
—
XLVIII NR. 16. PENKTADIENIS - FRIDAY, KOVAS - MARCH 1, 1963

Ar

LAISVE, DIRIGAVIMAS, PRESTIŽAS 

Ką turi reikšti sukilę balsai dėl Amerikos informacijos 
dirigavimo, prikišamo prezidentui J.F. Kennedy

Du dalykai yra nuolatiniame 
konflikte — informacijos lais-

Buvo nuostabu, kad apie in
formacijos dirigavimą valdžios

vė ir informacijos dirigavimas,- 
ją nutylint, iškreipiant, su
menkinant ar išpučiant. Infor- 

i macijos laisve garsi Amerika, 
informacijos dirigavimu Sovie
tai. Laisvė, sakoma, demokra
tinės santvarkos žymė, diriga
vimas — totalistinės. Tatai 
betgi nereiškia, kad ir demok
ratiniame krašte niekas infor
macijos nediriguoja. Ir dar 
kaip! Amerikoje taip pat yra 

naują būtųl siekiama pašalinti tam tikri visuomeniniai orga- 
Amerikos karinę jėgą iš Euro
pos, o už tai Sovietai savo ka
rinę jėgą atitrauktų iš ryty 
ropos.

Washingtone ir Londone 
cialūs šaltiniai šį spaudos 
džiamą gandą atmetė.

10 CENTŲ

Amerikai pasiseks suklijuoti suskilusią Europą?

SUNKIAME UŽDAVINYJE: 
■vingstone. T. Merchant.

Skilimu naudojasi ir siekia jį pagilinti Maskva — čia atnaujindama derybas dėl 
Berlyno, čia tyčiom delsdama derybas dėl atominių bandymų kontroles Ženevoj

domąjį komitetą”, kuriame bū- week pakartojo gandą, kad de 
tų 4-5 pagrindinių Nato valsty- Gaulle derasi slaptai Mask- 
bių atstovai. Jie nuspręstų, ka- “ “
da ir kaip vartoti- Toks Iriausi- Anglijoje patirta, kad de Gaul- 
mo sprendimas pati aparatą 
daro nelankstų, delsiantį veik- 

. Nato nariais dėl Polaris prog- ti, kada yra minučių klausi- 
ramos. Pagrindinis klausimas— 
keno įsakymu bus pavartotos 
raketos? Amerika, eidama į 
kompromisą, kalba apie “vyk-

Europa suskilusi, ir Ameri
kos diplomatų artimiausias 
davinys ją suklijuoti. Ar 
pasiseks? Pasiųstas atstovas 
vingstone T. Merchant nuo 
sario 22 Paryžiuje tariasi

už
tai

va
šu

RUSK IR DOBRYNINO DERYBOS
Kiek derybom pritarė Adenaueris

Maskva parodė iniciatyvos 
ieškoti susipratimo su kom. Ki
nija. Pastaroji tokio noro ne
rodo ir spaudoje nuo “appease- 
mento” atsisakė. Maskva , tuo 
tarpu pakrypo į Washingtoną,,

Gresia ar negresia?
Valstybės iždo sekr- Dillo- 

nas Atstovų Rūmų komisijoje 
pareiškė, kad 1963 ūkinė 
stingtis nenumatoma. Preziden
tas buvo kalbėjęs; kad stingtis 
gresia,’ jei nebus sumažinti 
mokesčiai.

siūlydama derėtis vėl dėl Ber
lyno. Derėsis valstybės sekr. 
Rusk ir Sovietų Dobryninas. 
Diplomatai aiškina, kad Mask
va nori pasinaudoti Vakarų su
skilimu. Tikisi, kad Vakarai 
bus nuolaidesni ir priims bent 
siūlymą Amerikos, Anglijos, ir 
Prancūzijos kariuomenę vaka
rų Berlyne laikyti J. Tautų var
du. Vokietijos kancleris Aden
aueris sutiko, kad Rusk ir Do- 
brynino derybos turėtų tik aiš
kinimosi, bet ne susitarimo 
tikslą. Dėl atominė* kontrolės 
Maskva laikosi delsimo takti
kos, laukdama, kaip toliau plė
tosis Europos skilimas.

mas- Be to, ar nebus pasiprie
šinimo iš Kongreso, kad ato
minės paslaptys būtų kitiem 
patikėtos?

Antras dabar kilęs klausi
mas — apginkluoti Polaris ra
ketom nebūtinai tik povande
ninius laivus, o ir "antvande- 
nintus". Pastarieji būtų grei
čiau paruošti, bet didesniame 
priešo pavojuje. Idėją pasiū
lė amerikiečiai. Nato nariai ją 
sutiko su įtarimu, kad Ameri
kos laivynas nenori įsileisti į 
povandeninius laivus svetimų 
įgulų.

Kai diplomatai stengias su
rasti išeitį, spaudoje dar tebe- 
drumsčiamos nuotaikos spėlio
jimais apie de Gaulle. News-

— Amerikos Laisvės radijas 
buvo pasiskelbęs nuo vasario 
25 pradėsiąs transliacijas rusų 
kalba į Kubą rusų kariuome
nei. Dabar tą programą atidė
jo- . . .

va. Esą iš neoficialių šaltinių

le nori pakeisti 1944 sutarti su 
Sovietais, kurie vienašališkai 
nuo tos sutarties jau buvo at
sisakę, nauja sutartim. Pagal

ofi- 
lei-

nai, vieši ar užkulisiniai, kurie 
padiriguoja, kokiom informaci
jom reikia sudaryti viešąją opi
niją. Esminis betgi skirtumas 
tarp demokratinės ir totalisti- 
nės tvarkos, kad pastarojoje di
riguoja pati vyriausybė.

priemonėm dabar prašneko A- 
merikoje. Visuotinio dėmesio 
susilaukė Arthur Krock, žino
mas ir pasižymėjimo ženklais 
apdovanotas, 21 metus dirbęs 
N.Y. Times kolumnistas, ku
ris kaltino, kad niekad taip ne
buvusi diriguojama iš viršaus 
informacija kaip dabar. Esą 
prezidentas savais pareiškimais 
išsisukinėjamą! vengiąs pasa
kyti tiesą, pvz., apie Sovietų 
įsitvirtinimą Kuboje, apie savo 
pažadus subalansuoti biudžetą. 
Esą jis pasirinkęs tam tikras 
laikraštininkus, kuriem rengia 
priėmimus, duoda specialius 
pasikalbėjimus, kad laimėjimus 
perdėtai išpūstų, klaidas užtu
šuotų-

Žurnalas Time tuo pačiu me
tu prašneko apie prezidento iš
sisukinėjimą spaudos konferen
cijoje pasakyti, koki buvo an
ketos daviniai apie Amerikos , 
dabartinį prestižą užsieniuose. 
0 informacijos agentūra tiesiai 
atsakiusi, kad tai slaptas reika
las. Žurnalas išnaudojo progą 
prisiminti Kennedy argumentą 
ir jį atsukti prieš jį patį: esą 
1960 rinkimuose vienas iš rim
tųjų Kennedy kaltinimų Eisen- 
hovverio vyriausybei buvo tas, 
kad Eisenhoweris nepaskelbė 
anketos duomenų apie Ameri- ‘ 
kos prestižą užsieniuose- TL 

pos); būtę kvaila jš musę pu- n*' panašiai kaip tada Kenne
dy, sako, kad dabar Amerikos 
prestižas užsieniuose nukentė
jęs dėl nepavykusio Kubos 
klausimo sprendimo, dėl Euro-

Atlanto iki Uralo per kelis mė- P°s suskilimo. ... 
nesiūs ar net metus- Jei kon- —0—
fliktas tarp laisvosios Europos Tokią nuomonę radus tame 
ir komunistinės Europos tęsis, rimtame žurnale nebūtina ja 
de Gaulle pasakymas “nuo At- tuojau patikėti. Pvz. Prancūzi- 
lanto iki Uralo” nieko nereiš- j°ie’ ^ur turi būti stipriausios

PRANCŪZAI APIE SAVE: Mes galvojame apie antrąją 
jėgą, ne trečiąją. . . 0 jeigu atomus būtų turėjus Vengrija?

Kai Amerikoje de Gaulle va
dinamas Bonapartu, Anglijoje 
minimas šalia Hitlerio, pats de 
Gaulle yra tylus. Life žurnalas 
surinko pareiškimus tik Pran
cūzijos užsienių reikalų minis- 
terio Couve de Murville, infor
macijos min. Malraux ir kt., 
kuriais jie atmeta leidžiamus 
apie de Gaulle politiką gan
dus. Jie sako, kad norint pa
gerinti Amerikos ir Prancūzi
jos santykius, reikia turėti gal
voje šie dalykai:

— De Gaulle nevetavo Ang
lijos visam laikui. Po keleto 
metų ji bus Europos ūkinės 
bendruomenės narys, kai bus 
tam pasiruošus.

— De Gaulle nežiūri į Euro
pos bendruomenę kaip į "tre
čiąją jėgą” tarp Amerikos ir

COUVE DĘ JU)JRVILLE, .Pran
cūzijos už. r. min.-

Rusijos. “Ar jūs tikrai tikite, 
— klausė prancūzas, — kad de 
Gaulle nori išimti Europą iš 
Vakarų sąjungos, kol yra Ru
sijos grėsmę? Mes patys galvo
ja mę apie "antrąją jėgą" są
jungos viduje".

— De Gaulle netiki, kad Eu
ropa galėtų apsiginti nuo Rusi
jos be Amerikos pagalbos. Tad 
Murville ir sako: "Būtų kvaila 
iš jūsų pusės išeiti (iš Euro-

sės norėti, kad jūs išeitu
mėt".

— De Gaulle nesiekia suda
ryti Europos bendruomenę nuo

Atsargas sudarinėja
Pramonė pradėjo sudarinėti 

plieno atsargas. Kai kurios Į- 
monės užsako 10 proc. dau
giau, nes laukia, kad vasarą 

gan ,ė! streikas. AMERIKOS PINIGAI AZIJOJE IR LOTYNŲ AMERIKOJE

rimtame žurnale nebūtina ja

kia- Bet gali ateiti laikai, kada
Kelionei į mėnulį
Kelionei į mėnulį, kuri nu- SENATAS IR UŽSIENIO PA-
matoma tik už 6-7 metų, jau 
dabar parinkti ir treniruojami 
9 lakūnai. Atlyginimo jiem mo
ka metam po 17,000.
Kongresas kitaip nei Baltieji 
Rūmai

Vyriausybė numatė biudže
te sumas tik 3 lėktuvam tipo 
RS70. Atstovų Rūmų ginkluo
tu pajėgų komisija pridėjo dar

— Kom. Kinija pasiskelbė 
duosianti Kubai paskolą be pa
lūkanų- Tai konkurencija Mas
kvai.

— Marokas ir AHiras pla
nuoja neutralios Afrikos sąjun
gą, kurioje dalyvautų- dar J. 
Arabų Respublika, Ghana, Gui- 
neja, Mali; ir Libija-

GALBA AZIJAI
Senato komisija, vadovauja

ma daugumos lyderio Mike 
Mansfieldo, grįžo iš pietų Azi
jos su rūsčiom išvadom: neduo
ti paramos jokiai naujai pietų 
Azijos valstybei, sumažinti pa
ramą lig šiol gaunančiom, iš
skyrus Pietų Vietnamą, siekti, 
kad remtų ir praturtėjusi Eu
ropa.
Dėl paramos Azijai
Pietų Azijoj padėtis tragiška: 

nuo 1950 Amerika supylė 5 
bil. dol., o reikalai negerėja. 
Tada Amerika turėjo ten lai
kyti savo karinio personalo tik 
189, o. dabar 18,000. Bet jeigu 
parama būtų nutraukta, tai vi
sas kraštas patektų į kom. Ki
nijos rankas.

AMERIKOS PAGALBA LOTY
NŲ AMERIKOJE

Nuo 1954 Amerika pradėjo 
gabenti maisto produktus į lo
tynų Ameriką mokyklų vaikų 
pietum. Maistas dalinamas per 
privatines agentūras ar vietos 
savivaldybes, ir šiais metais 
bus maitinami 8,300,000 vai
kų, t-y. apie 25 proc. mokykli
nio amžiaus jaunimo. Ameri
kos maisto dėka Peru valsty
bės mokyklose galėjo' mokinių
skaičius padvigubėti. Bolivijo- ūkinių reformų.

je mokyklos nelankymas iš 38 
proc. nukrito iki 2. Meksikoje 
kasdien maistą gauna 1 mil. 
vaikų. Brazilijoje per metus iš
dalinama 3 bilijonai butelių pie
no 25,000 mokyklų vaikam. 
“Tik dėl to. kad vaikai gauna 
pietus, tėvai ir siunčia juos Į 
mokyklą”, pareiškė vienas ats
tovas iš šiaurės .Brazilijos.

Tačiau su vadinama “pažan
gos programa” tebėra blogai— 
lotynų Amerika mažai parodo 
iniciatyvos imtis socialinių ir

agronomų.
MIKE MANSFIELD. daugumo* 
lyderis.

vasario 12 paskelbė per dvejis 
metus atitrauks iš Europos 40, 
000 vyrų. Dabar jų esą 400, 
000.

KAS DAROSI LAOSE?
Laosas tariamai sujungtas, 

neutralus, valdomas min- pirm. 
.. . , .. Souvanna Phouma. E tikrųjų

..*•"*•** da? JuPrastl gi, Newsweek žiniom, tuos 7

Kokia artimoji Kongo ateitis?
W. Lrppmann Newsweek ra- tūkstantį užsieniečių mokytojų 

šo, kad Kongo nebuvo ir nėra ir ekspertų, belgai duoda 2,000 
pasiruošęs nepriklausomai tvar- mokytojų, gydytojų,
kytis. Bent vieną generaciją tu- Viso Konge esą 40,000 
rėš būti svetimųjų padedama, pramonės ir prekybos įmonėse. pries komunistines prekes 
iki vietos gyventojai bus išmoks Taigi Kongo bus J. Tautų val- 
linti. Esą dabar JT numatė doma kolonija.

Vokietijai, kad sutarties su 
Prancūzija tvirtinimas būtų ati
dėtas.

mėnesius komunistai sunaudo
jo kariškai stiprindamiesi. Jie 
valde pusę Laoso. Jų 18,000 
kariuomenė užėmė karidorių 
nuo Cambodia iki šiaurės Viet
namo, ir tuo koridorium komu
nistų partizanai gabenami iš 

se, 14 mil. koncertuose. Tačiau šiaurės Vietnamo į pietų Viet- 
vidurkis apie tuos dalykus nie- namą.
ko nežino.

Kiek mėgsta knygą ir teatrą
Gallupo institutas rado, kad 

pernai 18 mil. amerikiečių lan
kėsi muzėjuose, 18 mil teatruo-

Kalifornijos miestelis Foun- 
tain Valley, netoli Los Ange- 
es, pirmasis nutarė uždrausti 
>rekiauti gaminiais iš komu- 
ūstinių_ kraštų. Prekiautojam 
jali būti atimti leidimai. Pa
vyzdžiu pasekė jau apie tuzi
nas kitų miestų tarybų, dau
giausia pietuose.

. BRAZILIJA IR KOMUNISTAI
. JY .m.egSta Washingtonas susirūpinęs,
tyti? Apklaustųjų 84 proc. ne- 1^ Brazilijos darbo unijos yra 
Į-ado ne vienos knygos, kūną komunistų rankose.
būtų su pamėgimu skaitę. Tai
gi 91 milijonas knygų nemėgs
ta. Tik mažuma, arba apie 50 
mil-, perskaitė kokią knygą iki 
galo.

