ

340 Grand Street, BrooHyn 11, N. Y. • TeL STagg 2-4329
- ' Papigintomis kainomis priimame užsakymus

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato į namu* lietuviškus skilandžius ir sūrius

------ We take all orders special price for Weddings and Parties-------  
Home-Made Bologna

1815 Gatės Avė. (bet. Onderdonk 4 
Seneca Avė.), Rldgewood 27, N. Y. 
Plumbers Lic. No. 7843 o- VA 1-9235

• MC SORLEY’S OLD ALE 
HOUSE 

15 E. 7th St.
NEW YOĖK CITY 

. GR. 7-9363

1732 Jerome Avė., Bronx, N. Y.

rio 16 gimnazijai surinkta ir

Vilniuje netikėtai ‘mirus
INSURANCE - REAL ESTATEGIACINTA1 TRAINAVIČIENEI,

BO 3-7880
JOHN ORMAN AGENCY

PALUM89’S Floor Scraping

110-04 Jamaica Avenue

Mūsų mielą sesutę

B]

EDGE FARK ROOFING

HOTELS

OIOIOIOZOMgOI

:o;oIo;oToIo^

7 pm. —- 5024 4th Avė. (corner 51st 
Street), Brooklyn, Tel. H Y 2-4343.

IDA DE FRANCE RĘST. 
1546 Second Avė. 

NEW YORK CITY 
TR 9-9876

BROTHERHOOD GREETINGS 
CAFE DU SOIR, INC. 

241 E. 86th St 
NEW YORK CITY 

AT 9-9996

M0VJNG EX PRESS. 
699 Amsterdam Avenue 

New York City 
LOCAL MOVING 

Fast Reliable Service 
MO 6-8191 — ask for Mr. Range)

WESTBŲRY, L. L 
516 - ED 3-2136

Janina ir Anicetas Simučiai, 
Elena Čkirlienė

LAND CONTRACTORS
194 State Street, Brooklyn, N. Y. 

Rloor Scraping our Specialty 
Painting, Plumbing, Cemeht Work

R. CARULLO A SONS Furniture. 
Buy direct and save 40 to 60% with 
this ad. Complete line of: Bedroom, 
Livingroom,. Diningroom furniture. 
Open: Mon., WecL, Thurs. 10:30 am

A Top Price for- Used Cars & 
Trucks any Year any Model.

Call TR 2-8985

ALL C ASH — i* 24 HOURS 
ANY HOUSE 

ANY CONDITION 
Top Pripes Paid

Call the CRAZY IRISHMAN 
MR. GAFFNEY 

OL 7-4222

lobk likę New. Dustless machines - 
Fabulon - KX)% white shellack. Day 
or Nite — For beautiful floors call

DE 1-8202
Free estimates — Reasonable rates.

BROTHERHOOD GREETINGS 
THE RIP CO. 

9 'MeQM£stan>Parkway, S. 
MT. VERNON, N. Y. 

a J K4 -MO 4-1590

išsiųsta 3,216 dolerių, Vokieti
jos lietuviams — 902 dol., Lie
tuvos šalpai.—r-805 doh ;

Kun. L. Jankūs

Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, na
mų, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, 
Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investadjos.

Kasdien nuo 9 iki 9 vai.; Sekmadieniais popiet 1-5 vai.
87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 7-4477

Brooklyno vai-^ 
dintojų trupė Apreiškimo para-į 
pijos salėje stato A Kairio “Di-< 
agnozę’’.. Režisuoja Vitalis;

bOTHERHOOD GREETINGS
J ĄJJD JB PĄĮNT 

AND WALLPAPER CO.
163-16 Metropolitan Avė.

Forest HiOs 75, N. Y.

BROTHERHOOD GREETINGS
C. ATTONIYO AND SON

Joseph Andrūsi* - TRAVEL AGENCY -REAL ESTATE - Insurance

— HAVEN REALTY —

nuoširdžią užuojautą reiškiame nuliūdime likusiai dukrai 
BIRUTEI PAPROCKIENEI ir jos šeimai

OTHERHOOD GREETINGS
MANHASSET 

RECREATION CENTER 
483 Plandeme Road

Naujai atidarytas

palydėjimą | kapine* ir vi-

skausmo valandoje.

LIOOINTI ŽMONA, 
BONUS Ir 

DUKRA SU BEINA

džius ir M- Vyšniauskas. Revi
zijos kpmisijon išrinkti J, Mit
kus, V.. Šimkus ir L. Briedis. 
Atstovais į Altą — V-> Šimkus 
ir.VI..Bakūnas. Narių verbuoto
jai M. Aftukienė ir K. Urnežis. 
Susirinkime Altui aukojo: J. 
Mitkus 10 dol-, J. Jankus 5, Vyti

BROTHERHOOD G 
FROM 

JOHN A. DAHMS 
Armonk Village 

NEW YORK 
914 - AR 3-8276

PARENGIMAI NEW YORKE
. Kovo 3 — Lietuvos, vyčiai Kovo ,3 — Darbininko kon- 

rengia šv. Kazimiero minėjįį- 
mą, Apreiškimo parap. bažn.
11 mišios, salėje pusračiai su 
kultūrine programa^

certas St Ttomas parapijos 
salėje, Jamaica AVe., Woodha- 
ven, N.Y.,

Kovo 9 — Pasaulio Liet Kai. 
Moterų Org. S-gos 40 m. minė
jimas Baltic Freedom House, 
N;YXX;:> a l- - < 
Kovo 10 — Madų paroda Vasa-; 
rio 16 gimnazijai 'paremti Rid-- 
gewoOdLanes. salėje. 1001< 
Irving 'Avė-, Brooklyn 27, N.į 
N. ; ’ " . • ■ <
Kovo 17 — Stasio Pilkos reS-Į 
talis Apreiškimo parapijos sa-į 
Įėję; ? ... <

Kovo 23 — Balfas rengia'

BROTHERHOOD GREETINGS 
DON’Š HAIR STYUST 

Dnder New Management 
Frank and Joseph Ine. 