— New Yorko laikrašty 
streikas per 84 dienas atsiėjo 
33 mil. atlyginimam, ir nete
ko leidėjai- 55 mil. už skelbi- y 
mus. Streikuoja 2,000, darbo 1962 buvo 71.4 mil. Iš jų tik 
neteko 20,000. 18.5 buvo unijose: *

Hogiau, kad komunistus remia 
darbo ministeris, kuris nori tu
rėti unijas kaip politinę jėgą. 
Ta politinė jėga jau pasireiškė 
Kubos blokados metu — uosto 
darbininkai atsisakė iškrauti A- 
merikos laivus.

t ■

Amonito* darbo lėgo* pipgiAS VIŽITAS, Konge nHn. pirm. Adoula atvykę pa* Belgijos min. 
pirm. Lefevre, Oetintj Adoule* Žmona. Tai nepriklausomo Kongo vizitas 
Belgijai.

konfliktas pasibaigs.
Murville ir Malraux tiki, ad 

toki laikai gali ateiti tada, kai 
Kinijos milžinas apsiginkluos 
atomais, paims visą pietų Azi
ją ir tiesiai atsistos prieš Rusi
ją. Tada Rusija ieškos sąjun- 

su Europa.
O kodėl Prancūzija nori tu 

rėti savo atomus, nors ir ne
didelius, nors jų ir nedaug, vie
nas iš prancūzų ministerių pa
aiškino: “įsivaizduokim, kad 
Vengrija būtų turėjusi tik tris 

bombas; ar manote, 
būtų taip elgęsi,

antiamerikinės nuotaikos, vie
šosios opinijos tyrimas parodė, 
kad prezidentas Kennedy ki
taip ten vertinamas. Kurie di- 
dieji žmonės yra sudarę apie 
save “labai gerą”, “gerą” ar 
“blogą” nuomonę, taip atrodo: 
de Gaulle 17 proc. labai geros 
nuomonės, 40 geros, Adenaue
ris 9 proc. labai geros, 46 ge
ros, Chruščiovas 8 labai geros, 
34 geros (12 blogos). O Ken
nedy juos visus lenkia: 18 proc. 
labai geros, 55 proc. geros.- 
Taip galvoja prancūzai.

kad rusai būtu 
kaip jie pasielgė?"

mojimą Berlyno rinkimuose.

Sukibusi diskusija dėl infor
macijos laisvės, dirigavimo, 
prestižo nebūtina laikyti vi- 

■ daus partinės kovos ženklais. 
Arčiau tiesos gali būti šios iš
vados:

— Prezidentas Kennedy la
biau už savo pirmatakus imąsi 

.centralizuoti, taigi ir griežčiau 
diriguoti visą gyvenimą, tokiu 

ir informaciją:
— Centralizmo priešininkai 

į tai žiūri kaip į laisvės varžy
mą, taigi ir grėsmę informaci
jos laisvei. Tatai betgi nereiš
kia, kad griežtesnės valdžios 
rodymas, taigi ir dirigavimas, 
užsieniuose mažina prezidento 
autoritetą. Tuo tarpu priešin
gai-

būda

KUR SOVIETUOSE PERPLAUJAMI RAŠYTOJAI?
New$week pranešimu, Sovie-

kitų intelektualų | bepročių li
gonines, kad ten "pasigydytų”. 
Vienas iš jų Valorij Tarsis, 
50 metų, romanistas, kurio 
penki rankraščiai 1961 buvo 
pergabenti į Vakarus ir pemai 
du buvo paskelbti Londone. Ki
tas — Valentin V. Ovučkin, 
59 metų, buvęs “Novy mir” re
daktorius. Jo “liga” buvo tą, 
kad jis parašė partijai prieš 
kolchozus ir gresiantį naują as-
menybės kultą. Taip pat ML dijai paskolos 240 mil.

chail Naritsa, Leningrado skulp- KAZACHSTANE VALYMAS 
torius, ir poetas-matematikas : Prevda vasario 22 paskelbė, 
Aleksandras Jesenm-Volpin — kad žemės ūkio nepasisekimas 
abudu rankraščius buvo perga- Kazachstane vertas tokio aliar- 
benę į užsienius. Dabar jie 
visi turi "pasigydyti”.

Tačiau valdžia tariamai lei
džia diskusijas dėl abstraktinio 
meno, prieš kurį pasisakė 
Chruščiovas. Spėjama, kad se
ka pasisakymus, kad paskui ga
lėtų apkaltinti noru atgaivinti 
stalinizmą, asmenybės kultą.

— Amerika davė dabar tn-

mo kaip Kuba. Pemai derlius 
buvo 7 proc. mažesnis nei 
1961. Dėl pašaro stokos tūks
tančiai galvijų buvo likviduoti. 
Nuimti ten partijos veikėjai ir 
jiem priskirta atsakomybė

kad 56 proė gyventojų paten
kinti dabartine politika Kubos 
atžvilgiu, 28 nepatenkinti, 16 
be nuomonės.



Adenaueris jam pasakė: “Tams
ta, pone Strauss, niekad nebū
si krašto apsaugos ministeriu,

DARBIMiNKAI 1963 m., kovo 1 Nr. 16.

Per 6 metus sukūre Vokietijos kariuomenę
.Vokietijos politikų veidai (2>sidarė vienu iš populiariausių 

Vokietijos politikų. Energin
gas, ambicingas, inteligentiš
kas, pajėgiąs dirbti dieną ir 
naktį, gana stambios kūno su
dėties, aptukęs, papratęs dary
tis sau kelią alkūnėmis, ir per-

parlamento speciali komisija,

‘žygių: net Ispanijoj* pagavo |= 
laikraščio vyr. redaktorių Ah- 1 
lors ir parsigabenęs namo įlo- T 
šB į kalėjimą^ Tai buvo jo prie
šams puiki proga paretkabazti

Adenauerio, 
pačių vokiečiu 
giausui 
gel” Dėl to

“Spfc>

jis nekaltas, tačiau dtanė * jau Mtų: kai? nors išsipainiojęs 
jei patsai savo būdo si^nybė-

traktavo bo pirštinių. O tie jam 
atsimokėjo lygiu pinigu- Schū- 
macheris kartą jį pavadino 
“Grėsmingu Nuliu”. Amerikie
čiai, kai jis 1956 tapo krašto 
apsaugo* ministeriu, pavadino 
jį “Reino Sargyba” (Wacht am 
Rhein); gi patys vokiečiai davė 
jam vardą “Reino Jėga” (Macht 
am Rhein).

Paskirtas 1953 m. ministe
riu be portfolio, būdamas pats 
jauniausias kitę ministerię tar
pe, parlamente atsisėsdavo pir
moje eilėje šalia Erhardo. Tas 
rodo, kiek jis save vertino- Ka
dangi turėjo aštrų liežuvį, tai 
kartais susikirsdavo ir su pa
čiu Adenaueriu. Kartą įsiutęs

Nauji svečiai bus 
atsiųsti iš Lietuvos

Ameriką pasiekė žinios, kad 
sovietinė valdžia Lietuvoje no
ri atsiųsti į Ameriką Kauno ar
kivyskupijos ir Vilkaviškio vys- 
kupojos valdytoją kan. J. Stan- 
kevičiu, Vilniaus arkivyskup. 
valdytoją kan. č.’ Krivaitį ir Kai 
šedorių vyskupijos valdytoją 
kan. P. Bakšį, tuos pačius, „ku
rie buvo pasiųsti į Bažnyčios 
visuotini susirinkimą, Romoje, 
kad jie paveiktų čia esančių 
lietuvių opiniją-

Tuo tarpu tai esąs tik pro
jektas. Jo vykdymas priklausys 
nuo to, kokios žinios bus su
rinktos čia, Amerikoje, apie ga
limą jų sutikimą lietuvių orga
nizuotoje visuomenėje.

Kongrese vyriausybės vidaus 
politikos projektai — mokes
čių sumažinimas ir mokesčių į-

DABAR JŪS GALITE APLANKYTI *av* artimuosius Lietuvoj*. 
MBsg. {staiga taip pat sutvarko pramogines ir btsnkf keliones į 
vtaus Sovietų. Ąjungos valdomus krantus. Mae parflplnams vizas, 
satMrkoins rezervacija* ir kt. Smnlkesnioma in&rmafityotna raty- 

dkngttiusia Pūtusiam kelionių biurui 1 R. Europą 

€OSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Strset, New York 36, N. Y. • TeL Orele 5-7711

rijai, kuri seniai jį buvo pavadi
nusi “Grėsmingu Nulium”.
. Taą> laikinai baigėsi politi
nė karjera žmogaus, kuris jau

nalas, vedamas ir redaguoja
mas kraštutinių kairiųjų (atro
do ir masonų) buvo vertas se
niai uždaryti, betgi kai Straus-

‘Kas iš vokiečių išdrįs paimti džiausiąs nesėkmės kaltininkas sas jį griebė, atrodė, kad tai 
buvo asmeninė kova, kerštas dėl atsistojęs lygiomis šalia 
už, tai, kad tas laikraštis seniai 
žiauriai puolė ir kritikavo 
Straussą ir jo vedamą liniją. 
Didžiausia Strausso klaida bu
vo ta, kad jis aplenkdamas vi
daus reikalų ministėrį ir vals
tybės prokuratūrą, pats ėmėsi

Bet kartais žmogaus likimas va prieš tą žurnalą, kurį da- 
yra tikras juokdarys: tas pats bar gina ir palaiko Maskva.
Straussas, kuris 1949 m. šaukė Sakoma, kad Strausso di-

ginklą į rankas, tegul tam ran- yra jis pats, nes paskutiniu me- 
_____ __ _r”, kai tik Adenau- tu, vienokiu ar kitokiu būdu, 

buvo įsipainiojęs į visokias 
kombinacijas, kurios metė ant 
jo šešėlį. Pvz. buvo viešai kal
tinamas, kad dėl asmeniškos 
naudos favonzavęs ir palaikęs 
statybos bendrovę FIBAG. Nors

ka nudžiūsta”, kai tik Adenau- 
eris sąjungininkų spaudžiamas, 
nutarė apginkluoti Vokietiją, 

. Straussas tuojau atsistojo Ad
enauerio pusėje, o įsitikinęs, 
kad vokiečių kariai turi stoti 
greta vakariečių, su jam įpras
tu užsispyrimu ėmė studijuoti 
kariškus mokslus.

Dabar norėjo pats tapti kraš
to apsaugos ministeriu. Tris 
metus tęsėsi atkakti kova, kol 
Straussas savo pasiekė. Nenu
kreipė jo dėmesio nuo siekia
mo tikslo nė paskyrimas 1955 
m. atominės energijos ministe
riu. Pagaliau 1956 m. spalių 
mėn. Strausso troškimas išsi
pildė: krašto apsaugos minis- 
teris Blankas, pailsęs kovoti su . 
jaunu, energingu priešininku, 
padėjo ginklus ir perėjo į dar
bo ministerius. Straussas, turė
damas 41 metus (jauniausias iš 
visų Nato kraštų ministeriu) 
tapo krašto apsaugos ministe
riu.

Vokietijos kariškai jėgai su
kurti Straussas atidavė visą sa
vo neišsemiamą energiją, paau
kodamas poilsį ir miega. Per 
šešerius metus jis sukūrė sti
priausią Europoje kariuomenę, 
tačiau be militarizmo atspalvio, 
taip tipingo Vokietijos kariuo
menės istorijai- Kartą amerikie
čiams politikams juokaudamas 
dėstė, kokia vokiečių kariuome
nė yra nemilitariška: “Net ir 
karių apavas yra pacifistinis: 
batų raikščiai yra demokratiš
ki. o guminiai padai yra pasau
lietiški”. Tačiau jo strategijos 
planai nesiderino su naujais a-

cialy partijos vado vietos ir to

Adenauerio, krikš. demokratų 
pirmininką Iš krašto apsaugos 
ministerio kėdės į kanclerio 
kėdę atrodė tik vienas žings
nis- Dabar jau nė su tūkstan
čiu žingsniu jos nepasieks.

NAUJAI apginkluotos V. Vokietijos tankas mažam kaimelyje (d.); prie Čekoslovakijos sienos stovi vo
kiečių ir amerikiečių sargybiniai (k.). •
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VARDAN TOS PAŽANGOS

statymo pakeitimas dar neturi merikiečię planais. Kaip žino- 
paruoštos dirvos. Labiausiai me. amerikiečiai, rezervuodami 
kliudo finansų komisijos pir- sau atominius ginklus, ėmė vis 
mininkas šen. Byrd. kuris prie- labiau spausti Vokietiją, kad 
šingas mokesčių įstatymo keiti- statytų daugiau kariuomenės su 

konvenciniais ginklais. Straus
so gi supratimu, vokiečių ka
riuomenė, tegul ir amerikiečių 
kontrolėje, turi turėti ir ato
minių ginklų. Ši idėja, dar ne
seniai stipriai palaikyta paties

Draugo vedamajame vasario 
9 buvo Įspėjimas dėl Vasario 
16 minėjimų: “Jie turėtų atsi
sakyti banalių ir mintinai mo
kamų kalbų, tuščių rezoliucijų, 
ištęstų programų, kurios dau
gelį atgraso nuo dalyvavimo, 
ypačiai atstumia jaunimą...

Daug kur ta kryptimi pada
ryta pažangos, bet ir daug kur 
įspėjimai lieka be A^atgarsio. 
Tad suprantama, jei Juos ten
ka kartoti. Kai kur buvo teigia
mų rezultatų, kai minėjimus 
vadovauti buvo perleista jau
nesnėm, jau čia išaugusiom ir

SPAUDA

ribų tos prob- 
specifiška tik 
gyvenantiems- 

tokio, kūrybin-

lytei, kurią pasiekiame), jog kū
rybingi, gyvi esame visais at
žvilgiais, bet Lituanus neparo
dys to, ko pas mus beveik nė
ra ...”

Taikli pastaba. Norint bent 
dalį autoriaus teisingo reikala
vimo patenkinti, ar negalima 
būtų apeliuoti į mūsų geros va
lios intelektualus, dirbančius 
jau mokslo , įstaigose, sekan
čius naujas .idėjas,. kad jie at
silieptų per Lituanus dėl tų idė
jų, kuriom amerikiniai moksli
nio pobūdžio veikalai pilte už
pila skaitytojus. Pervertintų 
tas idėjas kitu aspektu, ne tik 
tuo, kuris prigijęs Amerikoje 
išaugusiam skaitytojui. Tai jau

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 įsitikinsitel

SUPER1OR P1ECE GOODS CORP.
200 Orchard St. Tel. AL 4-8319 New York 2. N. Y.

WEISS & KATZ, INC.
187 OBCHABD ST, N. Y. C. TeL GB 7-1130

mui. Jis pareiškė, kad iš komi
sijos projektas tegalės išeiti 
tik spalio mėn. Papildyti komi
siją, kad joje prezidentui pa
lankūs liberalai turėtų persva
rą, .nepasisekė.

mūsų silpnumus .. atrodo, kad 
daugeliu atvejų mes esame per
daug savo dėmesį praeitin nu
kreipę, todėl ir žurnalo rašiniai 
daugiau archyvinio pobūdžio. 
Kur kas retesnė spekuliatyvinė 
mintis, plačia: prasme svarstan
ti klausimus už 
lematikos, kuri 
mums, svetur 
Trūksta mums
go- žvilgsnio, nerasime tokių 
rašinių dažnai ir Lituanus skil
tyse”. Autorius betgi pastebi: 

, . , . . t “Tiesa, kur .kas sunkiau pamokslus baigusiem. , , ’ . __žvelgti į problemą uz savo ar- 
0 dėl to gyvenimo veidro- timosios aplinkos perspektyvų, 
džk>.-. bet ar kūryboje galima be to būtų mažas įnašas į bendrąsias

išsiversti? f> mums reikėtų pa- problemas, kurios išeina ana- 
sauliui par^^ti (bent tai dale- pus lietuviškų ribų-.

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ

■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau

Pavergt, seimas dėl afrikiečių studentų
Ryšium su afrikiečių studen

tų susidūrimais su Bulgarijos 
policija ir jų išvijimu, Pavęrgtų- 
jų Seimo pirmininkas savo va
sario 18 pareiškime spaudai, 
pasmerkęs komunistini brutalu
mą afrikiečių studentų atžvil
giu. teisingai pažymi, kad so
vietinės Bulgarijos vyriausybė 
tėra Kremliaus agentūra ir kad 
afrikiečių studentų patirtas 
smurtas sovietų pavergtųjų tau- 

- tų studentų atžvilgiu jau tęsia
si arti 20 metų tik su tokiu 
skirtumu, kad afrikiečiai stu
dentai nuo šio sovietinio smur
to gali pabėgti, o sovietų pa
vergtu tautų studentai iš to 
sovietinio kalėjimo negali iš
trūkti. Teisingai ta proga PS 
pirmininkas atkreipia nauįuju 
Afrikos valstybių dėmesį į tai,

kad jos aktyviau įsijungtu į ko
vą prieš sovietinį kolonizmą.

Keistai betgi PS pirmininko 
pareiškime skamba Baltijos 
tautų suplakimas į daiktą su 
pačios Sov. S-gos tautybėmis, 
kaip beškyrai, čuvašai, mordvė- 
nai, tarytum okupuotos Balti
jos valstybės jau būtų tik “So- 
viet Union itself”. Kaip dėl šio
kio suplakimo Baltijos valsty
bių delegacijos Pavergtųjų Sei
me bereaguotų post factum, 
pats šioks faktas moko, kad ir 
tuose tarptautiniuose sambū
riuose, kuriuose Baltijos valsty
bių atstovai dalyvauja, priva
lus mūsų nuolatinis budrumas, 
kad būtų išvengta tokių nusly
dimų nuo teisinių faktų į sovie- bando būti mūsų gyvenimo vel
tinės terminologijos propagan- drodžiu. Nenuostabu tad, kad 
dinius šunkelius. jis net nejučiomis

Drauge vasario 6 d. V. P. Vy
gantas, daugiausia energijos 
skyręs Lituanus žurnalui išau
ginti ir subrandinti, informavo, 
kiek gausiai kitataučiai pasi- 
sinaudoja Lituanus skelbiama 
medžiaga. Prašo visuomenę pa
remti žurnalą pinigais. Žurna
las tikrai remtinas. Bet remti
nas ne atsitiktinai geros va
lios atskirų asmenų aukom. 
Remtinas plačiu ir organizuo
tu mastu- Jis atlieka konkretų 
darbą, kurio negali atlikti Al
tas, ar Vilkas, ar Bendruome
nė, nors tai priklausytų grei
čiausiai kuriai tų bendrinių or
ganizacijų pareigų sričiai. Tad 
savanorių entuziastų darbas tu
ri būti paremtas laisvės reika
lui surinktais pinigais, suda
rant tų įstaigų metines sąma
tas.

Dr. V.P. Vygantas atsiliepia 
ir dėl žurnalo turinio tokiu ty
liu nusiskundimu: “Lituanus

DVI NAUJOS REZOLIUCIJOS
Senatorius Kuchel ir kongres
menas Rodino įnešė rezoliuci
jas į JAV-bię Kongresą Lietu
vos, Latvijos ir Estijos bylos 
reikalu

Los Angeles, Calif. — Vėl 
pora naujų rezoliucijų Pabaltijo 
kraštų laisvės reikalu. Tų rezo
liucijų autoriai yra senatorius 
Thomas H- Kuchel (R.-Calif.) ir 
kongresmarias Peter W. Rodi
no, Jr. (D-N.J.). Senatoriaus 
Tom Kuchel rezoliucijai duotas 
šis eilės numeris Senate
Con. Res. 15, o kongresmano 
Peter Rodino rezoliucija įregis
truota Atstovų Rūmuose —H. 
Con. Res. 96. Ir vienas ir kitas 
buvo įnešęs rezoliucijas praėju
siame Kongrese (87th 
ress). Šiame Kongrese

zoliucijos iš naujo įneštos lygiai 
tokio pat turinio, kaip kad se
nosios. Tai iš eilės dešimta ir 
vienuolikta rezoliucijos. Jų tu
rėsime dar daugiau. Juo dau
giau jų bus, tuo lengviau bent 
vieną iš jų pavyks pravesti JA- 
V-bių Kongrese. Rezoliucijos 
reikalu senatorių Tom Kuchel 
kontaktavo Rezoliucijom Rem
ti Komiteto vadovybė, o kong- 
resmaną Peter Rodino — Jack 
J. Stukas iš Hillside, N.J., Re
zoliucijoms Remti Komiteto na-

SIŲSKITE Į LIETUVĄ IR SSSR 
ŽIEMOS SEZONO DOVANAS

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

Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM 

atraižų vilnones medžiagos - importuotos ir vietines —

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525
Cor. DELANCY,. N.YX.

KRAUTUVES ATVIROS KASDItJN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 V AK.

Cong- 
tos re

S. rys.
Visi geros valios lietuviai pa

rašykime abiem legislatoriams 
po padėkos laiškutį. Rašant laiš
kus, kiekvienas gali paprašyti, 
jei tik nori, prisiųsti po 1 egz. 
ir vienos ir kitos rezoliucijos.

IT-

Važiuoti BMT išlipant Essex Street,'keltis elevatorium į viršų, 
arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.
AtsineSktte ši skelbimų, kuri* bus ypatingai Įvertintas

Adolfo SCHRAGEKIO

atspindi ir

New Yorke — 1654 2nd Avenoe — TR 9-3947 
(Tarp 85-86 g-vlų)

Rid<ewoode — 56-54 Myrtle Avė. — VA 1-7668
AstonMe — 28-28 Stetairay St. A8 4-3219

Herapsteade - 319 Front Street — IV 3-5546 I 
Ftashfnge — 4I-46 Mato Street — HI 5-2552 B 
Jackssn Hęighfe — 9C-19 37tb Avenoe R

— DE5-1154 g 

■ —UHfc*

LOB ANGtLES, CALIF, Vssstto 16 mto6jkns stovi » Mieto: L. Valiu
ką*, s. Lozoraitis, jr., i« Romeo* konsulas dr. J. Bielskis ir K. Llaudans- 
ka*. Nuotr. L. Briedžio.

i

į _____ ' .
t PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
j VOKIŠKOS SPECIALYBES

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

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6

Vienintelis atstovas Amerikoje iių vokiškų 
svečių kambario spintų

Turime nuolat mūsų sandelyje {vairaus dydžio 
bei {vairaus medžio. Baldas išardomas ir pri
statomas į bet kuris JAV-bių vietų.

336 East 86th Si- N. Y. C.
Tarp 2-o* Ir 1-os Avenue o TR 9-0400
Atidaryta kasdien nuo 9 ryto iki 9 vai. vakaro 
Antradieniais ir SeStatfieniais 9 iki 6 vai. rak.
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Gavėnia mus kviečia

ir dabar yra vi- 
neišskiriant nei 
Tai. tautos.tikė-

Tokias aukas daro herojai,' ko
kiu vra buvę 
sose tautoje, 
mūsų tautos.
jimo heroiai! Tokio hęro’ivmo 
mos randame ir šeimose. Hero
iai vra tartu ir kankiniai. «es

G»vėnia ateina kitaip į mū
sų pergyvenimus, nėrni ruduo 

žiema. Gamtos ritmas kei
čia spalvas ir temperatūra. Dėl 
tn mes jaučiam metų laiko pa
sikeitimus stipriau. Gavėnios 
r^es Ko ir nejaučiam išoriškai.
Jos snalva — violetas. nalie- inki« j»nk-» nebūna be kančios 
č;a mūsų akis daug Švelniau ir 
tik progomis. Toi snalvoi vra 
kažkas iš rudens spalvų, kokias 
matome raustančiuose ir mels- 
vo’»nči-’nse lapuose- Violetas— 
tai krairio ir mėlvnės mišinvs. 
S;"»boliškai ši snalva mena že
mė*; auka ir dangaus vilti.

Mes žinom kad gavėnia yra 
Kristaus — Dievo ir žmo^’s 
pnVns nakartoiimas. liturginiu 
būdu. Tai r-a Ivg koke 
žmogiškos dramos spektaklis^ 
ištęstas seutvniu sav^iči” hėgv. 
in Toii'drama yra išganinga ir 
viltinga, dėl to mūsų dvasiai 
artima'' ir brangi.

D»-?rratiški yra mūsų laikai, 
kuriuose gyvename- Kiek sąži
nės prievartos, trėmimų perse
kiojimu! Sunku mums net su
vokti, kodėl ir kaip pasidaro, 
kad mųsu gyvenime daugiau 
kančios nei džiaugsmo. Dar 
sunkiau mums suprasti, kokia 
yra prasmė kentėti.

Kančios prasmė atsiskleidžia 
Kristuje. Jo aukoje. Jau pats 
faktas, kad Kristus savanoriš
kai prisima kančią, verčia mus 
galvoti, jog ji nėra . beprasmė. 
Kančia mūsų gyvenime lyg ne
atsiejama nuo kaltės. Bet Kris
taus kančia yra nekaltojo kan
čiai Argi nėra nekaltos kančios 
ir mūsų gyvenime? Nekalto
jo kančia yra išperkamoji, per
maldaujamoji, išganomoji kaip 
auka. Ar mūsų nekaltos kan
čios ir aukos nieko neišperka?

— dvasinės ar fizinės.
KrictAus anka buvo pati he- 

roiiškiausia. nes tai nekaltom 
pvvvhės auka ne už dalini 
reikalo, o už visus žmones vi
sais laikais, nž visas iu kaltes, 
tiksliau — iii visų anvalvmni. 
nncVairirinimui ir suderinimui 
su Dievu.

Susiderinti su Dievu, kain 
Tėvu, apvalant save nuo kaltės 
i** cuka’inhnt savvie visas ge
rąsias to«os. vra Gavėnios kvie
time. Tai kvietimas paties 
Kristaus. mūę’i Dievo jr Vartų 
r>M’icU Krolio. Jo kančia atnirko 
mus obiektvvjai ir vicnotinioi. 
n -wn<; tenka suhiektvviai ir 
individualiai, priirriti ano atpir
kimo vaisius.

■ ' ' • • •• iu. -

Tas jūsų prezidentas tik mūsų neužpuola - kad ji kur.
Lietuvoj pasikeitė valdžios, jg kolchozininkv būties ir minties

pasikeitė gyvenimo sąlygos, pa
sikeitė mintys, kurios dedamos 
į žmogaus galvą. Tik dar nepa- tokia, sako, bus tvarka, 
sikeitė tradicijos, įaugusios į visų__vie-

. žmogaus nrigimtį; nepasikeitė nas nepasmaguriausi.” 
~ ir nepasikeis taip pat žmogaus 

laimės siekimas. Ta laimė toks 
reliatyvus dalykas- Vieni jau
čias nelaimingi, turėdami iš- 
teklius ir perteklius, kiti pa- šventė — konstitucijos diena.

Tai visi dirbo sekmadienį, o D 
per šventę (konstitucijos) gali 
Gulėti ištiesė kojas. Konstituci
ja mat užtikrina mūsų visų tą 
puikuii gyvenimą. Užtikrina tei
sę į darbą, i poilsi po darbo, 
į mokslą ir tt. Už tai pas mus 
nėra bedarbių. O pas jus Ame
rikoje ir slampinėja basiokai 
po gatves, ieško trupiniu šiukš
lių dėžėse. Pas mus, kas ne
gauna ar nenori dirbti mieste, 
tai i kolchozą ii visuomet pri
ims. Ir mūsų kolchoze jau daug 
<*eriau evventi kaip anksčiau. 
Šiemet daugiau išvežė valdžiai

Konstitucijos šventė ir sekma- 
tfionui:

“Pas mus šiandien tai didelė

tenkinti ir tada, kai turi jau 
duonos kąsnį, kampa, kuriame 
■lietaus lašai nekrenta už api- 
kaklės. žmonės gali rodytis pa
tenkinti net ir kolchoze. -.

Atsargiai kartojam paties kol- 
chozininko žodžius, ir juose iš
kyla gabalai kolchozininko bū
ties ir minties, senos ar nau
jos minties, kurią jis savaip 
moka išreikšti — formom, ku
rias įspaudė jam nauios gyve
nimo sąlygos ir kurias ne visa
da teisingai gali suorasti kitose 
salveose gvvenas žmogus. Skai
tom tuos žodžius kaip žemai
tės ar Lazdynu Pelėdos anų lai- bekonų, o už darbadienius jau 
kų būties gabalus

Aukotis — tai kažką kitam 
duoti iš savęs- Aukščiausia au
ka atiduoti visą save kitiems.

Santurumas ir pasninkas nė
ra gavėnios esmė, tik priemo
nė. Kai kūnas serga, gvdvto- 
ias d”«da priemonių — vais
tu sveikatai atstatvti. Pasnin
kas nėra tiesioginė priemonė 
mūsų dvasinei sveikatai. Ko 
mums labiausiai reikia, tai iš
pažinties ir atgailos, kad susitai- 
kvtume su Dievu. Tačiau pas
ninkas yra gerbtina priemonė 
kūnui disciplinuoti. ir dvasiai 
grūdinti. Jei. mes darom šią 
kuklia auka, jau mes paren
gtam savo dvasią susitaikyti su 
Dievu.

Modemus gyvenimas galėtų 
rasti daugiau progų pasninkau
ti. Valgis nebėra pagrindinis 
malonumas. Pasninko prašosi 
TV programos, kinai, alkoho
lis. gal būt ir rūkymas. Yra 
krikščionių, kurie ta prasme da
rosi tikrai modernūs.

Prieš Kalėdas 1961:
“Mes jau baigėme pasiruošti 

šventėms. Bronius gavo pas to
ki nažistama pirkti truputį kvie
tinių ir dar valsuotų miltų, tai 
išsikepsime šližikų ir bandelių. 
Taip pat pas viena tolima mo
terėlę gausime kviečių Kūčio- 
ms, o bekoną tai jau pasipjo- 
vėm. ir bus skanių dešrų ... 
Tai šventes mes ir švęsime Dui-, 
kiai... 
si, kad 
ga: ne. 
sėja, o 
kulta. O žinai, ką mes sėjame ’ 
— ogi kukurūzus. Tai puiki 
sėkla, nors nas mus ir nepri- 
bresta. bet pašaro tai karvėms 
kolchozas parengia. Sako, ir 
Amerikoj kukurūzus augina, 
na, tai ir mes nepasiduosim, 
tai ir mėginame auginti, tik 
vis dar pas mus netoki geri iš
auga žinoma, čia kalta ir gam
ta, nes pavasariai būna šalti ir 
negalima anksti pasėti.”
Obuoliai ir komunizmas:

“Broleli, aš dar turiu trupu
tį pasigirti- Ogi mes savo skly
pely užvedėme sodą. Pasodino
me 20 skiepelių. Tai iki ko
munizmo gal ir spėsime mes 
pirmieji paragauti dar indivi
dualių savo obuolių. O kai bus 
komunizmas, tai jau tada visi, 
kas norės, valgys mūsų sodin
tus obuolius- Mat, čia, komuniz-

dabar davė po 1 kg. rugių. Tai, 
žinai, gyventi jau gerai gali
ma.”