2816 Ocean Avė. , 
BROOKLYN, N. Y. 

DE 2-1130

klin Lane . mokykloje 6 vah| johnny the chef 
vak. - f - © I9VGi'eenwi<!h St
Kovo 31 -r Andriaus Kuprevi-1 NE^I°J^«rrY 
v. .. , n, .t .. .t w WO 2—8658
ciaus koncertas Town Hali, N.r
y.c. ’ <
Balandžio 6-7— Dailės mėgėjų* 
darbų paroda Apreiškimo par- 
salėje.
Balandžio 27

T. McDONNELL
MOVING & STORAGE 
665 Franklin Avė., Brooklyn 

MA 2-1197

"ROTA
ANNA MASILIONIS — diplomuota 
specialistė. Baigusi Paryžiuje. Įsi
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 t.t

lainaica Avė. • VI 9-6948 
Woodbaven 21, N. Y.

STASĘ:BRIEDIENĘ . . T
jos gimtadienio proga, sveikiname ir linkime, kad Dievas 
duotų jai ilgą ir laimingą gyvenimą. Ta proga aukojame 
šv. Mišias, kurios bus atlaikytos TT. Pranciškonų koply
čioj kovo 2 d. 8 vai. ryto.

Sesuo Elėne ir brolis Jurgis 
SIRGĘ DAl

7

BiriMto 1 — Moterų Vieny-| 516 MA 7-9824
bės pavasario šokiai MaspethoŽ,>®®®®®®®®ęxjxa(sx®€xg>$>@€xgxsx9®®@@' 

- ■ W YmAfi ir f g.i ea ZYotevTsrrmkTA>o <
lietuvį piliečių ' klubo salėje- ®

.. Birželio. 7Ą — Ateitininkų?
Federacijos Nepaprastoji kon-| 
fertmcįja. Waldorf Astoria vieš-| 
būtyje, Nev rYorke. f3

LONGACRE HOUSE

FCR'VvoMEN 
Reasonable Rates 

317 W«t m street N. Y. C.

net*, kad pildo visu* taxi^mo- 
kjsėių blanku* ir dokūtnentus, 
l&rie*' reikahngf mokesčiams.
Kreiptis darbo valandomis —

337 UNION AVĖ.
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVerareen 4-1232

FROM THE
Ebro restaurant, inc.
° 151 8th Avė.

NEW YORK CITY 
CH* 3-9277

Happy and Joyous 
BROTHERHOOD WEEK 

• > to all our Friends 
and Customers

LONDINO STONE 
CO.

3621 Provost Avenue
New York 66, N. Y.

Call FA 4-1439
MR. LONDINO

from

CHATEAU HENRI IV
37 East 64th Street 

New York City 

RE 7-8818

3 Marion E. Rodden Ręst Home re- 
I cently openesdf certified, in beautiful 
į Lake Ronkonkoma. For elderly, re- 
» tired, convalescents. needing care Jc 
? ųndėrstanding. Diet supervision, pvt. 
k - semi-pvt.'rms; landscaped grounfl, 
| churches near-by. 24 hr supervision, 
| licensed nurse. Reasonable rates.
S 516 - JUniper 8-4411.

COMPARE THESE PRICES 
When You Buy FURNITURE! 

Sectional 2, 3 or 4 pieces $59.00 each 
Kitchen Sėt 5 pieces— $34.95 Sėt 
Bedroom Sets ............  $79.00

BROOKS FURNITURE 
2239 3rd Avė.. N. Y. C. (122 Street)

PADĖKA
KAZYS BTAROLIS, 65 metų 
amžiaus, gyv. Brooklyne, mirė 
vasario 7, palaidota* i* Ap-

Kalvarijos kepintas. PaHko 
žmoną Mariją, sūnų Algirdą, 
dukterį Antrą su- vyru ir anū
ką Zigmą DUpinigaitį.

Dėkoja Aprsiėkimo parapi-

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

Richmond HiU 18, N. Y.

Tel. VIrginia 6-1800

PARK FLORIST

Visokiomis progomis gėlės pristatomos

veltui — F.TD.
86-15 JAMAICA AVENUE WOODHAVEN 21, N. Y.

TeL VIrginia 9-3112

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ 

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION 

Sav. B. KUČINSKAS
280 Boerum Street . Brooklyn 6, N.-Y.
(212) GL 6-0200 Resid. ILlihois 8-7118

VMbuti* NIDA, prh Atlanto, atdaras visus matus 
Asbury Perk, N. J. e 7-tos Ir Park Avė. kampe e Tel.: PR 4-7788 
•varB* kambariai, rami vieta, pigus ir skanus maistas. Viešbučio : 
salt ilnuomojama įvairiems pobūviams. Prie viešbučio veikia resto
ranas ir baras. — Patogus susisiekimas traukiniu ir autobusais, i

P. ir C. MAČIULIAI, savininkai - . J