Rugiapjūtė 1962: sučiulpiau kaip medų, o me-
“Jau pas mus kolchoze prasi- ^^§4 vaikui palikau — pa

dėjo darbvmetis —rugiapjūtė, siūs*®® Jam tada, kai paaugs., 
tai visi labai užsiėmę, skubame Džiaugėmės dovanom mes visi, 
nuplauti kolchozo rugius. Žinai, Tėvokas visiems rodo pypkę ir 
broliuk, ir mes nusipjovėm sa- duoda parūkyti, o megzthų ne- 
vo sklypelio rugius ir supiovėm ^®ja ir giria, kad labai šiltas.” 
net 4 kanas. Tai- bus duonos ♦‘k vabtybė bOty «HprBs- 
pysei metų. Tik šiemet labai 
m*astos bulvės, tai kita pusė 
duonos bus menkesnė. Taio 
nat turime avižų ir truputį mie
žiu. tai bus iš ko pasidaryti ir 
alučio ir miežiniu blynu- Dar 
braškių. Iš 3 ežių priskynėm 
50 kg. uogu, o 'kiek suvalgėm!”
Nuskendę laiškai ir pypkė iš A- 
merikos:

“Seniai iau berašiau jums 
Jp’ška. bet ir t’os, kuriuos oa- 
rašiau, iūs negavote, tur būt,, meluoja, pas mus tiek daug 
jie nuskendo jūroie. Tai dar duonos ir papirosų, kad ir eilė- 
karią bandau rašyti keletą žo
džiu — eal nueis mano padė- 
k/»« žodžiai už jūsų dovanėles. 
Žinote, kaip dabar gražu ir šil
ta su tuo megztuku, cigaretes

nė
“Su giminėm tai retai susi

tinkam, nes nėra laiko. Žinote, 
kad pas mus laikas apribotas, 
nes reikia dirbti kolchoze. Tai 
mes dirbame, plėšiame, kad tik 
mūsų valstybė būtų stipresnė, 
kad tik daugiau turėtume duo
nos. Duona pas mus tai pigiv 
ir jos daug yra. Kai jūs, bro
lau, prašote parašyti, ar pas 
mus yra eilės prie duonos ir 
papirosų, tai jūsų laikraščiai

Marija, žinote, brolau, Portuga
lijos miestelį Fatimą, tai ir pas 
mus Janonyse tas pats.” 
Po Kubos:

“Mes gyvename po senovei. 
Nuo laukų (gruodžio pradžioje) 
jau nuėmėme kolchozo javus, 
jau baigiame iškulti. Tik, va, 
buvo sudrumstęs ramų gyveni
mą tas Kenedis su Kuba, čia 
jau buvome visai strioke. Na, 
o dabar vėl ramu, mat pabijo
jo mūsų didžios šalies ir pasi
žadėjo nepulti Kubos*, o mūsų 
šaliai išsivežti keletą raketų iš 
Kubos, žinoma, nesudaro dide
lių sunkumų”.

igęsu*ti«nBwi

VIENŲ VIENI
REZISTENCIJOS KOVOSE 

ll=== " . ■ ”

(8)
‘ Mokytojam perauklėti gimnazi

jose po pamokų įvestas VKP (b) istorijos skaitymas 
ir aiškinimas, rengiamos mokytojų konferencijos, ku
riose šalia lietuvių partinius dalykus aiškino ir rusai 
lektoriai. Universitete įvestas specialus konstituci
jos kursas. Pakeista ir pati mokyklos sistema pagal 
sovietinį pavyzdį — vietoj veikusio pradžios ir aukš
tesniojo mokslo 13 metų, įvestas sovietinis tipas — 10 
metų. Įvesta speciali programa rašytojam perauklėti: 
kas ketvirtadienis buvo dialektinio materializmo pa
skaitos, kurias skaitė rusai profesoriai Kaširinas ir 
Kursą novas; beveik kas šeštadienis atvykdavo kas 
nors iš Stalino laureatų. Tačiau originalinės kūrybos 
nebuvo sulaukta; buvo tenkinamasi vertimais iš rusų 
— kaip ir teatro repertuarui.
(Genocidas sovietizacijos spartinimo įrankis. Okupa
cija buvo vykdoma raudonosios armijos smurtu, so
vietizacija saugumo. NKVD, teroru. Saugumo prieky
je stovėjo komisaras vyr. majoras Gladkov ir jo pa
vaduotojas majoras Bykov. Apskrityse saugumo prie
kyje buvo taip pat enkavedistai rusai. Jų diriguoja
mi ir įsakomi formaliai veikė A. Sniečkus kaip sau
gumo departamento direktorius, paskiau A. Guzevi- 
čius kaip vidaus reikalų komisaras.

Deportacijos iš Baltijos kraštų buvo suplanuotos 
Maskvoje iš anksto 1939.X.10, kada Kremliuje buvo 
surengtas priėmimas Lietuvos delegacijai, pasirašius 
savitarpinės pagalbos sutartį, tuo pačiu metu buvo 
rašomos NKVD instrukcijos, pasirašytos 1939.X .1 1 
apie priešsovietinio elemento likvidavimą Lietuvoje, 
Latvijoje ir -Estijoje. Pagal tas instrukcijas paskiau 
buvo rasotai kiti įsakymai rusų ar lietuvių vardu:

Broleli, gal tu pagalvo- 
pas mus kviečiai neau- 
jie auga, tik jų mažiau 
mūsų kolchozo dar ne-

LIETUVOS kofchozininkas degasi iš Amerikos atsiųstą pypkę.

A. Sniečkaus 1940.VII.7, A. Guzevičiaus 1940.XI.28 
apie antisovietinio elemento sąrašų sudarymo trūku
mus Gladkovo 1941 .VI. 16 i^ V. 17 apie anstisoviętio 
elemento surašymus, Serovo 1941.VI.4 apie antisovieti
nio elemento suėmimą ir deportavimą. (Tie įsaky
mai, vertimai, yra paskelbti Report... III.)

Žinias apie antisovietinį elementą rinko per par
tijos narius, komjaunuolius, namų valdytojus, specia
lius prievarta verbuotus agentus kiekvienoje įstaigo
je, įmonėje, profesijoje. O priešsovietiniu elementu 
buvo laikomi toki asmens:

1. Visi buvę prieštarybinių politinių partijų, or- 
ganizacijt} ar grupių nariai: trockininkai, dešinieji 
eserai, menševikai, socialdemokratai, anarchistai ir p.

2. Visi buvę tautinių—šovinistinių prieštarybi
nių partijų organizacijų ir grupių nariai: tautinin
kai, jaunalietuviai, voldermarininkai, liaudininkai, 
krikščionys demokratai, nacionalistų teroristų ‘Gele- . 
žinis Vilkas’ organizacijos nariai, katalikų teroristų 
“Baltojo Žirgo” organizacijos nariai, studentų akty
vistų korporacijos nariai, Šaulių Sąjungos aktyvas ir 
P-

3. Buvę žandarai, policininkai, buvę tarnautojai 
politinės ir kriminalinės policijos ir kalėjimų prižiū
rėtojai.

4. Buvę caro baltosios, Petliuros ir kitų armijų 
karininkai.

5. Buvę Lietuvos ir Lenkijos armijų karininkai 
ir karo teismo nariai.

6. Buvę politiniai banditai, baltosios ir kitų prieš
tarybinių armijų savanoriai.

7. Išbraukti iš komunistų partijos ir komsomolų 
nūs i kai tusieji partijos nariai.

8. Visi perėjūnai, politiniai emigrantai, remigran- 
tai, repatriantai ir kontrabandistai.

9. Vįsi svetimų valstybių piliečiai, svetimų vals
tybių firmų atstovai, svetimų valstybių įstaigų ben
dradarbiai, buvę svetimtaučiai; buvę užsienio valsty
bių, firmų koncesijų ir akcinių bendrovių tarnautojai.

10 Asmens, turį asmeninių susirašinėjimų su už
sieniu, pasiuntinybėmis ir konsulatais, esperantistai 
ir filatelistai.

11. Buvę valstybių departamentų tarnautojai 
(nuo referento ir aukščiau).

AMERIKOS PINIGAI KUBAI
Kongresas yra Kubos -sujau- 

y- dintas ir dėl kitos priežasties.
J. Tautos numatė duoti Kubos 

-žemės ūkiui 11.6 mil. dol. Tų 
pinigų 40 proc. sudeda Ame
rika. Amerikos atstovas J.T. 
komisijoje protestavo prieš pi
nigų davimą. Prezidentas ir jo 
vyriausybės nariai aiškino Ame
rikos visuomenei, kad nė vie
nas Amerikos Penny nebus duo
tas Kubos reikalam- Kongreso 
nariai aiškinimą priėmė su 
nepasitikėjimu, nes tik teoriš
kai galima, kad Amerikos pi
nigai bus skirti pvz. Afrikai, o 
kitų kraštų duoti pinigai bus 
duoti Kubai. Atskiri Kongreso 
nariai reikalavo ar nutraukti pi
nigus J. Tautom, ar net visai 
pasitraukti iš J. Tautų- Vyriau
sybė to negali padaryti, tačiau 
tie balsai rodo, kaip nuotaikos 
yra įtemptos.
KUBOS PIRMAS TAIKINYS— 
VENEZUELA

Kuboje treniruoti komunis
tai labiausiai riaušes kelia Ve- 
nezueloje. Vasario 12 keletas 
komunistų jūrininkų pagrobė 
Venezuelos laivą. Dabar jie at
plaukė jau į Braziliją. Brazili
ja laivą gražins Venezuelai, 

buvo atlaidai Judo ir Simano, o piratam suteiks azyjį kaip bra- 
bet žmonių nedaug buvo. Ma
tote, mes, norėdami daugiau už
dirbti, dirbame ir sekmadie
niais.”
Kuba ir Skiemonys:

“Tas jūsų prezidentas tik 
mūsų neužpuolė, kad jį kur. 
Tai gerai dar, kad pabijojo mū
sų ir nusileido, o jeigu būtų 
nenusileidęs, tai kažin, brolau, 
gal ir būtumėte subyrėję nuo 
mūsų raketų, nes, matot, rake
ta neskiria gero žmogaus nuo 
blogo.

“Taigi, brolau, melskimės ir 
pasninkaukime, nes taip nori

se nereikia stovėti, o miltų 
kvietinių valsuotų, tai nors ma
šinomis vežk. Mes Kalėdom tai 
dar nepirksime miltų, nes per
nai iš Vilniaus atvežė, tai dar 
ir dabar turim . ■. Tai 
giau ir bereikia, 
žmogus ir norėk.
Rudens vaisiai:

“Pas mus šiemet buvo labai 
daug lietaus — pavasarį lijo, 
vasarą lijo, na, ir ruduo lietin
gas. Bulvių nedaug prikasėme, 
javus dar tik dabar baigia nu
imti (spalio mėn. Red.) nuo 
laukų, rugius dar neseniai pasė
jo, bet ir tai šlapiai, tai kažin 
kaio bus kitais metais-

“Mes savo rugius iškalėme, 
tai prikalėme tris centnerius, 
bulvių daug supuvusių šiemet, 
tai prikasėme perpus mažiau 
kaip pernai. Rugių 
tris centnerius po

ko dau-
tik gyvenk

pirkau dar 
25 rublius 

centneri. Pereitą sekmadienį

žilai padarė portugalų piratam, 
pagrobusiem Santa Maria lai
vą. Spėjama, kad laivo grobi
mu ir sprogdinamom bombom 
komunistai norėjo sukliudyti 
pirmiausia prezidento . Betan- 
court kelionę į Washingtoną.

— Chilėje vyskupai uoliai da
lina bažnyčiom priklausančias 
žemes. Ne dovanai. Per 20 me
tų turi išsimokėti. Mokėti pra
deda po dvejų metų. Palūka
nos 6 proc- Tenai laikoma la
bai lengvos sąlygos, nes pa
prastai palūkanos siekia iki 20- 
25 proc. metam-

13. Buvę Raudonojo Kryžiaus darbininkai ir Len
kijos tremtiniai.

13. Įvairių konfesijų dvasininkai (popai, kuni
gai), sektantai ir religinis aktyvas.

14. Buvę bajorai, dvarininkai, pirkliai, bankinin
kai, prekybininkai (kurie naudojasi samdomu darbu), 
įmonių valdytojai, viešbučių ir restoranų laikytojai” 
(Biržų NKVD viršininko P. Liso raštas 1941.1.30).

Pirma masinio suėmimo banga buvo 1940.VII. 
11-12 naktį. Buvo suimta 2,000 veikėjų pagal A. 
Sniečkaus patvirtintą 1940.VII.7 slaptą “Priešvalsty
binių partijų: tautininkų, voldemarininkų, liaudinin
kų, krikš. demokratų, jaunalietuvių, trockistų, social
demokratų, eserų, šaulių ir k. vadovaujančio sąstato 
likvidacijos paruošiamųjų darbų ir operatyvinį likvi
dacijos .planą”, įvykdytą “vienu laiku .visoj Lietuvoj, 
naktį iš liepos 11 į 12, 1940 m.” Suimtieji buvo lai
komi kalėjimuose ir paskui nuteisti už akių sunkie
siem darbam į Rusijos tolimuosius rytus ar šiaurę 
daugumas 8 metam. Toliau suimtųjų skaičius buvo 
didinamas individualiai.

Antras masinis suėmimas ir jau tiesiog deporta
vimas į Rusiją buvo 1941 .VI. 14-18, išvežusi 34,260 
įvairaus amžiaus vyrų, moterų ir vaikų bestiališku 
žiaurumu. “Drauge, kenčiame neapsakytai, trūksta 
vandens ir oro, bet didžiausias smūgis — mūsų šei
mas suskaldė, nežinau, ar išlaikys mūsų širdys”. Ki
tas savo draugui komisarui: “Daktare, sveikinu iš pa- 
selenų ešelono. Gyvename blogesnėse sąlygose negu 
gyvuliai: trūksta oro, trokštame, badaujame. Už ką? 
Pagaliau, jei jau mums tūkstančiams suaugusių kiek 
galėtų taikinti bausmę, tai už ką kenčia maži vaikai? 
Jei jau norėjote mus išžudyti, tai reikėjo rasti gra
žesnį būdą skiepijimą bacilomis ir būtų iškart 
baigta” (Iš laiškų, cit. L. Arch.).

Buvusio komisaro Glušausko liudijimu, Maskva bu
vo pareikalavus išgabenti 700,000 lietuvių. Naujas de- 

joortacijų bangas nutraukė užėjęs Vokiečių karas su 
Sovietais. Tačiau karo pradžioje kalėjimuose ir kon
centracijos stovyklose laikomus kalinius bolševikai 
ėmė masiškai žudyti — Kretingoje, Petrašiūnuose, 
Praveniškėse, Panevėžyje, Raseiniuose, Sargėnuose, 
Rainių miškely, Smėlynėje prie Gervenės rasta nužu
dytų lietuvių 1,114.

Deportaciiom vadovauti buvo . atkomandiruota 
speciali NKVD karininkų grupė iš Maskvos. Visos 
akcijos patikrinti buvo atvykęs slapta į Rygą ir Sta
lino asmeninis sekretorius Malenkovas, įsakydamas 
vartoti šautuvus ir kulkas, jei nėra pakankamai va
gonų'Suimtiesiem pervežti. Po deportacijų operacijos 
grįžusius į Maskvą NKVD karininkus priėmė Stalinas 
ir Kalininas ir apdovanojo ordinais (Ilja Molino, bu
vusio NKVD majoro, dalyvavusio toje akcijoje, liu
dijimas). o
4. TAUTINĖ REZISTENCIJA
a. Diplomatinė

“Liaudies” seimui 1940.7.21 nutarus prašytis į 
Sovietų Sąiungą — galutinai aiškėjo sovietinė klas
ta. Tada 1940.7.21-23 Lietuvos atstovai Berlyne, Ber
ne, Buenos Aires, Londone, Romoje, Stockholme, Wa- 
shingtone, Vatikane, Vichy įteikė notas, protestuoda
mi prieš Sovietų Sąjungos agresiją ir okupaciją. Tai 
pirmas formalus diplomatinis pasipriešinimas, nes vy
riausybė nebuvo to padariusi, Sovietam Lietuvą oku
puojant. “Savo protestais Lietuvos diplom. atstovai, 
kurie tada dar visi buvo savo diplomatiniuose postuo
se, iš vienos pusės — formaliai nunuogino prieš visą 
pasaulį tą sovietinio okupanto mėginimą užmaskuoti 
jau prieš tai jo įvykdytą agresiją prieš Lietuvą, iš 
antros pusės — autoritetingai pažadino pačią lietu
vių tautą nepasiduoti nevilčiai ir ruoštis visuotiniam 
pasipriešinimui jos laisvės žudikams” (K. Škirpa, Į 
Laisvę. N. 27 -64).

K. Škirpa taip pat mini, kad žinia apie diplomatų 
protestus pasiekė ir Lietuvos žmones. “Lietuvos dipl. 
protestą Berlyne įteikiau Vok. Užs. Rkl. Min-jai lie
pos 22 d. ir pasiunčiau Kaunui atvirą (nešifruotą) 
telegramą sekančio turinio: /Dabartinį seimą, kaip 
rinktą po svetima militarine okupacija ir svetimos 
valstybės priespauda, užslopinant kitokios negu komu
nistų partijos nuomonės reiškimą, skaitau nekompe- 
tetingu reikšti bet kuriuo klausimu mūsų tautos tik
rąją valią. Protestuoju prieš jos padarytus liepos 21 
d. nutarimus įvesti Lietuvoje Sovietų santvarką ir 
Lietuvą įjungti į Sovietų Rusijos sąstatą, tuo panai
kinant Lietuvos vastybinę nepriklausomybę.

(Bus daugiau)



Vyčių ch’oras Clevelande
Negali sakyti, kad Alto sky

riaus valdybai, kuri jau eilė 
metų vis ta pati, Lietuvos ne
priklausomybės šventės tinka
mas paminėjimas' nerūpėtų. 
Rūpi Bet nusistojo tvarka, iš 
kurios neiškrypstama. Minėji- 
mas pradedamas pamaldomis. 
Tad ir šiemet jos įvyko abie
jose lietuvių bažnyčiose. Orga
nizacijos atsiunčia vėliavas. Ir

• šiemet jos atneštos į šv. Jurgio 
bažnyčią, kur telkiasi lietuvių 
daugumas. Muz. Pr- Ambrazo 
vadovaujamas parapijos choras 
duoda lietuviškų giesmių ir 
šiemet jas girdėjom. Pamoks
lai pasakomi šventės mintimi, 
šiemet juos abu pasakė kle
bonai — kun. B. Ivanauskas ir 
kun. J. Angelaitis. Paskaitinin
kais kviečiami svečiai, šiemet 
buvo pakviesti J- Audėnas iš 
New Yorkp ir kongresmanas 
Ch. A. Vanikas. Meninei mi
nėjimo daliai atlikti kviečiamas 
koks nors kolektyvas, šiemet 
atvyko Lietuvos vyčių choras 
iš Chicagos. Priimamos rezoliu
cijos ir renkamos aukos; ir šie
met tai padaryta. Į minėjimą 
nemaža ateina tokių, kurių lie
tuviškame gyvenime šiaip ne
matom. Ir šiemet metinę patrio
tinę pareigą, kaip kokią vely
kinę išpažintį, jie atliko-

Kai kurie minėjimo momen
tai taip pat verti ir atskiro dė
mesio.

Visų pirma muz. Alf. Mikuls
kio vadovaujamo Čiurlionio an
samblio pasirodymas televizi
joj. Gražiai jie ekrane atrodė, 
Mikulskis įspūdingai dirigavo, 
mielai nuskambėjo lietuviška 
daina. Adv. J. Smetona, prista
tytas kaip liet, bendruomenės 
atstovas, supažindino su pačia 
Nepriklausomybės švente ir jos 
programa.

Vyčių choras — Clevelandui 
naujiena; Nedidelis savo skai
čium, vidutinis balsine medžia
ga, nesiekiąs didesnių polėkių 
ir nepasižymįs dinamika, jis 
savo programą, sudarytą dau
giausia iš įvairių kompozitorių 
harmonizuotų mūsų liaudies 
dainų, atliko visai įmanomai- 
Du geri šio choro bruožai — 
tai kad jis drausmingas savo 
dirigento Fausto Strolios mos
tams ir kad jo atliekamų dai
nų tonai švarūs. Kai kurios dai- 

■ nos buvo atliktos su soliste ir 
solistais; deja, niekas jų klau
sytojams nepristatė. Pianinu ly
dėjo Jonas Byanskas, neretai 
per garsiai girdimas dėl piani
no iškišimo į priekį. Išlepintos 
Clevelando lietuvių publikos 
choras neapvylė, o tautinė jo 
reikšmė didelė — jame nema
ža dalis dainuoja ir tokių lietu
vių, kurie lietuviškai jau nekal
ba. Clevelando vyčiai savo Chi
cagos draugams po programos 
įteikė gėlių, o kalbą jų vardu 
pasakė J. Sadauskas, šis mo
mentas padvelkė privatiškumu, 
būdingu senosios mūsų išeivi
jos organizacijoms- Bet publika 
suprato vyčių, jausmus, tad ir 
jų tarpusavio pasilabinimą pri
ėmė palankia nuotaika. ■ “

Buv. nepriklausomos Lietu
vos žemės ūkio rhinisterio, da
bar Vliko ir Lietuvos Laisvės 
Komiteto nario J. Audėno pra
nešimas laikėsi tradicinėse ri
bose: pasaulyje vykstą lūžiai 
privesią taip pat prie lūžio ir 
Lietuvoj, čia glūdinti Lietuvos 
laisvės kovęs prasmė. Bet ne
apsieita ir be patempimų į sa
vo pusę, pvz., kad dr. V. Ku
dirka vienintelis tetikėjęs Lie
tuvos prisikėlimu. Niekas nea-

■ bejojame Kudirkos pranašumu 
•bei idealizmu, bet Lietuvą į pri
sikėlimą vedė ne jis vienas — 
Lietuva tikėjo ir knygnešys, ir 
lietuvė motina “vargo mokyk
los“ mokytoja, ir kiekvienas, 
kurio už lietuvišką veiklą lau
kė kalėjimas ir Sibiro trem
tis.

Krito į Skį šeimininkų, minė
jimo rengėjų, nervingumas: ne
minėdami vardais, bet pabrėž
dami. kad “juos“ visi žiną, jie

barė “pašalinius” aukų rinkė
jus, kai šią teisę į visų kišenes 
teturįs vienui vienas Altas- Nie
kas nepavydime Altui aukų, ir

daugiausia. Bet visi taip pat ži
nom, kad Altas dėl jam pa-, 
čiam gerai žinomų priežasčių 
visų neapjungia ir gyvosios lie
tuvių visuomenės aspiracijų 
dažnu atveju nebepatenkina. 
Štai kodėl atsiranda Lietuvos 
laisvei dirbančių šalia Alto — 
Lituanus, Los Angeles komite
tas, Bendruomenė... Negi 
juos turime mesti už tvoros? 
Būtų idealu susitarti ir bendra
darbiauti. Visuomeninės taikos 
ir draugystės pagrindas turėtų 
būti kompromisai, respektuoją 
visų motyvus ir tikslus. Bet 
pamėginkite susitarti su Altu! 
Tačiau Vasario 16 yra visų lie
tuvių valstybinė šventė, ir vie
nos pusės nervingas šveistyma- 
sis priekaištais šios šventės 
nuotaikos nekelia- Tai labai 
ryškiai buvo galima justi ir šių 
metų minėjime Clevelande.

Demesį labai blaškė pašali
nių žmonių nuolatinis vaikščio
jimas į sceną programos metu. 
Bet dėl šio įkyraus nepagarbos 
demonstravimo kalti ne rengė
jai.

Ateities klubas vasario 9 su
sirinkime išsirinko naują val
dybą: A. Aidis, S. Akelaitienė,

V. Kasperavičiūtė, J. Mikams, 
ir K. Vaičeliūnienė. . .»■.

paprastą ateitininkų konferen
ciją, šaukiamą " birželio mėn, 
New Yorke, išrinkti: A-Ąidis,

rekdjai ateinančiais metais pir-

nes mokyklos tautinių šokių 
grupė, vadovaujama Ingridos 
Stasaitės, akordeonu palydima 
A. Baliūno, dalyvavo amerikie
čių stovyklautojų trečiojo re
giono konvencijos baigimo pro
gramoj Carterio viešbuty ir su-

rektoriai: Ig. Gatautis, St Hala- 
burda, Br. Bernotas, J. Apana
vičius, f. Šukys, Ą. Banys, St 
Mačys ir E. Šamas.

PIRMOJO *v. Antano gimnazijai remti būrelio valdyba. H k. i d. sūdi: Z. Snarskis, M. Watkins — pir
mininkė, TSv. J. Gailiutis — provincijolą*, O. Snarskmnė, TČv. Juvenali* Liauba; stovi: J. Tamošauskas, 
J. Watkin* ir J. Bruožis. Trūksta: V. Kielienč* — pirmininkė*, B. Tamošauskienės ir J. Kietos.

Į IŠ VISUR Į f
7.9

Užgavėnių blynus vasario 9 
lietuvių salėj surengė lietuviai 
budžiai, programoj duodami 
B. Sruogos legendą “Giesmė 
apie Gediminą“. Dekoracijas 
piešė dait K. Žilinskas.

A a. inž. Pijaus J- Žiūriu var
du vietoj gėlių ant jo kapo Lie
tuvių Fondui surinkti 265 dol. 
Juos sudėjo 19 aukotojų. Pini
gai fondui išsiųsti per JAV LB 
centro valdybą, kad ji turėtų 
atitinkamą sprendžiamąjį balsą.

(S)

ŠVEICARIJOS LIETUVIŲ VEIKLA
Šveicarijoje lietuvių gyvena 

labai mažai, ir tie patys yra iš
sibarstę po įvairias vietas. Re
guliariai kas mėnesį susirenka 
tik Berno ir apylinkės lietuviai. 
Bendrai visi susitelkia tik Va
sario 16 proga.

Šiemet toji šventė įvyko Ber
ne. Akademikų bendrabučio 
koplytėlėje mišias aukojo Sit- 
teno kunigų seminarijos profe
sorius kun. Juraitis ir pasakė 
pamokslą. Po pamaldų lietuviai 
susirinko Bristolio viešbutyje 
pietų.

Minėjime paskaitą skaitė dr. 
J Grinius, atvykęs iš Miunche
no. Savo paskaitoje jis palietė 
Lietuvos respublikos sociali
nius idėjinius pagrindus-

Paskaitą palydėjo dvi dekla
macijos ir trys tautiniai šokiai, 
kuriuos atliko Staniulienės, iš 
Ziuricho, vadovaujama šveica- 
riečių grupė. (Grupėje yra tik 
dvi lietuvaitės, o 14 šokėjų yra 
šveicarų).

Bendruomenės metinis susi
rinkimas buvo atliktas po 
nėjimo. Perrinkta ta pati 
dyba, kuriai pirmininkauja 
dr. A. Kušlys. Vadovaujant
dicinos ir veterinarijos- gydyto
jams, Lietuvių Bendruomenės 
veikimas atsigavo. Atsigavo ir 
lietuvių-latvių-šveicarų fondas, 
kuriam lietuvius atstovauja dr. 
P. Radvila. Fondas vėl pradėjo 
Vasario 6 gimnazijai siųsti au
kų. ELI

mi- 
val- 
vet. 
me-

PIRMASIS BŪRELIS ŠV. ANTANO GIMNAZIJAI REMTI
Vasario šešioliktosios šven

tės proga Kennebunkporte sve
čiavosi pirmojo šv. Antano 
gimnazijai remti būrelio valdy
ba: Watkins, Tamošauskai, J. 
Bruožis ir Snarskiai. Negalėjo 
atvykti Kielai, bet prisiuntė 
berniukams dovanų.

Šis pirmasis būrelis deda vi
sas pastangas patraukti kiek ga
lima daugiau narių, kad tuo pa
dėtų išlaikyti šį lietuvišką švie
timo židinį. Valdyba vos susi
organizavusi jau patraukė dide
lį narių skaičių ir planuoja 
kiek galima plačiau išvystyti 
veiklą. Kovo 24 pramatytas bū
relio visuotinis narių susirinki
mas su menine programa, ku
rią išpildys šv. Antano gimna
zijos sekstetas. Gegužės 26 ruo
šia visai kolonijai koncertą, ku
riame dalyvaus gimnazijos cho
ras ir kitos jos meninės pajė-

gos-
Sis pirmojo būrelio entuziaz

mas paskatino ir kitas koloni
jas organizuoti panašius būre
lius. Šv. Antano gimnazija di
džiąja dalimi išsilaiko iš lietu
vių ir pranciškonų geradarių au- 

' kų. Ypatingai dabar didžiai svei 
kiūtinąs panašių būrelių steigi
mas, kai pranciškonai pačiuose

HOMESTEAD, PA.
Petras ir Vincenta Stulgins- 

kai minėjo savo vedybinio gy
venimo 60;metų sukaktį. Home- 
steado ir Dųkėnų lietuviai lin
ki jiems dar daug metų pagy
venti.

Mūsų klebonas kun. P. Plan- 
tes, pailsėjęs atostogose, grįžo 
prie savo darbo.

Sanatna

Kuraitis, V. žemaitis, R. Gudinskas, B. Sudžinskas, V. Vitkauskas; antroje eilėje: J. Šipaila, t— čiapas, 
P. Kvietys, R. Romėnas, R. Petrauskas.

MOKSLO METAM ĮPUSĖJUS
Šv. Antano gimnazijos moki

niai su nekantrumu laukė savo 
semestrinių pažymių paskelbi
mo. Ir štai vieną rytą gimnazi
jos skelbimų lentoje radome vi
sus savo džiaugsmus, laimėji
mus ir nusivylimus. Kai kurie 
buvo raudona žvaigždute pažy
mėti — tai gimnazijos garbės 
moksleiviai, baigę semestrą — 
90-96 pažymiu. Matėsi ir kitų 
raudonų ženklų, bet jie skelbė 
pavojaus signalus, jog iš vieno 
ar kito dalyko semestre nepra
eita. . .

Ne visų vienodi buvo punk
tualumo, tvarkingumo ir elge
sio pažymiai Norint gauti aukš
tą punktualumo pažymį, rei
kia visur laiku suspėti; pasižy
mėti tvarkingumu, reikia mo
kėti gražiai lovą pakloti, spin
teles sutvarkyti, batus nusiva
lyti. O ką besakyti apie elgesio 
ir drausmės tinkamą išlaikymą. 
Reikia visą savo jaunystę pa
lenkti dienotvarkės taisyklėm.

Semestrui pasibaigus, Tėvas 
Rektorius vienus pagyrė, kitus 
padrąsino, primindamas, jog

žiemos speiguose plečia šv. 
Antano gimnazijos bendrabučio 
patalpas ir stato didžiulę spor
to- salę,s be kurios neįmano
mas berniukų auklėjimas. Wor- 
cesteriui tenka garbė, pirmie
siems pradėjusiems organizuo
tai prisidėti prie šio gražaus lie
tuviško mokslo židinio išlaiky
mo. S.J.

BALTIMORĖS ŽINIOS
Lietuvos nepriklausomybės 

minėjimas
Šiais metais Vasario 16 mi

nėjimas Baltimorėje praėjo pa
kilia nuotaika, nes dalyvavo di
delis skaičius žmonių, šeštadie
nį, vasario 16, tarybų organi
zacija suruošė balių, i kurį at
silankė miesto majoras, senato
riai, kongresmanai ir kiti aukš-

— Daytono lietuvių šv. Kry
žiaus parapijos misijos bus ko
vo 7-12 d-d. Pamokslus sakys 
kun. St- Raila, Lietuvių Religi
nės Šalpos reikalų vedėjas.

— Kun. Saliamonas Kaunas 
mirė vasario 11 Feuchte, Vo
kietijoje. Palaidotas vasario 14 
miesto kapinėse. Velionis buvo 
gimęs 1895 sausio 13, priklau
sė Vilkaviškio vyskupijai, į ku
nigus įšventintas 1922.

— Hamburge, Vokietijoje, 
Lietuvių Bendruomenė suren-

• gė Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimą vasario 23. Paskaitą 
skaitė dr. P. Karvelis. Tauti
nius šokius ir montažą atliko 
Vasario 16 gimnazijos moki
niai, vadovaujami E. Tamošai
tienės. Lietuviškas dainas dai
navo Maria Panse-Simaniukšty- 
tė.

— Lietuvių Fondo antros 
šimtinės narių stambesni įna
šai: Dr. Vacio Šaulio, Chicago, 
III., 250 dol., Kun. Jono Vė- 
lučio, Chicago, III, 400, Dr. Vy
tauto Melnyko, La Grange, III. 
500. LB Waterburio apylinkės 
dviem įmokėjimais viso 1.000 
dol.

— Kun. St. Yla, Švč. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo seserų ka
pelionas, paruošė knygą apie 
300 psl apimties — ‘Mergaitė’ 
— brendimo metai. Leidžia Im- 
maculata Press leidykla Putna- 
me.

Visi lietuviai kviečiami kuo 
gausiau dalyvauti.

Sodaliečių susirinkimas bus 
kovi 3, sekmadienį, po 8:30 v. 
mišių šv. Alfonso mokyklos sa
lėje. Nauja valdyba supažindins 
su šių metų veiklos planais.

Ateitininkai šv. Kazimiero

Ekskursija į New Y orką, su
rengta C.Y.O. vasario 22-24 die
nomis, praėjo sėkmingai- Ap
lankė New Yorko įdomesnias 
vietas ir keletą Broadwayaus 
vaidinimų. Grupė moterų iš šv. 
Alfonso parapijos dalyvavo to
je išvykoje.
< Staci jos-Kryžiaus Keliai gavė
nios metu lietuviškai bus eina
mi sekmadieniais 4 v. popiet. ■ ii valdininkai. Jie pasakė gra

žias sveikinimo kalbas, linkėda
mi lietuviams greitu laiku susi
laukti laisvės. Baliuje žmonių 
dalyvavo apie pustrečio šimto.

^ękmadienį, vasario 17, lie
tuvių parapijos bažnyčioje kun. 
A. Dranginis aukojo iškilmin
gas mišias už žuvusius dėl lais
vės. Prieš tą sekmadienį para*

šventę mini kovo 3. Dalyvauja pijos klebonas prel. L. Mende- 
8:30 v- mišiose šv. Alfonso jįs iš sakyklos apibudino mūsų 
bažnyčioje. Po mišių parapijos tėvynės nelaimę ir paragino at
šalėję bus pusryčiai ir susirin
kimas.

Šv. Vardo draugijos vyrai ko
vo 10 po 8:30 v. mišių rengia pavyzdžių įrodė, nes pats pir- 
metinius pusryčius. Vyrai kvie
čiami dalyvauti su savo žmono
mis. Bilietus prašom įsigyti iš 
anksto klebonijoje arba pas 
draugijos valdybos narius.

Zigmantas Tvaronas, senos 
kartos lietuvis, staiga mirė sa
vo namuose vasario 15 Pasade- 
na, Md. Velionis turėjo 48 me
tus ir buvo geras muzikantas, 
skambindavo fortepijonu. Ge
dulingos mišios už jo sielą bu
vo šv. Alfonso bažnyčioje vasa
rio 19. Palaidotas Holy Redee- 
mer kapinėse. Liko nuliūdusi 
dukra Katrina, sūnus Zigmun- 
das ir velionio tėvai.

Jurgis Nasiukaitis, senos 
kartos lietuvis, staiga mirė sa
vo namuose vasario 19. Velio
nis buvo ištarnavęs kariuome
nėje 30 metų. Iš kariuomenės 
išėjęs, apsigyveno Coleman gat
vėje. Turėjo 68 metus. Penki 
kunigai aukojo gedulingas mi
šias už jo sielą šv. Alfonso baž
nyčioje vasario 22. Palaidotas 
Holy Redėemer kapinėse. Liko 
nuliūdusi žmona Agnietė ir 

visiems dar yra progos per ant- dukra Viktorija.
rąjį semetrą pataisyti, ko trū- Marcijona Padvarskienė, se
ko, kitiems išsilaikyti gerame, nos kartos lietuvė, paskutinius 
Garbės moksleivių eilėse yra: savo gyvenimo metus praleidu-

V. Žemaitis (96), Bronius Su- 
džihskas (96), L. čiapas (94), 
K. Mačiu laitis (93), J. Šipaila 
(92), R. 
kauskas 
(91); P 
rauskas

Be šių yra dar labai .gražių 
rezultatų pasiekę moksle: R. 
Ambrozaitis. J. Petraitis. K. 
Kuraitis, K. Stašaitis, A. Sku-

silankiusius į bažnyčią aukoti 
Lietuvos laisvinimo reikalams. 
Ne tuščiu žodžiu kalbėjo, bet.

mas paaukojo 25 dol. ir iš lan
kančiųjų bažnyčią surinko 250 
dol., kuriuos pasiuntė Altui. 
Prel- L. Mendelis tūkstančius su 
renka Dievo garbei ir gražią su
mą skiria tėvynės laisvinimui.

Neatsiliko ir Lietuvių Bend
ruomenė- Lietuvių svetainėje 3 
v. popiet buvo surengtas minė
jimas su menine dalimi. Žmo
nių prisirinko pilna salė. Po 
turtingos dr. V. Vyganto kal
bos buvo renkamos aukos, ku
rių surinkta 491 dol. Deja, kad 
tos aukos buvo išbarstytos, nes 
prieš renkant buvo paskelbta, 
kad gali aukoti, kam kas nori. 
Taip tos aukos ir išsiskirstė, 
vieni aukojo Altui, kiti Bend
ruomenei, Vlikūi, Vasario 16 
gimnazijai, Tautos Fondui, tau
tinių šokių grupei ir t.t. Tie, ku
rie- tikėjosi aukų gauti kuo 
daugiausia, gavo kuo mažiau
siai.* • K.K.

Ramonas (91), V. Vit- 
(91), R. Gudinskas 
Kvietys (90), R. Pet- 

(90).

si senelių prieglaudoje, mirė va
sario 21. Mišios už jos sielą au- 
kotos šv- Alfonso bažnyčioje 
vasario 23. Palaidota šv. Kry
žiaus apinėse.

Jonas Obelinis

čas, R. Danaitis, S. Pazniokas, 
G. Miceika, J. Kanapka.

Kęstutis MačiulaHis

PHILADELPHIA, PA.
Balfo skyrius vasario 2 pasi

kvietė iš Baltįmorės vaidintojų 
grupę, kuri, vadovaujama akto
riaus J. Kazlausko, suvaidino S 
Čiurlionienės 4 veiksmų kome
diją “Pinigėlius“, žmonių pri
sirinko pilna salė.

Ypatinga padėka priklauso 
Baltimorės dramos būreliui, ku
ris taip gražiai suvaidino kome
diją ir už tai neėmė jokio ho
noraro. Taip pat Balfo skyriaus 
valdyba dėkoja visiems vieti
niams, kurie taip nuoširdžiai 
savo darbu prisidėjo prie sėk
mingo Balfo vajaus. Balfo sky
riaus pirmininku yra A- Bachas.

VOKIETIJOS GERIAUSIA 
MUZIKOS DĖŽĖ

PILNAI AUTOMATIŠKAS 
ELEKTRONIŠKAS 
SUDERINIMAS

GERIAUSIAI SKAMBA 
VISAM PASAULYJE

Saba Model 400

Saba Model 1000

DA^AR S298

JAUTRIAUSIAS 
TRUMPOMS BANGOMS 

NUSTATYTI

NIEKAS TAIP GRAŽIAI 
NESKAMBA KAIP

VOKIŠKA KOKYBĖ 
VOKIŠKAS TIKSLUMAS

AM-FM
TRUMPŲ BANGŲ

• FONO STEREO DĖŽĖ

GERMAN
HI-FI

N. Y. — 1574 3rd Avė. <89 
EN 9 3366

Brooklyn — 58-24 Myrtle Avenue
EM 6-5450
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p Lietuvos vyčių 29 kuopos ats- 

. > tovai vasario 15 lankėsi pas 
miesto majorą Hugh J. Addoni- 

. zio, kuris pasirašė lietuvių die- 
• nos proklamaciją.

Šv. Kazimiero šventė mini- 
: ma kovo 3. Narių bendra komu- 

nija bus 10:30 v. švč. Trejybės 
bažnyčioje. Mišias aukos prel. 
Ig. Kelmelis, pamokslą pasakys 
P. Totoraitis, giedos šv. Cicili- 
jos choras, vadovaujamas K.

■ Bagdonavičiaus. Pusryčiai bus 
; šv. Jurgio salėje. Vadovaus Jo- 
. seph A. Sakevich. Svečiu kalbė

toju pakviestas prel. Thomas 
M. Reardon. Seaton Hali Uni
versiteto teisės mokyklos re
gentas. Jis yra taip pat St. Ja
mes parapijos klebonu Newar- 
ke- F.V.

WORCESTER, MASS-
Moterų sąjungos 5 kuopos 

: susirinkimas įvyko vasario 4. 
: Vaišes pravedė Ona Buckley. 

Dalyvavo ir jaunesnių kuopos 
narių. Dėl blogo kelio negalė- 

• jo daug kas dalyvauti.
Kovo 3 tuoj po mišparų pa- 

. rapijos salėje kuopa rengia sa
vo pobūvi. Pelnas skiriamas pa
rapijai.

Onai Puišienei padaryta akių 
; operacija.

Seimo rengimo komisija po-
sėdžiavo vaišingų Watkinų re
zidencijoje. Gaila, kad ne vi
sos narės dalyvavo. Komisijos 
pirmininkėm sutiko būti Mar
celė Watkins ir M. Delonis, 
rast. Ona Pallys, ižd. Marė že
maitis, spaudos komisijos pir- 
Joana Sepavich, lietuvių kal
bos korespondentė Stasė Sta- 
nelis, anglų kalbos — Julė Met- 
rik-Lukas. Priėmimo komisijos 
pirm. Leonė Carberry. Tillie 
Witkus ir Julė Metrik Lukas. 
Komisijų pirmininkės gali pa
sikviesti talkininkes. Kitame 
susirinkime paaiškės pilnas sąs
tatas. Rūtvilė

LOS ANGELES, C ALI F.
Lietuvos Nepriklausomybės

minėjimas
Vasario 16 šeštadieninė mo

kykla kartu su. parapijos mo
kyklos lituanistine klase šv. Ka
zimiero parap. salėje paminėjo 
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktį. Įvado žodį “Kaip lietu
viai dėl laisvės kovojo” tarė

• šėštad. mokyklos vedėjas I. Me- 
■ dziukas. Tolimesnę programą

atliko mokiniai, vadovaujami 
mokyt. 0. Razutienės, kuriai 
talkininkavo mokytojos B. Čiur
lionienė. A. Balsienė ir O. Gus-

• tienė. Programos pranešėja bu
vo D. Razutytė. šventei pritai
kintus referatus skaitė šeštad. 
mokyklos mokinės D- Kojely- 
tė ir D. Barauskaitė. Vyresnių
jų skvrių mokinių grupė padek
lamavo patriotinius eilėraš
čius. Malonaus juoko sukėlė pa
statytas J. Gliaudos trumpas 
vaizdelis “Po svetimu dangu
mi”. Dar buvo skvrių pasirody- 
mai. atliekant Vasario 16 ir 
Laisvės varpas, Kareivėliai. Lie
tuviukai ir kt.. pijaninu paly
dint muz. A. Narbutui. Moki-
mų grupė pašoko tautinių šo
kiu maninu skambinant 0. Ba
rauskienei. Minėjimas baigtas 
mokiniu choro d a i n o m is. 
Vadovavo O. Razutienė, akom- 
ponavo lituanistinės mokyklos 
VIII skyr. mokinys G. Gutaus
kas- (m)

Siuntiniai į LIETUVĄ ir kitus kraštus

BALTIC STORES LTD.
i . .

( Z. J U R A S i
• 421 Hadtney Rd., London E. 2, England — Tek SH 0-8734

’ • Tikra lietuviška bendrovė, vienintelė,' patarnaujanti 
tautiečiams jau virš 20 metų.

• Pariunčiame: Medžiagas, avalyne, gatavus rūbus, siu
vamas mašinas, maistą, ir visa kita, kas yra leidžiama.

• • Mes GARANTUOJAME KIEKVIENO SIUNTINIO
• PRISTATYMĄ LAIKE 3 SAVAIČIŲ. j

! • Mūsų padarytos sąskaitos, siunčiant siuntinius per
• irtus, suteiks Jums teisę, gauti mokesčio nuo Jūsų
I uždarbio sumažinimą (Income Tax).

• Pakvitavimą su siuntinio gavėjo parašu, pristatome 
kiekvienam siuntėjui.

Pasinaudokite mūsų geriausiu ir asmeniškų patarnavimu! Į
i • ______' ■ I

LIETUVIŲ DELEGACIJA pas Newarko miesto majorą. Iš k. i d. Ieva Trečiokienė, Juozas Balčiūnas — Lietuvos vyčių 29 kuopos 
pirm., majoras Hugh J. Addonizio, kun. Petras Tįtoraitis, Marija Stonis.

No. 37 ........................ $54.50 No. 25 $60.50

ELIZABETHO SKAUČIŲ SUKAKTIS
Kai 1953 pradžioje dvi Eli

zabetho (N.J ) jaunuolės ryžosi 
organizuoti mergaites i skau
čių eiles, nedaug kas tikėjo pa
sisekimu. Tačiau E. Kaminskai
tei įr R. Bartytei nei ryžto nei 
ištvermės netrūko: jos gavo se
serijos sutikimą ir Įsteigė skau
čių skilti, i kurią įsijungė 8 
mertaitės. Vadove buvo pak
viesta vyr. Sk- I. Veblaitienė. 
Dievui. Tėvynei ir Artimui idė
ja rado gvvą atgarsi vietos mer
gaičių tarpe. 1954 jos Įsteigė 
draugove, o nuo 1961 sudaro 
atskirą “Palangos” vietininkiją.
kuriai vadovauja seserys Gilan- kius. deklamuoja, ruošia sce-
da ir Ramutė Bartytės? Joms 
talkininkauja Birutė ir Vida 
Lanytės. Audronė Bartytė, 
Jūratė Veblaitytė. Jūratė Va- 
karietytė ir kitos. Vietininkijai 
priklauso 39 skautės. Dvasios
vadu visa laiką yra kun. J. ti, savuosius representuoti. Čia 
Pragulbickas. jos šoka tautinius šokius pa-

Tas dešimt metų buvo nuo- vergtųjų tautų savaįtės minėji

ELIZABETHO skautės. Gilanda Bartytė riša skautės kaklaraišti 
Birutei tikutei. Nuotr. V. Barčio.

HARTFORD, CONN.
Susituokė. Vasario 23 švč. 

Trejybės bažnyčioje susituokė 
Dalia Nenortaitė su Rimvydu 
Jaku. Satuokė kun. J. čekavi- 
čius, asistavo kun. V. Paulaus

latinio triūso metai- Plati skau
čių programa, siekimas aukš
tesniu laipsnių, pasiruošimai 
stovykloms — pareikalavo la
bai dau0 laiko ir energijos- 
Jaunuolės dar Įsteigė kiekvie
nais metais 2-3 kartus visuome
nei pasirodyti. Tai Kalėdų eg
lutės. kasmetiniai Motinos die
nos minėjimai ir jau tradicija 
virtusios Kaziuko mugės.

Skautės visad ten, kur tal
ka reikalinga: jos budi prie vė
liavų, talkina vietos lietuvių or
ganizacijoms menine programa. 
Jos dainuoja, šoka tautinius šo 

nos vaizdelius Vasario 16. Bir
želio liūdnųjų dienų minėjimuo
se, Bendruomenės dienose. Ne- 
sitenkindamos rūpintis vięn 
naminiais rūpesčiais, skautės 
išeina ir svetimiems pasirody- 

kas ir kun. B. Benesevičius.
Vestuvių vaišėse dalyvavo 

apie -300sveč;.ų. Gauta daug 
sveikinimų ir popiežiaus palai- 
minimas-

Jaunoji yra skautų veikėjo 
V. Nenorto, karininko, duktė, 
pati aktvviai reiškiasi skautuo
se. pasižymėjo moksle, studi
juodama chemiją Connecticut 
universitete.

Skautai savo darbu parodą ir 
Kaziuko mugę ruošia kovo 3 
parapijos mokyklos salėje.

Literatūros vakarą ir koncer
tą ruošia klubiečiai kovo 10 
klubo auditorijoje. Programą 
išpildys aktorius St. Pilka iš 
Chicagos. aktorius V. Žukaus
kas iš New Yorko ir garsėjan
tis dainininkas Prapuolenis iš 
Worcesterio.

Lietuviu legiono Sabonio pos
to kariai vasario 24 išrinko 
naują valdybą. Posto vadu ant
ram terminui ištinktas A. Ša- 
baika. . VJAK, 

me, čia jos rengia liaudies me
no parodėlę (kelinti metai iš 
eilės) Elizabetho miesto biblio
tekoje.

Tačiau didžiausias jų darbas 
— tai sugebėjimas suspiesti Į 
skautiškas eiles visą Elizabetho 
lietuviška atžalyną ir diegti Į 
jaunas širdis tėvynės meilės Į- 
dealą. Tai dainos grožiu, tai 
grakščiuoju šokiu, ar judriu 
žaidimu pritraukia jaunuosius, 
o jau programa reikalauja pa
žinti savo kraštą, jo gamtą, tra
dicijas ... Tai įvertina lietu
viška visuomenė, tai brangina 
tėvai, kurie remia jų darbą, su
siorganizavę į komitetą. Ko
mitetui šiuo metu pirmininkau
ja K. Kaspariūnas, o jam tal
kina A. Bartienė, J. Veblaitis, 
A. Jarma ir AL’Brūžėnas.

Dešimtmečio sukaktį skautės 
minėjo sausio 26 lietuvių lais
vės salėie. Minėjimas buvo pra
dėtas iškilminga sueiga, kurios 
metu atvykę skautininkai iš 
New Yorko (R. ir J. Bružins
kai) ir Connecticut (Šimanskie
nė ir J. Raškysi sveikino skau
tes ir linkėjo nenuilstamai tęs-- 
ti ta gražu dafba. puoselėjant 
visa tai, kas lietuvio širdžiai di
džiai brangu, miela ... Taip 
pat sveikino prel. M. Kemėžis 
ir dvasios vadas kun. J. Pragul

NASHUA, N. H.
Mūsų kolonijoje jokių paren

gimu nėra, visas veikimas ap
mirė. Visos draugijos baigia 
nykti.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė buvo paminėta tik baž
nyčioje. 10 v. buvo mišios už 
Lietuvos laisvės kovotojus. Kun. 
Adolfas Vainauskas pasakė pri
taikytą namokslą. Buvo renka
mos aukos Lietuvos laisvini
mo reikalams. Surinkta 
100.80 doleriai- Prie altoriaus 
buvo pakabintos Amerikos ir 
I ietuvos vėliavos. Baigiant pa
maldas. c h o ras vadovauja
mas varg. J. Tarr.ulionio, sugie
doto Lietuvos himną.

LDS 65 kuopa, kaip kas me
tai. taip ir šiemet mini šv. Juo- 
zano dieną. Kovo 24 8:30 bus 
mišios, bendra komunija. Po 
mišių — pusryčiai salėje po 
bažnyčia. Jei kas norėtų prisL 
rašvti prie kuopos arba užsi
sakyti Darbininką, bus malo
niai patarnaujama.

Parapijos kapiniu komitetas 
padarė pranešimą apie praeitų 
metu veiklą, kiek pinigų su
rinkta. kiek atlikta darbo. Di
delė kapų dalis jau išlyginta ir 
žolė užsėta. Bet dar liko nema
ža darbo. Kurie dar neaukojo 
kapinėm ir kurie turi savo vie
tas, prašomi prisidėti- Orui at
šilus, vėl prasidės darbai. Ka
pinėm sudėta 27,120 dol., ka

Telephone 233-9030

AMERICAN & FOREIGN 
TRADING CO. .

IMPORT - EXPORT 
62 Whiling Laite, West Hartford, Conn.

Geriausi ir pigiausi visame pasaulyje-
MAISTO SIUNTINIAI

Pereit<>i« mefp’smūsu firma užtikrino Jus. mieli tau
tiečiai. kad Jus pelite "Rcinaudo+i musu sąžiningų ir Prei- 
t’> natėrnattimn. r»»»v»č’'»v»t jpaicte cipn+iniuc savo artimie
siems i T,iet»’»»a nrKa ; Vitus kraštus. Mes tain nat davėme 
n>*lna aarpntiia k*»d ieicni Jępc nore i? siuntė’” arba P«- 
vėiii bu« nenfitonkinfi mūc” siuntiniais neoš tokiu ntvpiu 
imome nilna at'aknmvh**. '•'nrirne nastehėti. ir»p nežiūrint. 
k->d ‘»*»„nme nemažai užsakvmu. bet iki šinl iok»u nusi- 
sknndimn nesame nave. J<*i šis faktas neatitiktu fik^nv- 
bei. mes nedristvmėm to Siame laikmatyje skelbti. Iš ki
to* nncė« mujmc labai malonu nranesti. kad eavnme ne 
vi^na nadėkns Jp’Ska. kuriame siuntėjas dėkoja mums už 
sąžininga l<etuvJ*ka "p^mavima.

Artinanti* šv. Velvkoms mes ir vėl siūlome siusti 
pn'nictn siuntiniu* nor rnusu firma »r mes v*M duodame 
ni]na Parankia, kad Jūsų siuntimai bus sudarvti iš Pe- 
riansio* rūšies nr^kiu ir Ims nristatvti adresatams arti- 
miansiu laiku. PraSom° įsidėmėti kad n°r mus J**s galite 
vrcisakyti siuntini bet kokios sudėties. įrašome tik nara- 
švti mums kokius maisto nroduktus Jūs norėtumėt na- 
siusti ir mes nadarvsime Jums nilna anskaičiavima. Viso 
maisto produktu viename siuntinyje gali būti 40 svarų, 
neskaitant inakavimo.

Tiems, kurie nenori patys sudarinėti siuntiniu, mes 
siūlome žemiau išvardintus standartinius siuntinius:

bickas. Daug sveikinimų gauta 
laiškais bei telegramomis-

Pačių skaučių paruošta meni
nė programa Įnešė šio to nau
jo ir gražaus. G. Bartytė skai
tė vietininkijos istoriją, o kiek
vienas žymesnis Įvykis buvo 
pavaizduotas scenoje daina, ei
lėraščiu ar šokiu. Prisiminta 
stovyklos, pagerbta motina, šv. 
Kazimieras, Maironis. Gilų įspū
di paliko skautų įstatų vaiz
delis.

Visi minėjimo dalyviai ir 
svečiai buvo mamyčių pavai
šinti. Skaučių vėliavos kūmai 
A. Kupinskienė ir dr. S. Pet
rauskas vaišėms dovanojo dide
li sukaktuvinį tortą. Į minėji
mą ątsilankė daug kviestos vi
suomenės įr vietos skautų drau
govė.

Salėie visas dešimties metų 
vietininkiios gyvenimas buvo 
pavaizduotas nuotraukų parodė
le. Kiekvienas žymesnis įvykis 
buvo toks ryškus. Daugelio vei
du jau nebematyti Elizabethe: 
ištekėjo ar kitur studijuoja. Ir 
iš tos pirmosios skilties viena 
R. Bartytė-Lora likusi- Bet at
eina nauji veidai ir našus lie
tuvybės darbas tęsiamas toliau. 
Prieš dešimtį metų pasėtas 
brandus skautybės grūdas jau 
didžiu medžiu užaugo- L.V.

4 Ibs. nunelių kavos
4 Ibs. kakao
2 ibs. s”4>»tos
2 >bs. Nescafe
4 Ibs. Eidamner sūrio
1 1b. šokolado

400 st. Amerik. cigarečių1

No. 38 , $25.05
10 ]bs. cukraus
Ii) Ibs. miltu

5 Ibs. skalbimui muilo 
11h. tualetinio muilo
1 )b. muilo milteliu
2 Ibs. kiaulienos taukų 
11b. kakao

No. 39 $30.10
5 Ibs. puselių kavos

' 2 Ibs. kakao
1 1b. arbatos
1 Ib. šokolado _

200 st, Amerik. cigarečių

No. 31 ............ $53.10
20 Ibs. kiaulienos ♦aukų
20 Ibs. rūkytų lašinių

No. 32 $32.55
20 Ibs. kiaulienos taukų
20 Ibs. cukraus

No. 33 $33.60
20 Ibs. kiaulienos taukų
10 Ibs. cukraus
10 Ibs. ryžių

No. 34 $63.15
10 )bs. kiaulienos taukų
10 ibs. skiesto
10 ibs. rūk”t’i lašiniu
10 Ibs. rūkyto kumpio

No. 40 $29.45
3 Ibs. džiovintu obuolių
2 Ibs. 4 oz. razinkų
3 Ibs. džiovintu abrikosu
3 Ibs. 7 oz. džiovintu persikų
3 ibs. džiovintų kriaušių
3 Ibs. džiovintų slvvų 
7 oz. citrinos sunkos

No. 41 $25.40
5 ibs. cukraus
5 Ibs. miltų
5 ibs. rvžiu
2 Ibs. pupelių kavos
11b. kakao
11b. šokolado
11b. arbatos

No. 42 ................. $24.85
11b. pupelių kavos
11b. sviesto
11b. kakao
7 oz. arbatos
1 ib. šokolado
11b. juodu pipiru
11b. džiovintu slvvu

11 oz. džiovintų vaisių
12 oz. razinkų
11b. braškiu uogienės

No. 35 ........................ $38.20
10 ibs. kiaulienos taukų
1 o ibs. sviesto
10 Ths. cukraus
10 Ibs. ryžių
No. 36 .... .................... $18.50

5 Ibs. kiaulienos taukų
5 Ibs. cukraus
5 Ibs. rv*in .
4 Ibs. miltų

No. 43 $67.05
4 Ibs. pupelių kavos
2 Ibs. kakao
1 1b. arbatos
5 Ibs. džiovintu vaisių
1 1b. juodų pipiru
4 Ibs. pieno miltelių
4 Ibs. sviesto
4 Ibs. rūkvtu lašiniu
4 )bs. rūkyto kumpio
4 Ibs. kiaulienos taukų

11’4 oz. citrinos sunkas
4 Ibs. cukraus

200 st. Amerik. cigarečių 400 st. Amerik. cigarečių

pų taisymui — 7197.60 kon- 
traktoriam išmokėta — 12643. 
Komitetas turi paskolos 10,000 
dol.

Malonu pastebėti, kad komi
tetą sudaro jau čia gimę para- 
piečiai. Visi jie gražiai sutaria 
ir gražiai darbuojasi-

šv. Kazimiero draugija ir 
klubas gerai gyvuoja, ir kovo 
3 10 v. bus metinės mišios už 
gvvus ir mirusius draugijos na-

Aukščiau išvardintos kainos apima visas išlaidas, i- 
skaitant prekių kainą, muitą ir persiuntimą. Siuntinių 
gavėiui nieko nereikia primokėti. Maisto siuntiniai yra 
neriboti ir tų salima siųsti keletą tam pačiam gavėjui. 
Siuntiniai siunčiami iš Danijos ir. kaip minėjome, yra su
daryti iš geriausios kokybės prekių.

Prašome rašyti lietuviškai ir Jūs gausite malonų lie
tuvišką atsakymą.

AMERICAN & FOREIGN TRADING CO.
A. U stj anauskas 

Savininkas

rius.
Palaidota vasario 18 iš šv. 

Kazimiero bažnyčios parapijos 
kapuose Adolfas Kisielius ir Ci
ną Urbalevičienė.

Sveiksta. Ona Skirkevičienė- 
Geiniutė, gera veikėja ir daini
ninkė, pergyveno sunkią ope
raciją ir dabar gydosi namie. 
Taip pat ir Vladas čižas po ope
racijos sveiksta namuose.

K. J. Nedzeika

LIETUVON ir į kitus SSSR kraštu^ .
VELYKOMS siųskite specialų maisto siuntini: 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 East 7th Street • OR 4-3930 • New York 3. N. Y.

TARPRELIGINIAI POKALBIAI

Ieškant tikinčiųjų bendros f 
minties, pradedami rengti skir- j 
tingų tikėjimų atstovų susitiki- j 
mai ir pokalbiai. Kansas City, | 
Mo., buvo diskusijos tarp kata- j 
Ūkų ir žydų. Danijos liuteronai f 
buvo pasikvietę kardinolą ir jė- Į 
zuitą Augustiną Bea, kuris da- Į 
bar palaiko ryšius su kitais ti- • 
kėjimais krikščionių vienybės Į 
tikslais. • t

Norite gero#— meniško* fotografijom
PORTRBTO, ŠEIMOS. VAIKŲ

(vairių progų vestuvių, krUcttynų. gimtadienių, poouvių ir 
pan. nuotraukų; norite atnaujinti sena fotografija? Jums 
geromis sąlygomis padarys

FYT. MAŽELIS
422 Mųnahen Street, Ridge^ood, Brooklyn. N. Y. 

TeL HYecmt 7-4677



WĮWĮr Į

KoĮismanną

LAK pirmoji futbolo ko&i&-

RUOŠIAME UETUVIfiKAS VES-

Ar galvojate pirkti?
Be gero radijo ir tdevia- 

jos aparato ne vienas gerai ne
sijaučiame nąmuose po sun
kaus dienos darbo. Yra daug 

radijo ar televizijos apa
ratas. Tačiau besižvalgydami

. .............
MSPLAY

RIOGEWOOO CYCLE SERVICE 
71 Fresh Pond Road, near Myrtie 

Ave^ Ridgewood 27 Oueens 
10 Speed Racing Rike $69.95 
4 Speed Racing Blke $49.95

Grotų*— ank for Mr. Batty

CANCEL OR CHANGE

Bnrunr

New Yorke ir Brookžyne yra 
Garman*Hi-Gi parduotuvės, ku-

TOM *8 TRUCKING SERVICE
Pick-up and Debvery

Rubtdsh Removal 
Odd Jotai — Day or Nightvykdavo. LAK šį 

■■ sekančios sudėties:
Vainius, Remėza H,
Kulys, Kerekes^ SttKky, Rėmė- 

, za L Jfiieris, KliVečka, OHara 
(Budraitis)- Pirmame kėlinyje 

. mūsiškiams sunkiai ėjom ir 
vieninteĄ įvartį su galva pasie-

1 kė Stucky. Antrame kėlinyje ________________
- persigrupuoja mūsų puolimas, Ad««M*: 40 e. 26th s-, n.y.c, n.y

Mileris eina i krašta, o Stueky Tet: mu 3-2928
H vidurio puoliko Vietą. Tuojau. 8teponib
' Stucky kelia 2:0 mūsų naudai

Remėza I ir Budraitis ženklina 
4K), o likusius trejetą įvarčių ; 
patiekia Klivečka vietomis ge- < 
rai susiderinęs su Budrecku. Iš 
mūsiškių sunku ką nors iškel- 

. ti. Žaidimai turėjo kovoti ne tik, 
su sniegu bet ir su šlapia aikšte 
bei kamuoliu, taip kad klrndų 
negalima išvengti. Be to, abejo
se komandose • jautėsi ilgesnė 
pertrauka. Gynimo ramstis ir 
vėl Kulys, kuris tik prieš kele
tą dienų gavo žinią apie sayo 
tevoH^^Urugvajuje. Prie už
uojautos jungiame ir gilią pa
garbą tikram sportininkui, 
jau&usiam pareigą nepalikti sa
vo draugų, pirmenybių kovoje. 
Gynime dar patiko Remėza H, 
o Jankauskas vartuose daugiau
sia šalo. Budreckui vieta vis tik
tai puolime. Pašalintas iš aikš
tės Budraitis dabar turės ke
letą savaičių pagalvoti, kad kai 
kada šaltesni nervai labai pra
verčia. OHara žaidęs vieną kė
linį, per visą laiką tesugebėjo 
paduoti tik vieną kamuolį, iš 
kurio betgi ir krito mūsų įvar
tis.

Laimėję du pirmenybių taš-
- kus, mūsiškiai Yonkers ir Kol- 
j ping nežaidžiant, dabar atsidū- 
i rė-antroje vietoje.

0 Šachmatai
šachmatininku varžybos ’

Lietuvių Atletų Klubo šach
matų sekcija ruošia didžiojo 
New Yorko ir jo apylinkių lie
tuvių šachmatininkų varžybas- 
Kviečiami* dalyvauti visi Uetu- 
viai-vės, - šachmatų mėgėjai, 
kaip jaunimas, taip ir senimas. 
Pirmų trijų vietų laimėtojai 
gaus dovanas-

šiose varžybose nedalyvaus 
tie šachmatininkai, kurie jau 
dalyvauja kokiuose nors turny^ 
ruošė.

Norintieji varžybose » daly
vauti, registruojasi LA Klube, 
1332 Halsey Str., Brooklyn 27, 
N.Y., asmeniškai bei laiškais, 
iki š.m. kovo 8 d.

šachmatų varžybos pradeda
mos kovo 8 d. 8 
prašomi atsinešti 
matus ir lentą.
L.A.K. Šachmatu

Iš 12 rungtynių mūsiškiai da-

v. Kas gali, 
savo šach-

sakciįa

Geriausias vaistas

Slaugių mokykloje gydytojas 
klausia, ką jos darytų, jei pri
reiktų sulaikyti kraują perskel
toje galvoje: “Kokį vartotu
mėte vaistą?”. Viena atsako: 
Mano nuomone, geriauša taitykį 44:20. Nors nuo pirmau- , .

janfio Stanfordo LAK tėra at. k°5_u “V

gali pavyti kiekvieną sėkmadie-

me. Tų dviejų krautuvių adre
sai: German Ifi-H, 1574 Tbird 
Avė., N.Y. ir 58-24 Myrtie Avė-, 
Ridgewood, N.Y.

Tai didžiausi vokiškų radijo 
aparatų centrai Jungtinėse A- 
merikos Valstybėse, čia gali
me rasti bet kokius modelius, 
aparatus, patogiausiom mokėji-

mą teikia vokiečių radijo spe
cialistai inžinieriai

^Pirkdami Gorman Hi-Fi radi
jo aparatus, gaunate garanti
ją, kad trumpomis bangomis 
girdėsite ne tik visą Europą, 
bet ir pranešimus iš už geleži
nės sienos. Tose pat krautuvė
se rašte ir naujausius televi
zijos aparatų modelius.

Atsilankę į Gsrman Hi-Fi fir
mas, jūs galite matyti tai, kas 
rodoma tik radijo parodose.

DISPLAY

CORTES LINOLEUM 
578 Prospect Avė., Bronx

Linoleum — Rūgs — Floor Tiles 
All Work Done At Reasonable 
Prices. We also do Painting and 
Decorating. Ali Work Guaranteed.

Special Consideration To 
Reiigious Groups

LU5- 3898 Ask For Joe RodCall

DESIGN-A-SIGN INC.
2 WL 48th St. N. Y. C. 

PL 7-8428
Name Platės. Desk and Door Signs 
2” x 8” stock size or your specs.
Choice of Background and letter 

color - white, blk., red. blue, green 
and gold. Also Badges 1" x 3"

Stock Size (with pins) Šame color 
combinations as above order only 1 
Or 1000; Rush svee. available

MORSCHER'S PO R K STORE
Namų gamybos dešros ir rūkytos 

- mėsos. Geriausios kokybės mėsos, 
lengvą! virškinau;! skilandžiai 

58-44 Catalpd Avenue 
Ridgewood 27, N. Y.

VA 1-1040

AUTO SEAT COVERS
Car Tops; Cars of all make. Pro- 
ducer’s Sale! Tonneau Covers before 
$75, now$25; before $35, now $13.50

SU 5-3753 Nassau 
JU 8-1755 Suffolk

WE8T ENO LOUNGE 
Finė«6 *n American 
and Italian Foods

We speciaiize in Food the Way 
Mother cooked at Home Special 
Consideration ?ito Reiigious Groups 

Call ES 2-9865 For Reservation 
Ask fbr Mrs. Lombo 

2568 86th St. 
Brodklyn, N. Y.

ARC ORNAMENTAL Iron Worfcs
We do work anywhere in 5 Boros. 

Ornamentai Iron Work

Roem Dividers

General Repairwork
For Free Estūnates Call ES 6-331T 
1649 McDonald Avė. Brooklyn, N.Y.

NEUFELD AGENCY, INC.
45-19 Braadway (Com. 46th St ) 

Long Island City
AH Types of Federal and State

Open Mon.—Wed.—Fri. 10 AM. to 
8. P.M. Tuesd. and Thured. 10 AM. 
to 5:30. PM. Sat_ 10 AM. TO 2 
P M. Also General Insurance and

STEINWAY FURNITURE Corp. 
32-40 Steinway St., L. I. O, N.Y. 
Offers a Lange Selection at Un- 
painted Furniture, Also Wood and 
Metai Kltchen Cabinets, Wardrobes, 
All Low Priced. Open Evenings to 
8:30 P. M. Except Wedhesdays and 
Saturdays. Tel.: RA 8-4585

For Better Wedding and 
Week-End Dancing

TUXEDO BALLROOM
Offers the Finest

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

New York City

ALBERT MAIER, INC.
Kiaulienos krautuvė. Geriausia kiau
liena ir kiti mėsos produktai urmu 
ir mažais kiekiais. Kasdien švie
žios — namų gamybos “Kielbassy”. 
1927 Washington Avė., Bronx 57, 
N. Y. 3 TRemont 8-8193

EVERBEST PO R K STORE 
74 Westchester Sąuare, Bronx, N.Y. 

HOME MADE SAUSAGE 
Finest Pork, Veal and Beef 

Poultry Fresh Daily 
UN 3-9007

NEMETH & MAIER, Proprietors

Sectional 2, 3 or 4 ptoceg $59.06 each 
Kltchen Sėt 5 pteees Sta
Bedroom Setą ..............  $79.00

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

LE 4-2550

HENRY WEYDIG&SON. Ine.
FU NĖR AL HOME

Charles Weydig, Lic. Mgr.
13-39 122nd Si, College Point, N.Y.

RUBBER STAMPS — 2 Hour Ser
vice. 1 Rubber Stamp in plastic Con
tainer only $1X0. Printing of Wed- 
ding announcements, Sodai print-

3, N. Y C. Call AL430MI

NEW BONAPARTE 
1613 Avė M (Nešt to Eta Tteatre) 

DEwepMM0
Have You Tded Ralph torrentino’a

Stars meet** A la Carte - Dtaners - 
Cocktails - Parties aeecmmodated.

The MOUNT PLBA3ANT CATH- 
OLIC CLUB: Rev. Danid L. Shan- 
non, OP, Mbderatbr Danes Every 
Fri. Night Adm. $2JQ; 9:30 p.m. 
Al Prine A bis Society Orch-«- Phil 
Guar A his Latin Rhythm.

HOTEL C0MM0D0RE

Ladies: Hair off Face, Arens, Legs 
and Body. Safe, rapid, permanent, 
painless. Erpert to Sėnsitive ma
tare pėople’s needa. Free estlmates.

E. CAPALDO
33 Weat 42nd Street, N. Y. C. 

8th Floor — PE 6-2920

AUTOMATIC TRANSMISSIONS 
Rescaled, Repaired and Completely 
Rebuilt. Ali work done at reason- 
able prices. 1 year guarantee on all 
completely rebuilt part». MANHAT
TAN TRANSMISSION SERVICE, 
547 W. 133th Street — TO 2-7213.

JOSEPH J. NOE STUDIOS, Ine. — 
ECCLESIASTICAL WOODWORK. 
Craftsmen in: Pews, Altars, Bail
inga, Pulpitą, Statues, Stations of 
the Cross, all types of Church furnr 
ishings. — 1952 Mayflower Avenue, 
New York 61, N.Y. UNderhlll 3-8991

BLUE- RIBBON MOVERS
2 MEN $15 PER H0UR 

All .Wbrk Guaranteed 
Remember if you want fast service 

Call ME 5-2100 
Ask for WALTER

SIDABRINIO VARTO KEPYKLA
Sįlver Bell Baking €o. .

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, SventSma 
vaašnvfimB ir pokjdiams tortai 

BATJA ir A12ERTAS RADttON&B, *av.
9M8-49 8TAGG ST. BROOKLYN & N Y

Telefcmas: STagg 2-5938'

JUOZO IR IZABELE^ MISIŪNŲ

RAirs uęiiOR store
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importno 
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno. 
108-55 LEFFEBTS BLVD. RICHMGND HILU N. Y

Telefonas: Vlrginia 3-3544
; . ) • C V.-

S & G MEAT MARKEI .
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

84-09 Jamatca Avė., ,Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 9-5077 ■■ 
buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE

340 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. • Tel. STagg 2-4329
Papigintomis kainomis priimame užsakymus

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS '
Pristato j namus lietuviškus skilandžius ir sūrius

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

Joseph Andrusis - TRAVEL A*GENCY - REAL ĖST ATE - Insurance

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

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

nį, bet taip pat reikia atsimin- jaunių B pralaimėjo pinneny- 
ti, kad pirmenybių rungtynėm bją rungtynes Kollsmann 0:4.

šį sekmadienį mūsų abi se- 
niorų komandos žaidžia namie, 
t.y. Bushwick aikštėje, Putnam 
ir Irving Avė. sankryža, Ridge- 
woode. Mūsų priešininku yra 
Kolping SC, atsilikęs nuo mū
siškių vos dviem taškais ir žai
dęs vienomis rungtynėmis už 
mus mažiau. Rezervinės prade
da 12:45 vai., o pirmosios 2:30 
vai. Atletas

tik įpusėjus — mums liko dar
žaisti 10 rungtynių — kovos 
vis aštrės ir sunkės. Tikėkimės, 
kad lietuviai ištvers.

Priešžaismyje žaidė LAK re
zervinė vos dešimtyje drau
giškas rungtynes su Bavari
jos SC, kurias pralaimėjo 0:7- 
Jaunių A. komanda buvo iš
mušta iš taurės varžybų 0:1 pa
sekme stiprių ukrainiečių, o

Mūsų mielą futbolininką

, JONĄ KULĮ,

jo tėveliui P. Amerikoje nrirus, nuoširdžiai užjaučia ir-’
kartu liūdi

LIETUVIŲ ^ATLETŲ KLUBAS'

Giliausio liūdesio ištiktą pusbrolį Antaną, jo mylimam 
tėvui

ANTANUI K.5MAZALUI.
mirus, visa širdimi užjaučiame

ir Juozas Gobė

VISIEM DRAUGAM, I9REIŠKU9IEM UŽUOJAUTĄ

BEI DALYVAVUSIEM MANO ŽMONOS ATSI5VEI-

KINIMO APEIGOSE — AČIŪ.
■« t

K. KIZLAUSKAS

ACE MFG. CO.
2334 First Avė., New York City 

EN 9-6010

HOTELS

Private Lessons SAX & Ct-ARI N ET 
Flute Theory and Arranging 

We Tėach Beginners 
If you want a teacher who teaches 

Call LOU Di MARTINO 
CL 2-6709

GEORGE KEEFE CARPENTER
Everything and anything in the 
CONTRACTING LINE. Our Rates 
are reasonable, all our work guar
anteed; — 1771 Broadway, Brook
lyn, N. Y.; AP 7-8927. Special con
sideration to reiigious groups.

LOMBARDY HOTEL
Just Off Park Avė. “A Fine Home
Away from Home”. Transients — 

. Permanents. Air Cond. — TV. Near
5th Avė. Shops and Theatres Rea
sonable Rates Including Continenta

- BreakfasL
Laurent Restaurant - 

Cocktail Lounge

DR. PAT NERI D. C.
CHIROPRACTOR

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

370 7th Avenue — BR 9-1550
Islip, L. L:

11 West Walnut SL — JU 1-3206

HERBERT T. DAVIS
For the finest in HEARING AIDS 
ūse our special Lay-away-plan. Spe
cial consideration to reiigious groups 

66 North Franklin Street 
Hempstead, Long Island

IV 3-9190

P L 3-8600

NURSING HOME

LILY PONO NURSING HOME
150 Lily Pond Avė., Arrochar, S. I-, 

N. Y, Phone YUkon 1-5300
New Concept in Nursing Care 

For the Aged - Chronically UI - 
Cardiac and Hypertensive—Special

REFRIG cabinets, etc. all types of 
furniture, baby cribs, chest sprayed 
likę new $35. Any color Free pick- 
up and delivery. Special considera
tion to reiigious groups. B*KLYN 
SPRAYING CO., 7115 8th Avenue, 
Brooklyn, N. Y. — TE 9-1266.

MICHAEL'S FUEL CO.

VVholesale - Retail. School and Club 
Athletic Eąuipment Trophies our 
specialty. Baseball, Football, Basket- 
ball, Bowling, Ice skates, Golf. Sup- 

' pliers of CYO & PGL Leagues — 
BROOKLYN Sporting Goods Co„ 
Ine. ADAM CIRILLO, Mgr. — 241 
DeKalb Avė., NEvins 8-2537.

Open Medical Staff-Ncm Secterian

SALERNO Italian Restaurant
Finest Italian Restaurant in Queens 
"Special Lenten Dishes" — For 
Gracious Italian Food Try The

SALERNO Italian Restaurant 
117-11 BSUside Avė.

TeL VI 6-9740 
Meinber of Diners Club

GARD1NER8 RESTAURANT
Luncheons - Dinners - >acktails 

Our Driftwood Room is now avail-

NKAL'S RESTAURANT

Ujptoma — we marš
When 
4-3892

Mondays. Call Kl 3-^245

General Motors Delco-Heating 
Licensed Installers

1815 Gatės Avė. (bet. Onderdonk &

PlumbersLic.No.7843 • VA 1-9235

R. CARULLO A SONS Furniture. 
Buy direct and save 40 to 60% with 
Utfs ad. Complete line of: Bedroom, 
Uving room, Diningroom furniture. 
Open: Mon.. Wed., Thurs. 10:30 am 
to 9 pm; Tue., Fri., Sat. 10:30 am to 
7 pm. — 5024 4th Avė. (corner 51st 
Street), Brooklyn, Tel. HY 2-4343.

FOR THE FINEST OF LIQUORS 
SHOP AT THE HOUSE OF

FORST LIOUOR STORE 
Free Delivery

285 Jericho Tumpike (att Plainfield 
Avė.), Florai Park, LX, N.Y. Phone 
FL 4-2105 — Ask for OTTO.

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

MA 2-1197

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

JA 2-5886

PALUMBO'S Floor Scraping 
and Refinishing. OM Floors made to 
loofc likę New. Duatless machines - 
Fabulon 100% white shellack. Day 
or Nite — For beautifui fioon call 

DE 1-8202
Free estlmates — Reasonable rates.

M0VING E X PRESS 
699 Amsterdam Avenue 

New York <3ty

Fast ReBabie Service 
MO 6-8191 — ask for Mr. Rangel

CROSS ISLAND Party Catertng off 
premises catering to any size party. 
Every bužfet expertly set-up and de- 
corated, meals perfectly served by 
experience<J waiters A bar tenders. 
From a party to a banquet Special 
consideration to reiigious groups & 
churches. 163 Nassau Blvd., Garden 
City South, N.Y. — IVanhoe 9-5938

DOMINI CK TIMO Contractor ’ 
Everything and Anything in the 
Contracting Line. All our work done 
at reasonable rates — all our work 
guaranteed. Special consideration to 
reiigious groups. — Dotninick Time

CL 7-2256

DANCING 18 FUNat 
La MARTINIO* CLUB 
Mušte by CMc Morrtooa

Cocktail Lomge 
Restaursat

LaAes tavtted

Adm. Fri. San. SĮ.5I 
Sat. Bva 6176 

tas tnd 
Ądulta Only 

57 Wost 57tt» ati mt 
atau> Avė.

Naujai atidarytas
GROŽIO S A t I O N A S

"RŪTA”
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 DARBA GRAŽIAI IR 
PIGIOMIS KAINOMIS. Pusmetinės 
prasideda nuo $5.00 ir Lt.

i 87-17 Jamaica Ąve. • VI 9-6948

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais, kreipkitės

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

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

Tel. Vlrginia 6-1800

Mr. & Mrs. MATTHEW MAŽEIKA

PARKFLORIST

Visokiomis progomis gėlės pristatomos 

veltui — F.TD.

88-15 JAMAICA AVENUE WOODHAVEN 21, N. Y.
TeL Vlrginia 9-3112

H0LY LIGHT
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Sav. B KUČINSKAS ______
280 Boerum Street.........................  Brooklyn 6, N. Y. t :
(212) GL 6-0200 Resid. ILlinois -8-7118 »’ Į


